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ملخص

أي دعوى يتم
تعترب الرشوط اإلجرائية لتنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية يف دولة الكويت حجر الزاوية يف ِّ

رفعها أمام املحاكم الكويتية من أجل احلصول عىل حكم من حماكمها ليمنح هذه األحكام واألوامر القضائية األجنبية

ونظرا ألمهية هذا املوضوع يف ظل عرص العوملة الذي نعيشه ،تناول هذا البحث الرشوط اإلجرائية اخلمسة
األمر بالتنفيذً .
لتنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية يف دولة الكويت؛ وف ًقا لنص املادة  199من قانون املرافعات املدنية والتجارية

الكويتي؛ وهي :اختصاص اهليئة القضائية األجنبية املصدرة للحكم أو األمر القضائي األجنبي؛ صحة اإلجراءات التي
صدر هبا احلكم األجنبي؛ هنائية احلكم أو األمر القضائي األجنبي وف ًقا لقانون املحكمة التي أصدرته؛ عدم تعارض

احلكم أو األمر القضائي األجنبي مع حكم أو أمر قضائي كويتي سابق؛ عدم تعارض احلكم أو األمر القضائي األجنبي
مع اآلداب أو النظام العام يف دولة الكويت .وباتباع املنهج التحلييل املقارن؛ تقوم هذه الدراسة بتحليل وتقيي ٍم هذه
الرشوط؛ وف ًقا للنص الكويتي ،وأحكام القضاء الكويتي .كام تلقي هذه الدراسة الضوء عىل منهج القوانني اإلجرائية
املقارنة ،والقضاء املقارن فيام يتعلق بتلك الرشوط اإلجرائية؛ هبدف مقارنتها مع توجه املرشع الكويتي.

الكلمات المفتاحية :االختصاص القضائي ،النظام العام اإلجرائى ،حجية األحكام ،قانون املرافعات املدنية

والتجارية الكويتي ،الرشوط اإلجرائية لتنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية.
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Abstract
This research addresses the procedural conditions for the recognition and enforcement
of foreign court judgments and orders in the State of Kuwait considered as the corner
stone in any lawsuit filed under article 199 of the Kuwaiti civil and commercial procedures act as following: the competence of the foreign judicial body that rendered the
foreign judgment or judicial order; the validity of the procedures by which the foreign
judgment was issued; the finality of the foreign judgment or the judicial order according
to the law of the issuewance court; the foreign judgment or order does not conflict with
a previous Kuwaiti court ruling or Kuwaiti order; and the foreign judgment or order does
not conflict with public policy in the State of Kuwait. By the use of analytical and comparative methodology, the research starts by analyzing these five procedural conditions.
Furthermore, the article sheds light on the comparative legal approaches in different
countries, concerning these procedural conditions in order to evaluate the Kuwaiti legal
approach.
Keywords: Jurisdiction; Procedural public policy; Res Judicata; Kuwaiti civil and
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المقدمة

يعدُ مبدأ إقليمية القضاء ( )Regionalism Jurisdictionمن املبادئ الكالسيكية اإلجرائية املتعارف عليها يف
الترشيعات املختلفة .1ويعني هذا املبدأ أن والية القضاء يف كل دولة حمددة إقليم ًّيا بحدود إقليمها ،2وأنه ال يمكن
السامح بتنفيذ األحكام ،أو األوامر القضائية األجنبية ،يف دولة ما ،ومعاملتها معاملة األحكام واألوامر القضائية
الوطنية؛ ملا يف ذلك من مساس بمبدأ سيادة الدولة عىل إقليمها ( ،)The Doctrine of State Sovereigntyوهو
من املبادئ املستقرة يف القانون الدويل.3
ٍ
عرقلة
ولكن إعامل هذا املبدأ عىل إطالقه يؤدي إىل اإلرضار بمقتضيات العدالة ،باإلضافة إىل ما يتضمن من

خصوصا ،يف ظل العوملة
الستقرار العالقات االجتامعية من جهة ،وحاجة املعامالت التجارية من جهة أخرى.
ً
ٍ
ٍ
أشخاصا
ملحوظ يف املعامالت بني مواطني الدول املختلفة ،سواء أكانوا
ازدياد
التي نعيشها اليوم ،وما تشهده من
ً
طبيعيني أم اعتباريني .4فعدم التنفيذ املطلق هلذه األحكام ،أو األوامر القضائية األجنبية يف غري الدول التي أصدرهتا
قصورا يف تطور العالقات التجارية والتبادل االقتصادي
مساسا باحلقوق اخلاصة لألفراد ،كام يرتّب
يشكّل
ً
ً
واالجتامعي بني األمم؛ األمر الذي يؤدي يف هناية املطاف إىل اضطراب يف املعامالت بني أفراد اجلامعة اإلنسانية يف
ظل تطور وسائل التواصل املتاحة حال ًّيا.

عالوة عىل ذلك ،فإن عدم االعرتاف للحكم ،أو األمر القضائي األجنبي بأية قيمة قانونية يف الدولة املراد
تنفيذه فيها ،من شأنه أن جيعل األطراف املحكوم هلم به مضطرين إىل رفع دعاوى جديدة؛ باحلق الثابت باحلكم،
أو األمر القضائي األجنبي يف الدولة التي يراد تنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي فيها ،5وهو األمر الذي
يرتتب عليه زيادة يف املصاريف وضياع للوقت واجلهد واحلقوق ،6كام قد يرتتب عليه تضارب يف األحكام واألوامر
القضائية وإهدار حجيتها.7
 1أمحد حممد مليجي موسى ،حتديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائي  -دراسة مقارنة ،دكتوراه ،جامعة عني شمس ،كلية احلقوق،
مجهورية مرص العربية ،1979 ،ص  ،244ومابعدها.
2 See: Björn Hettne, ‘The Double Movement: Global Market Versus Regionalism’ in. Cox R.W. (eds), The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order (Palgrave Macmillan, London 1997), pp. 223-242; Anthony Careless, ‘The
Struggle For Jurisdiction: Regionalism Versus Rationalism’ (1984) 14 (1) The Journal of Federalism 61, pp. 61-77.

 3للمزيد حول مبدأ سيادة الدولة ،انظر:

Grimm, D., & Cooper, B., In Sovereignty: The Origin and Future of a Political and Legal Concept (Columbia University
;Press 2015), pp. 101-128

رشيد محد العنزي ،القانون الدويل العام ،ط  ،2الكويت ،2001 ،ص.232-230
4 Mesud Martinovic, ‘Globalization and Environment Impact on Business Enterprises’ (2011) 2 Int’l J Econ & L 78, pp. 78-79.
5 George Bermann, Transnational Litigation, (West Academic 2003), pp. V-VII.
 6أمحد مليجي ،أصول التنفيذ يف القانون الكويتي ،ج  ،1ط  ،1مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش والتوزيع ،الكويت ،1996 ،ص  ،252بند
.177
 7للمزيد حول أساس فكرة حجية األحكام القضائية ،وطبيعتها ،واألسباب التي دعت إليها؛ ومن ضمنها عدم تعارض األحكام ،انظر:
ً
وعمل" ،ج  ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2017 ،ص370-363؛ نور محد احلجايا،
"علم
فتحي وايل ،املبسوط يف قانون القضاء املدين ً
"االعرتاف بحجية احلكم القضائي خارج دولته الوطنية دراسة يف القانونني الفرنيس واألردين" ،جملة الرشيعة والقانون ،جامعه االمارات
العربية املتحدة ،املجلد  ،94اإلصدار  ،1582تاريخ النرش يوليو  ،2013ص 2-1؛
Robert von Moschzisker, ‘Res Judicata’ (1929) 38 Yale L J 299, pp. 299-300.
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وهلذا يقر الفقه اإلجرائي ،8والترشيعات اإلجرائية يف دول املنطقة؛ كقانون املرافعات املرصي ،ونظام
التنفيذ السعودي ،وقانوين املرافعات القطري ،والبحريني ،وقانوين اإلجراءات املدنية اإلمارايت ،والعامين،
وأصول املحاكامت اللبناين ،9وكذلك بعض الترشيعات الغربية املقارنة يف فرنسا ،وسويرسا ،والواليات املتحدة
األمريكية ،10بالتخفيف من حدة إعامل مبدأ إقليمية القضاء ،والسامح بمسألة تنفيذ األحكام واألوامر القضائية
األجنبية الصادرة يف مسائل القانون اخلاص يف غري البلد التي صدرت فيه ،11ولكن برشوط وقيود إجرائية معينة؛
ملا هلذه املسألة من أمهية بالغة ،وحلاجة املعامالت التجارية لالزدهار بني أفراد اجلامعة البرشية ،دون اإلخالل
بمقتضيات السيادة.
أيضا سلكه املرشع اإلجرائي الكويتي ،حينام نص يف املادة  199من املرسوم بالقانون رقم ،38
وهذا النهج ً
لسنة  ،1980بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية عىل السامح بتنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية يف

 8انظر يف ذلك عىل سبيل املثال :أمحد أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية  -دراسة للقواعد العامة ،دار املطبوعات اجلامعية،
اإلسكندرية ،2007 ،ص 238-218؛ عزمي عبدالفتاح عطية وعبدالستار املال ،قواعد التنفيذ اجلربي يف قانون املرافعات الكويتي  -وف ًقا
للقانون رقم  38لسنة  1980وتعديالته ،الكتاب  ،1ط  ،1مؤسسة دار الكتب ،الكويت ،2008-2007 ،ص 184؛ أمحد مليجي،
املوسوعة الشاملة يف التنفيذ وف ًقا لنصوص قانون املرافعات بأحدث التعديالت ومعل ًقا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض حتى سنة  ،2000ج
 ،1القاهرة ،2019 ،ص 487-467؛ مفلح عواد القضاة ،أصول التنفيذ وف ًقا ألحدث التعديالت لقانون التنفيذ "دراسة مقارنة" ،دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،األردن ،2019 ،ص 91-82؛ أمحد مليجي ،املوسوعة الشاملة يف التنفيذ وف ًقا لقانون اإلجراءات املدنية العامين وأحكام
املحكمة العليا بسلطنة عامن ،م  ،1املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،2019 ،ص 164-159؛ حممود حممد الكيالين ،موسوعة القضاء
املدين  -قواعد اإلثبات وأحكام التنفيذ ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،األردن ،2019 ،ص 198-196؛ نبيل إسامعيل عمر ،التنفيذ اجلربي
للسندات التنفيذية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2015 ،ص  ،102بند  ،112ص  ،109بند 120؛ عيد حممد القصاص ،أصول
التنفيذ اجلربي ،ط  ،2010 ،3ص 345-342؛
Nicolas Bremer, ‘Seeking Recognition and Enforcement of Foreign Court Judgments and Arbitral Awards in the GCC

Countries’ (2016-2017) 3 McGill J Disp Resol 37, pp. 37-38; Justyna Balcarczyk, ‘Recognition of Foreign Judgments on
Defamation in Europe and the United States’ (2011) 11 Anuario Espanol Derecho Int’l Priv 637, p. 638.

 9انظر يف ذلك الترشيعات العربية التالية:
 املواد من  296إىل  301من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي الصادر بالقانون رقم  13لسنة  1968وتعديالته. املــواد مــن  11إىل  14مــن نظــام التنفيــذ الســعودي الصــادر باألمــر امللكــي رقــم م 53/لســنة لســنه 1433هـــ ،وكذلــك الالئحــةالتنفيذيــة لنظــام التنفيــذ الســعودي الصــادرة بالقــرار رقــم  526بتاريــخ 1439/2/20هـــ.
 املواد من  379إىل  383من القانون رقم  13لسنه  1990بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري وتعديالته. املواد من  235إىل  238من القانون اإلحتادي رقم  11لسنه  1992يف شأن اإلجراءات املدنية يف دولة اإلمارات وتعديالته. املــواد مــن  352إىل  355مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة والتجاريــة العــاين وتعديالتــه والصــادر باملرســوم الســلطاين رقــم 29لســنة .2002
 املــواد مــن  252إىل  255مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة البحرينــي وتعديالتــه والصــادر باملرســوم رقــم  12لســنة.1971
 املواد من  1009إىل  1022من قانون أصول املحاكامت اللبناين رقم  90لسنة .198310 See: The U.S. Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005; The English Civil Procedure Act, Part 74 - En-

forcement of Judgments in Different Jurisdictions; The French Code of Civil Procedure Article 509; The German Code of
Civil Procedure as promulgated on 5 Dec. 2005, (Bundesgesetzblatt (BGBl., Federal Law Gazette), § 328 (1) (2); The Swiss
Civil Procedure Code (SCPC(, Articles 335-352; The Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA); The Swiss Federal
Act on Private International Law § (5).

 11يقصد بالقانون اخلاص :جمموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقات األفراد فيام بينهم ،وبصفة عامة :مظاهر النشاط اخلاص سواء اقترص
عىل نشاط االفراد ،أو ظهرت فيه الدولة وأجهزهتا اإلدارية جمردة عن السلطة .انظر يف قرب ذلك لدى :إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،أصول
القانون  -نظرية القانون ،ج  ،1جملس النرش العلمي ،جامعة الكويت ،2006 ،ص .68
146

املجلة الدولية للقانون ،املجلد العارش ،العدد املنتظم األول ،2021 ،تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

الكويت ،ولكن برشوط وقيود إجرائية معينة ملا يمثله السامح بتنفيذ هذه األحكام واألوامر من أمهية بالغة يف الواقع
العميل؛ باعتبار أن الكويت تعدّ من الدول املنفتحة اقتصاد ًّيا ،وتسعى الستقتطاب االستثامرات األجنبية ،وتنويع
مصادر الدخل فيها.12

فنصت املادة  ،199فقرة  ،2من من قانون املرافعات الكويتي عىل أنه "ال جيوز األمر بالتنفيذ؛ إال بعد التحقق
مما يأيت:
أ -أن احلكم ،أو األمر صادر من حمكمة خمتصة؛ وف ًقا لقانون البلد الذي صدر فيه.

ب -أن اخلصوم يف الدعوى التي صدر فيها احلكم األجنبي قد كلفوا باحلضور ،ومثلوا ً
صحيحا.
مثول
ً

ج -أن احلكم ،أو األمر حاز قوة األمر املقيض؛ طب ًقا لقانون املحكمة التي أصدرته.

د -أنه ال يتعارض مع حكم ،أو أمر سبق صدوره من حمكمة بالكويت ،وال يتضمن ما خيالف اآلداب ،أو
النظام العام يف الكويت".

وباستقراء نص املادة  ،199فقرة  ،2مرافعات ،اآلنفة؛ نجد بأن املرشع الكويتي ِ
يلزم بأن تتوافر يف احلكم،
أو األمر القضائي األجنبي املراد تنفيذه يف دولة الكويت جمموعة من الرشوط والقيود اإلجرائية ،بحيث إذا ختلف
أحدها؛ وجب عىل القايض الكويتي أن يصدر حكمه برفض األمر بتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي يف
الكويت.
تكمن أمهية هذه الدراسة يف أن موضوع الرشوط اإلجرائية لتنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية يعترب
من املوضوعات املتجددة التي تستدعي من الفقة اإلجرائي الكويتي مراجعتها ومقارنتها بصورة دورية؛ لبحث
مدى انسجامها مع رؤية دولة الكويت ،كبلد منفتح اقتصاد ًّيا .وما قد تسببه الصياغة احلالية هلذه الرشوط اإلجرائية
من مشكالت ٍ
لكل من األشخاص والسلطة القضائية عند تطبيقها .وعليه ،كان من الالزم مقارنة هذه الرشوط
اإلجرائية املنصوص عليها حال ًّيا يف قانون املرافعات الكويتي مع أحدث ما توصل إليه القانون والفقة اإلجرائي
املقارن ،وكذلك التطبيقات القضائية املقارنة يف هذا اخلصوص.
ويف سبيل حتقيق أهداف هذه الدراسة ،فإننا سوف نحلل هذه الرشوط اإلجرائية التي تطلبها قانون املرافعات
الكويتي إلصدار احلكم باألمر بتنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية يف دولة الكويت ،مستخدمني يف ذلك

 12انظر يف سعي دولة الكويت الستقطاب االستثامرات األجنبية ،والتحول إىل مركز مايل وجتاري:
"مرشوع رؤية الكويت  ،2035-2010ملخص تنفيذي" ،األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية ،ديسمرب ،2007

;)https://www.scpd.gov.kw/archive/Kuwait20%Vision20%-20%Executive20%Summary.pdf (accessed 30/6/2020

"كويت جديدة...رؤية حتى  ،"2035جريدة األنباء الكويتية ،ع ،2017/1/31 ،1438

;)https://www.scpd.gov.kw/archive/Kuwait20%Vision20%-20%Executive20%Summary.pdf (accessed 30/6/2020

"ملتقى الكويت لالستثامر" ،قرص بيان ،الكويت 21-20 ،مارس ،2018

;)https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2704036 (accessed 30/6/2020

املرسوم رقم  227لسنة  ،2019بإحالة مرشوع قانون بشأن إنشاء املنطقة االقتصادية الشاملية الذي قدم ملجلس األمة من قبل احلكومة
بتاريخ ،2019/9/19

http://comm.kna.kw/sattachments/attachsub9_29_2019125305PM_1033743355.pdf (accessed 30/6/2020).
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املنهج التحلييل املقارن ،من خالل مخسة مباحث مستقلة؛ بحيث يفرد لكل رشط من هذه الرشوط مبحث مستقل،
كالتايل:
املبحث األول :اختصاص اهليئة القضائية األجنبية املصدرة للحكم ،أو األمر القضائي األجنبي.
املبحث الثاين :صحة اإلجراءات التي صدر هبا احلكم األجنبي.
املبحث الثالث :هنائية احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي؛ وف ًقا لقانون املحكمة التي أصدرته.
املبحث الرابع :عدم تعارض احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي مع حكم ،أو أمر قضائي كويتي سابق.
املبحث اخلامس :عدم تعارض احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي مع اآلداب ،أو النظام العام يف دولة
الكويت.

المبحث األول :اختصاص الهيئة القضائية األجنبية المصدرة للحكم ،أو األمر القضائي األجنبي

يشرتط ،وف ًقا لنص املادة  199فقرة (أ) من قانون املرافعات الكويتي لتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي
صادرا من حمكمه خمتصة وف ًقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
يف دولة الكويت ،أن يكون هذا احلكم ،أو األمر
ً

ويثور التساؤل يف هذا املقام ،حول قصد املرشع من اختصاص املحكمة األجنبية ،هل هو االختصاص الدويل
اختصاصا نوع ًّيا ،أم قيم ًّيا ،أم مكان ًّيا؟
للمحاكم أم االختصاص الداخيل ،سوا ٌء أكان
ً

إن املقصود هنا هو االختصاص الدويل للمحاكم ،وليس االختصاص الداخيل للمحاكم يف الدولة املصدرة؛
اختصاصا نوع ًيا ،أو قيم ًيا ،أو مكان ًيا  -من شأن قانون املرافعات الداخيل
ألن االختصاص الداخيل  -سواء أكان
ً
لتلك الدولة األجنبية ،لتوزيع العمل داخل ًّيا بني حماكمها .13والقول بغري ذلك من شأنه أن جيعلنا ندور يف دائرة مغلقة
من املشاكل؛ فليس من شأن القايض الكويتي أن يراقب القايض األجنبي يف تطبيقه لقواعد االختصاص الداخيل
صحيحا أم ال؛ ألن
املنصوص عليها يف قانون املرافعات بالدولة األجنبية ،للوقوف عىل ما إذا كان قد طبقها تطبي ًقا
ً
أيضا ،أن
املحاكم الكويتية ليست حماكم طعن يف احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي .14كام أن القول بغري ذلك؛ يعني ً
القايض الكويتي سوف يلقن القايض األجنبي كيفية التطبيق السليم لقانونه اإلجرائي .15وهو أمر ال يليق به .ثم إنه ال
حرصا وإحاطة عىل التطبيق الصحيح لقواعد االختصاص الداخلية املنصوص
يمكن أن يكون القايض الكويتي أكثر
ً
عليها يف قانون املرافعات األجنبي من القايض األجنبي نفسه ،مهام كان عار ًفا بالقوانني اإلجرائية األجنبية.16

 13أمحد ضاعن السمدان ،القانون الدويل اخلاص الكويتي  -تنازع القوانني االختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية ،ط  ،3الكويت،
 ،2008ص .386
 14الطعن رقم  230لسنة  ،2001أمام حمكمة التمييز الكويتية "دائرة األحوال الشخصية" ،الصادر بجلسة .2002/6/8
 15حول ذلك:
P. de Vareilles-Sommières, "Jugement étranger : matières civile et commerciale – Régularité internationale du jugement étranger", Répertoire de droit international, Septembre 2013 (actualisation : Décembre 2019), n° 89.

 16انظر يف ذلك :عكاشة حممد عبدالعال ،القانون الدويل اخلاص  -اجلنسية املرصية ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندرية ،1996 ،ص ،599
بند .197
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ولكن مع ذلك ،جتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن أغلب الفقه ،17يرى بعدم جواز إصدار حك ٍم باألمر بتنفيذ
احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي؛ متى ما ترتب عىل خمالفة قواعد االختصاص الداخيل احلتمية – سواء أكان
اختصاصا نوع ًي ّا ،أم قيم ًّيا ،أم مكان ًّيا – انعدام احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي .ونحن نؤيد ذلك؛ إذ إنه من غري
ً
املقبول أن يقوم القضاء الكويتي بإصدار حكمه باألمر بتنفيذ حكم ،أو أمر قضائي منعدم يف البلد الذي صدر فيه
ً
متخصصا – يملك وحده دون سواه – والية الفصل يف بعض املنازعات
أصل ،فكام هو معلوم أن هنالك قضا ًء
ً
ذات الطبيعة اخلاصة التي يرتتب عىل خمالفتها االنعدام.
لذا ،ذهب التطور الفقهي والقضائي إىل أن ليست كل خمالفة لقاعدة من قواعد االختصاص الداخيل للمحكمة
األجنبية تؤدي إىل عدم صدور احلكم باألمر بالتنفيذ ،بل إن الذي يؤدي إىل ذلك هو املخالفة الصارخة لقواعد
االختصاص الداخيل التي جتعل احلكم ،أو األمر القضائي عديم القيمة يف بلد القايض الذي أصدره.18

وعليه ،فاملقصود باختصاص املحكمة؛ وف ًقا لقانون البلد الذي صدر فيه هنا ،هو قواعد االختصاص الدويل
للمحاكم؛ وف ًقا ملا ينظمه قانون املرافعات 19يف البلد الذي صدر فيه احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي املراد تنفيذه
يف دولة الكويت ،20باإلضافة لقواعد االختصاص الداخيل احلتمية سواء أكانت نوعية ،أو قيمية ،أو مكانية متى
ماكان يرتتب عىل خمالفتها االنعدام هلذا احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي يف البلد الذي صدر فيه.

ومما يظهر لنا من صياغة نص املادة  ،199فقرة (أ) ،من قانون املرافعات الكويتي ،أن املرشع الكويتي مل يأخذ
بتوجه جانب من الفقه ،21والترشيعات الذي يتطلب وجوب أن تكون املحكمة التي أصدرت احلكم ،أو األمر
القضائي األجنبي خمتصه دول ًّيا؛ بنا ًء عىل قواعد االختصاص القضائي الدويل يف الدولة التي يراد تنفيذ احلكم فيها،
وهي الكويت هنا؛ حيث ورد النص الكويتي بعبارة رصحية تدل عىل ذلك ،هي "أن احلكم ،أو األمر صادر من
حمكمة خمتصة؛ وف ًقا لقانون البلد الذي صدر فيه".22
ونعتقد مع البعض أن املرشع الكويتي حينام اشنرط أن تكون املحكمة خمتصة وف ًقا لقانون مرافعات البلد الذي

 17انظر يف ذلك :مليجي ،املوسوعة الشاملة يف التنفيذ وف ًقا لنصوص قانون املرافعات بأحدث التعديالت ومعل ًقا عليها بآراء الفقه وأحكام
النقض حتى سنة  ،2000مرجع سابق ،ص 478-477؛ عبد الفتاح بيومي حجازي ،النظام القانوين لتنفيذ األحكام األجنبية يف مرص،
ط  ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2003 ،ص 116؛ عز الدين عبداهلل ،القانون الدويل اخلاص املرصي  -يف تنازع القوانني وتنازع
االختصاص القضائي الدويل ،ج  ،2ط  ،9اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،1986 ،ص  ،912بند 227؛ عبدالعال ،القانون الدويل
اخلاص ،مرجع سابق ،ص  ،600بند .199
ً
ً
 18انظــر يف ذلــك :مليجــي ،املوســوعة الشــاملة يف التنفيــذ وفقــا لنصــوص قانــون املرافعــات بأحــدث التعديــات ومعلقــا عليهــا بــآراء
الفقــه وأحــكام النقــض حتــى ســنة  ،2000مرجــع ســابق ،ص 478-477؛ حجــازي ،مرجــع ســابق ،ص .116
 19نظم قانون املرافعات الكويتي االختصاص الدويل للمحاكم يف املواد 28-23 :منه.
 20انظر يف هذا الشأن احلكم الصادر يف قضية  Simitchالشهرية ،وتعليق الفقه الفرنيس لدى كل من:
1re Civ., 6 février 1985, Rev. crit. DIP, 1985, p. 369; A. Huet, note sous 1re Civ., 6 février 1985, JDI,1985, p. 460; J. Mas-

sip, note sous 1re Civ., 6 février 1985, D., 1985, p. 469.

 21انظر األسس ذات الطابع النظري والعميل لرأي من يرى وجوب إخضاع حتديد اختصاص املحكمة األجنبية لقواعد االختصاص العام
املبارش لقانون دولة التنفيذ عند :هشام صادق عيل صادق وحفيظة السيد احلداد ،دروس يف القانون الدويل اخلاص – الكتاب الثالث يف القانون
القضائي الدويل والتحكيم ،مطبعة االنتصار ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .146-143
 22السمدان ،القانون الدويل اخلاص الكويتي ،مرجع سابق ،ص .386
املجلة الدولية للقانون ،املجلد العارش ،العدد املنتظم األول ،2021 ،تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

149

أصدر احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي فقط ،قد استند عىل عدة اعتبارات؛ جعلته يوافق الصواب ،هي:

ً
أول :أن التسلسل الزمني لبدء اخلصومة ومعرفة املحكمة املختصة يقتيض العودة إىل قانون الدولة التي أصدرت
احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي ،وليس إىل قانون الدولة املراد التنفيذ فيها.23
ثان ًيا :مراعاة الطبيعة القانونية لقواعد االختصاص الدويل للمحاكم ،بأهنا أحادية التطبيق ،24وأهنا ال تنظم
اختصاص دولة غري الدولة التي أصدرت حماكمها احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي.25
ثال ًثا :أنه من غري املنطقي واملعقول؛ بل ومن املستحيل أن نطلب من القايض األجنبي عند إصداره للحكم أن يطبق
قواعد اختصاص قضائي ،غري تلك التي ينص عليها قانونه اإلجرائي ،ثم كيف يمكن هلذا القايض ً
أصل أن
يعلم مقدّ ًما أ ًّيا من الدول حول العامل سوف يطلب تنفيذ حكمه فيها يف هذه املرحلة.26
راب ًعا :اختصاص اهليئة القضائية األجنبية بإصدار احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي يقتيض أال تكون املحاكم
الوطنية الكويتية "خمتصة حرص ًّيا" بنظر النزاع الذي فصل فيه احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي.27

ومن هذا املنطلق ،فإنه إذا عرض عىل القايض الكويتي طلب األمر بالتنفيذ حلكم ،أو أمر قضائي صدر يف دولة
تعي عليه الرجوع إىل قواعد االختصاص املقررة يف القانون اإلجرائي هلذه الدولة األجنبية ذاهتا؛ للوقوف
أجنبيةّ ،
عىل ما إذا كانت هذه الدولة خمتصة بالفصل يف النزاع أم ال ،ويتم ذلك بتكليف اخلصوم يف دعوى األمر بالتنفيذ
بإحضار ترمجة رسمية ومعتمدة من وزاة العدل ،أو من اجلهة التي حتددها املحكمة التي تنظر هذه الدعوى؛ وف ًقا
لنص املادة  74من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي .فمتى تبني له عدم اختصاص حماكم هذه الدولة
بنظر النزاع الذي صدر فيه احلكم؛ فيجب عليه أن حيكم برفض إصدار األمر بالتنفيذ .وإذا تبني له أن حماكم الدولة
حكم باملوافقة عىل األمر بتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي ،وذلك طب ًعا،
األجنبية خمتصة بنظر النزاع ،أصدر ً
إذا حتقق من توافر بقية الرشوط الالزمة لتنفيذ األحكام األجنبية يف دولة الكويت ،التي سوف نب ّينها الح ًقا.
المبحث الثاني :صحة اإلجراءات التي صدر بها الحكم األجنبي

يشرتط وف ًقا لنص املادة  199فقرة (ب) من قانون املرافعات الكويتي لتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي
يف دولة الكويت أن يكون اخلصوم يف الدعوى التي صدر فيها احلكم القضائي األجنبي قد كلفوا باحلضور ،ومثلوا
ً
صحيحا.
مثول
ً
 23عبدالعال ،القانون الدويل اخلاص ،مرجع سابق ،ص  ،597بند .197
 24انظر قرب ذلك لدى :حممد كامل فهمي ،أصول القانون الدويل اخلاص ،ط  ،2مؤسسة الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية ،1992 ،ص ،675
بند .499
 25لذلك ،فإن اشرتاط أن تكون املحكمة األجنبية التي أصدرت احلكم ،أو األمر القضائي خمتصة دول ًيا بنا ًء عىل قواعد االختصاص القضائي
الدويل يف الدولة التي يراد تنفيذ احلكم فيها ،يعنى أن نجعل قواعد االختصاص الكويتية املنصوص عليها يف قانون املرافعات تنظم أداء
السلطة القضائية األجنبية لوظيفتها ،بل وتلزم القايض األجنبي هبا ،وهذا ما يتضمن تعد ًيا عىل اختصاص املرشع األجنبي .وبالتايل يعترب
تعد ًيا عىل سيادته .انظر قرب ذلك لدى :السمدان ،القانون الدويل اخلاص الكويتي ،مرجع سابق ،ص .387-386
 26عبدالعال ،القانون الدويل اخلاص ،مرجع سابق ،ص  ،598بند .197
 27انظر حول ذلك:
P. de Vareilles-Sommières, op. cit., n° 102-114.
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ويبدو لنا أن الصياغة احلرفية لنص املادة  199فقرة (ب) من قانون املرافعات الكويتي عىل هذا النحو سوف
تعجز عن حتقيق الغاية اإلجرائية من وراء هذا الرشط ،وهي :التيقن من أن املحكوم ضده قد مارس حقه الكامل
بالدفاع عن نفسه ،ومتتع بمحاكمة عادلة ( ،)Fair Trialأو بعبارة أعم ،اتبعت اإلجراءات القانونية الواجبة معه يف
إصدار احلكم ،أو األمر القضائي (.28)The Procedural Due Process

فنحن نرى بأنه كان حر ًيا باملرشع الكويتي أن ينص عىل رشط أن تكون اإلجراءات التي اتبعت بشأن الدعوى
التي صدر فيها احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي سليمة وصحيحة (،)Régularité de la Procédure Suivie
وأن تكون حقوق الدفاع قد روعيت كاملة .وهذا القصد ال حيققه التطبيق احلريف احلايل لصياغة نص املادة 199
فقرة (ب) من قانون املرافعات الكويتي؛ إذ إنه من املتصور أن يكون اخلصوم قد كلفوا باحلضور ،ومثلوا ً
مثول
صحيحا ،ومع ذلك فقد يصيب باقي اإلجراءات عوار ،أو عيب مما يرتتب عليه بطالن يف إجراءات التقايض.29
ً

وهذه الصياغة القارصة وردت كذلك يف نص املادة  298فقرة ( )2من قانون املرافعات املرصي الذي يعترب
املصدر التارخيي لقانون املرافعات الكويتي ،30وكذلك يف أغلب نصوص القوانني اإلجرائية يف دول اخلليج العربية
كنص املادة  380فقرة ( )2من قانون املرافعات القطري ،31ونص املادة  235فقرة (ج) من قانون اإلجراءات
اإلمارايت ،32ونص املادة  352فقرة (ب) من قانون اإلجراءات العامين ،33ونص املادة  252فقرة ( )2من قانون
املرافعات البحريني .34بل إهنا أيضا مطابقة ،إىل حد كبري ،لنص املادة  328فقرة ( )2من قانون املرافعات املدنية
األملاين ،35وموقف املرشع اإليطايل؛ وف ًقا لنص املادة  797فقرة ( )2من قانون املرافعات اإليطايل.36

وملا كان من الالزم يف تفسري النصوص القانونية أن تتوافق مع عبارات النص متى ما كانت واضحة وقاطعة
الداللة ،وأنه ال اجتهاد يف مورد النص الواضح ،37فإننا نرى بأن النص احلايل للامدة  199فقرة (ب) من قانون
Fair trial is an important element of the procedural due process in civil cases as well in criminal cases. For more information, See:

28

The U.S. Federal Rules of Civil Procedure, in particular Rule 12 (b)5( ), which permits the defendant to file a motion to
dismiss a case for insufficient service of process; Danny J. Boggs, ‘The Right to a Fair Trial’ (1998) 1998 U Chi Legal F 1,
;pp. 2-4; Diana-Loredana Jalba, ‘Guarantees of the Right to a Fair Civil Trial’ (2015) 4 Persp Bus L J 233, pp. 233-234
Christos Rozakis, ‘The Right to a Fair Trial in Civil Cases’ (2004) 4:2 Judicial Studies Institute J. 96, pp. 96-106.

 29انظر قرب ذلك :أبو الوفا ،مرجع سابق ،ص 231-230؛ عكاشة حممد عبدالعال ،اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية ،الدار اجلامعية،
بريوت ،1994 ،ص  ،323بند .212
 30انظر يف ذلك نص املادة  298فقرة ( )2من قانون املرافعات املرصي.
 31انظر يف ذلك نص املادة  380فقرة ( )2من قانون املرافعات القطري.
 32انظر يف ذلك نص املادة  235فقرة (ج) من قانون اإلجراءات اإلمارايت.
 33انظر يف ذلك نص املادة  352فقرة (ب) من قانون اإلجراءات العامين.
 34انظر يف ذلك نص املادة  252فقرة ( )2من قانون املرافعات البحريني.
35 The German Code of Civil Procedure, § 328 (1) (2).
36 See: Mauro Cappelletti & Joseph M. Perillo, Civil Procedure in Italy (Columbia University School of Law Project on
International Procedure 1965), pp. 370-377; Dennis Campbell, Comparative Law Yearbook of International Business, vol.

29 (2007), pp. 128-135.

 37انظر يف ذلك:
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املرافعات الكويتي الذي اشنرط بصورة واضحة فقط ،وجوب صحة التكليف باحلضور واملثول أمام القضاء
عاجزا عن حتقيق مجيع
األجنبي يف الدعوى التي صدر فيها احلكم األجنبي املراد تنفيذه يف دولة الكويت ،أتى
ً
الضامنات اإلجرائية األساسية األخرى التي تكفل مراعاة واحرتام حلقوق الدفاع وإجراءات املحاكمة العادلة
كامل ًة يف احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي كرشط لتنفيذه.38

واملالحظ أن الكثري من الدول صاحبة الترشيعات احلديثة وعىل رأسها الوالت املتحدة األمريكية
وسويرسا ،40تعرتف هبذا الرشط ،ولكن تعبريها عنه مل يكن بالصياغة التي أوردها قانون املرافعات الكويتي ،بل
كانت صياغتها له أكثر شمولية.
39

ً
فمثل ،املرشع األمريكي عرب عن هذا الرشط بأنه :جيب أن يكون قد روعيت يف إصدار احلكم ،أو األمر
القضائي األجنبي "قواعد العدالة اإلجرائية الطبيعية" ،أو "قواعد املحاكمة العادلة" (The Procedural Due
 ،)Processوهو تعبري ينصب عىل مجيع األوجه اإلجرائية التي تؤكد للقايض املراد منه إصدار احلكم بالتنفيذ بأن
احلكم القضائي األجنبي قد صدر بنا ًء عىل حماكمة عادلة وف ًقا لقواعد املرافعات التي من بينها أن تكون اإلجراءات
التي صدر احلكم بنا ًء عليها قد مكنت املدعى عليه من إبداء دفاعه .41وعرب عنه املرشع السويرسي؛ أي عن هذا

 الطعن رقم  554لسنة  2001أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية" الصادر بجلسة .2002/10/14 الطعن رقم  12803لسنة  86قضائية أمام حمكمة النقض املرصية "دائرة اإلجيارات" الصادر بجلسة .2018/6/24 الطعن رقم  12108لسنة  86قضائية أمام حمكمة النقض املرصية "دائرة اإلجيارات" الصادر بجلسة .2018/1/6 الطعن رقم  8050لسنة  85قضائية أمام حمكمة النقض املرصية "دائرة اإلجيارات" الصادر بجلسة .2017/12/24 38انظر قرب ذلك لدى :أبو الوفا ،مرجع سابق ،ص .231-230

The U.S. Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 20054( § ) (C) (.)8
The Swiss Federal Act on Private International Law § (5).
For example, in the U.S., the Civil Procedural Due Process in Civil Cases is:
- Having an unbiased tribunal.

39
40
41

- Notice of the proposed action and the grounds asserted for it.
- Allowing the opportunity to present reasons for the proposed action.
- Having the full right to present evidence, and call witnesses.
- The right to know opposing evidence.
- The right to cross-examine adverse witnesses.
- A decision based exclusively on the evidence presented.
- Allowing the opportunity to have a counsel.
- The requirement that the tribunal prepares a record of the evidence presented.
- The requirement that the tribunal prepares written findings of fact and reasons for its decision.
To know more about the Civil Procedural Due Process in Civil Cases, See:
- Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970).
- Caperton v. A. T. Massey Coal Co., 556 U.S. 868 (2009).
- Lenchyshyn v. Pelko Electric, Inc., 281 A.D.2d 42 (N.Y. App. Div. 2001).
- Bridgeway Corp. v. Citibank, 201 F.3d 134, 137-38 (2d Cir. 2000).
- Brian Richard Paige, ‘Foreign Judgments in American and English Courts: A Comparative Analysis’ (2003) 26 Seattle U L Rev 591, pp. 601-603.
)- S. I. Strong, ‘Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in U.S. Courts: Problems and Possibilities’ (2014
33 Rev Litig 45, pp. 86-89.
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الرشط بأنه :جيب أال تكون اإلجراءات التي صدر بموجبها احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي قد انتهكت املبادئ
اإلجرائية األساسية؛ وف ًقا للمفهوم للقانون اإلجرائي السويرسي (The Fundamental Principles of Swiss
 )Procedural Lawوعىل رأسها ً
مثل احلق يف احلصول عىل فرصة لتقديم الدفاع.42

ومن أجل ذلك ،نجد الفقه والقضاء الفرنسني قد ختليا عن "رشط صحة اإلجراءات املتبعة" واجتها إىل "رشط
عدم خمالفة النظام العام اإلجرائى الفرنيس ،واحرتام حق الدفاع" .43ففي قضية  Bachirالشهرية ً
مثل قضت حمكمة
النقض الفرنسية بأنه" :إذا كان جيب عىل القايض املطلوب منه األمر بالتنفيذ أن يتحقق من صحة سري اإلجراءات
أمام القضاء األجنبي ،فإن هذا الرشط جيب أن يقدر فقط بالنسبة إىل النظام العام اإلجرائى الفرنيس ،واحرتام حق
الدفاع" .44وبعد هذه القضية تطرقت حمكمة النقض الفرنسية لفكرة" :النظام العام اإلجرائي" (ordre public
 ،45)international de procédureأو مايطلق عليه (" )principes fondamentaux de la procédureاملبادئ
اإلجرائية األساسية" .46ثم بعد ذلك أتت حمكمة النقض الفرنسية وأرست مبد ًءا إجرائ ًّيا يف قضية Cornelissen؛
حيث قضت بأنه" :جيب عىل قايض التنفيذ الفرنيس ضامن موافقة احلكم األجنبي للنظام العام الدويل اإلجرائي".47
ولكن ما هو النظام العام اإلجرائي بالضبط؟ نحن نرجح القول الذي يرى بأن هذه التسمية هي جمرد توظيف
حلق اإلنسان األساس يف املحاكمة العادلة ،48وهو ذات التوجه العاملي ،الذي أقر به العهد الدوىل للحقوق املدنية

42 The Swiss Federal Act on Private International Law § (5) Article 27 (2) B.
 43انظر حول "إلغاء رشط صحة اإلجراءات املتبعة أمام القضاء األجنبي" ،أو ما يطلق عليه باللغة الفرنسية لدى:
A. Huet, " Effets En France Des Jugements Étrangers Subordonnés À Leur Régularité Internationale. – Objet du contrôle : les
conditions de la régularité internationale ", JurisClasseur Droit international, 2015, Fasc. 584-40, n° 5.

 44انظر يف هذا الشأن احلكم الصادر يف قضية  Bachirالشهرية وتعليق الفقه الفرنيس لدى:

V. 1re civ., 4 octobre1967, Bull., I, n° 277, JurisData n° 1967-700277; J.-B. Sialelli, note sous 1re civ., 4 octobre 1967,

Bull., I, n° 277, JCP, 1968, II, n°15634; P. Lagarde, note sous 1re civ., 4 octobre1967, Bull., I, n° 277, Rev. crit. DIP,
1968, p. 98; B. Goldman, note sous 1re civ., 4 octobre1967, Bull., I, n° 277, JDI, 1969, p. 102; E. Mezger, note sous 1re
civ., 4 octobre1967, Bull., I, n° 277, D. 1968, p. 95.

 45انظر يف هذا الشأن أحكام حمكمة النقض الفرنسية وتعليق الفقه الفرنيس عليها لدى:

V. 1re civ., 10 juillet 1996, n° 94-17765, Bull., I , n° 310, JurisData n° 1996-003060; H. Muir Watt, note sous 1re civ.,

10 juillet 1996, n° 94-17765, Bull., I , n° 310, Rev. crit. DIP, 1997, p. 85; 1re civ., 3 janvier 2006, n° 04-15231, Bull., I,
n° 2; M.-C. Najm, note sous 1re civ., 3 janvier 2006, n° 04-15231, Bull., I, n° 2, Rev. crit. DIP, 2006, p. 627.

 46انظر يف هذا الشأن حكم حمكمة النقض الفرنسية ،وتعليق الفقه الفرنيس عليه لدى:

V. 1re civ., 19 September 2007, n° 06-17096, Bull., I, n° 279, JurisData n° 2007-040397; G. Cuniberti, note sous 1re civ.,
19 september 2007, n° 06-17096, Bull., I, n° 279, Dr. et proc., 2008, p. 33; E. Pataut, note sous1re civ., 19 septembre
2007, n° 06-17096, Bull., I, n° 279, Rev. crit. DIP, 2008, p. 617.

 47انظر يف هذا الشأن حكم حمكمة النقض الفرنسية وتعليق الفقه الفرنيس عليه لدى:

V. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14082, Bull., I, n° 68, JurisData n° 2007-037466; Ch. Bruneau, obs. sous 1re civ.,

20 février 2007, n° 05-14082, Bull., I, n° 68, JCP, 2007, act. n° 107; B. Ancel et H. Muir Watt, note sous 1re civ.,
20 février 2007, n° 05-14082, Bull., I, n° 68, Rev. crit. DIP, 2007, p. 420; P. Chauvin, obs. sous 1re civ., 20 février 2007,
n° 05-14082, Bull., I, n° 68, D. 2007, p. 892; F. Guerchoun, note sous 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14082, Bull., I,
n° 68, Gaz. Pal., 2007, p. 1880.
D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, PUF, 3e éd., 2014, n° 263 et 276.
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والسياسية يف  ،1966/12/16الذي انضمت إليه دولة الكويت يف ( .49)1996/5/21هذا ولقد أكدت
املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان هذا التوجه ،حينام قضت يف الدعوى الشهرية لرشكة ( )McDonaldضد فرنسا
بأن املادة  6من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان – التي تنص عىل احلق يف املحاكمة العادلة – تنطبق عند نظر تنفيذ
احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي.50

أيضا ،عام إذا كان يندرج حتت رشط "صحة اإلجراءات التي صدر هبا احلكم األجنبي املراد
ويثار التساؤل ً
تنفيذه" رضورة اشتامل احلكم األجنبي عىل األسباب التي بني عليها ،وهل يمكن اعتبار أن عدم تسبيب احلكم
خمالف للنظام العام اإلجرائي يف الكويت؟.51
ٌ

استقر قضاء حمكمة النقض الفرنسية عىل أنه "يعد خمال ًفا للمفهوم الفرنيس للنظام العام اإلجرائي االعرتاف
بقرار أجنبي غري مسبب ،عندما ال تقدم يف دعوى األمر بالتنفيذ املستندات التي من شأهنا حتقيق التكافؤ العادل
يف اإلجراءات عند غياب األسباب" .52ولكن قضاء حمكمة النقض الفرنسية عىل هذا النحو ال يعني أن جمرد عدم
تسبيب احلكم يعترب خمال ًفا للنظام العام اإلجرائي ،طاملا كان باإلمكان االستعاضة عنها باملستندات املرفقة بملف
الدعوى ،التي متكن القايض الفرنيس من مراقبة حتقق مجيع رشوط صحة اإلجراءات التي صدر بموجبها احلكم
األجنبي إلصدار األمر بتنفيذه يف فرنسا.53

وأما بالنسبة إىل القضاء املرصي ،فقد أجازت حمكمة النقض املرصية تنفيذ حكم أجنبي غري مسبب ،وذلك
بمناسبة دعوى األمر بتنفيذ حكم صادر من حمكمة اخلرطوم العليا بالسودان؛ حيث قضت بأنه "إذا كانت قاعدة
وجوب اشتامل احلكم عىل األسباب التي بنيت عليه هي من قواعد املرافعات التي ختضع لقانون القايض ،وهو
The International Covenant on Civil and Political Rights, Art. 14, available at: https://treaties.un.org/Pages/Home.
aspx?clang=_en, (last visit on 30/6/2020).

49

 50انظر يف هذا الشأن احلكم الصادر يف قضية  McDonaldالشهرية ضد اجلمهورية الفرنسية ،وتعليق الفقه الفرنيس لدى:

V. CEDH, 29 avril 2008, n° 18648/04, McDonald c/ France; P. Kinsch, note sous CEDH, 29 avril 2008, n° 18648/04,

McDonald c/ France, Rev. crit. DIP, 2008, p. 830; J.-P. M. obs. sous CEDH, 29 avril 2008, n° 18648/04, McDonald c/
France, RTD civ., 2008, p. 646; L. Sinopoli, obs. sous CEDH, 29 avril 2008, n° 18648/04, McDonald c/ France, Gaz.
.Pal., 2009, p. 613

 51انظر املادة  115من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي ،التي تنص عىل أنه "ينطق باحلكم بتالوة منطوقة يف جلسة علنية .وجيب أن
تشتمل األحكام عىل األسباب التي بنيت عليها ،وإال كانت باطلة."...
52 La Cour de cassation a jugé qu’" est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance

d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la
motivation défaillante ". 1re Civ., 17 mai 1978, n° 76-14843, Bull., I, n° 191.

V. aussi:
- 1re Civ., 9 octobre 1991, n° 90-13449, Bull., I, n° 251.
- 1re Civ., 28 novembre 2006, n° 04-14646, Bull., I, n° 520.
- 1re Civ., 28 novem_bre 2006, n° 04-19031, Bull., I, n° 521.
- 1re civ., 22 octobre 2008, n°06-15577, Bull., I, n° 234.
- D. Motte-Suraniti, note sous1re civ., 22 octobre 2008, n°06-15577, Bull., I, n° 234, D., 2009, p. 59.
- 1re Civ., 11 juillet 1961, n° 58-13001, Bull., I, n° 396.
- H. Motulsky, note sous 1re Civ., 11 juillet 1961, n° 58-13001, Bull., I, n° 396, Rev. crit. DIP, 1961, p. 813.
A. Huet, "Effets En France Des Jugements Étrangers Subordonnés À Leur Régularité Internationale. - Objet du contrôle:
les conditions de la régularité internationale", op. cit, n° 70-72.
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قانون مجهورية السودان ،وكان يبني من ذلك احلكم ،أنه ،وإن مل يشتمل احلكم عىل أسباب ،إال أنه قابل للتنفيذ
يف مجهورية السودان ،ومن ثم يمكن إصدار األمر بتنفيذه يف مرص؛ إذا استوفيت باقي الرشائط األخرى املقررة يف
هذا اخلصوص .بل وال يقدح يف ذلك ما قضت به املادة  347من قانون املرافعات املرصي (السابق) 54من وجوب
اشتامل األحكام عىل األسباب التي بنيت عليها؛ وإال كانت باطلة ،ذلك أن اخلطاب هبذا النص متعلق باألحكام
الوطنية التي تصدر يف مرص ،طاملا أنه مل يثبت أن تبادل األحكام بني الدولتني يتطلب املراجعة".55
ونحن نعتقد بصحة التوجه الذي تبناه كل من القضاء الفرنيس والقضاء املرصي ،بل وندعو القضاء الكويتي
لألخذ بذات احلل؛ حيث نرى بأن عدم تسبيب احلكم األجنبي يف حد ذاته أمر ال يتعارض مع فكرة النظام العام
خصوصا وأن قانون املرافعات الكويتي نفسه يعفي القايض من االلتزام بالتسبيب يف بعض
اإلجرائي الكويتي،
ً
األحوال .56ولكن جيب يف مجيع األحوال أال حيول عدم تسبيب احلكم املراد احلكم بتنفيذه يف الكويت دون قدرة
القايض الكويتي من التحقق من أن اخلصوم يف الدعوى التي صدر فيها احلكم القضائي األجنبي كانوا قد كلفوا
باحلضور ،ومثلوا ً
صحيحا ،ومتتعوا بمحاكمة عادلة ،يتحقق معها الكفاءة والعدالة اإلجرائية الكاملة ،وهو
مثول
ً
األمر الذي أكده القضاء األمريكي يف هذا اخلصوص.57
وهلذا يمكن القول بأن أغلب الترشيعات احلديثة كالترشيع األمريكي توجهت نحو استبدال رشط صحة
اإلجراءات ،واالستعاضة عنه برشط أن تكون إجراءات نظر الدعوى أمام القضاء األجنبي تتوافق مع النظام العام
اإلجرائي يف دولة قايض التنفيذ؛ أي أن تكون املحاكمة عادلة .58وهذا التوجه يعكس رغبة املرشعني يف ضامن نزاهة
املحاكمة التي صدر بموجبها احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي إلصدار احلكم بتنفيذه.59

مقصورا فقط عىل إجراءات الدعوى التي صدر فيها احلكم األجنبي،
ونشري هنا إىل أن إعامل هذا الرشط ليس
ً
أيضا؛ حتى لو كان املطلوب هو تنفيذ "أمر قضائي" أجنبي يف الكويت ،فنحن نرى برضورة عدم خمالفة الطريقة
بل ً
التي صدر هبا هذا األمر القضائي األجنبي املراد تنفيذه يف الكويت مع النظام العام اإلجرائي الكويتي .واملقصود
هنا عدم خمالفة القواعد اإلجرائية األساسية التي تؤدي إىل عدم تيقن القايض الكويتي من أن الذي صدر ضده
األمر قد متتع بضامنات املحاكمة العادلة وعىل رأسها حق الدفاع.

 54املادة  347من قانون املرافعات املرصي امللغي ،يقابلها نص املادة  176من قانون املرافعات املرصي احلايل ،واملادة  115من قانون املرافعات
الكويتي.
 55الطعن رقم  231لسنة  35قضائية أمام حمكمة النقض املرصية "الدائرة املدنية" الصادر بجلسة .1969/5/6
 56انظر يف ذلك:
 الفقرة الثانية من املادة  115من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي ،التي تنص عىل أنه " ...ومع ذلك فال رضورة الشتامل احلكمعىل أسباب ،إذا صدر من حمكمة أول درجة بإجابة كل طلبات املدعي ،وكان املدعى عليه مل يمثل يف الدعوى ،ومل يقدم مذكرة بدفاعه."...
 الفقرة الثانية من املادة  163من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي ،التي تنص عىل أن "يصدر القايض أمره كتابة عىل إحدى نسختيالعريضة يف اليوم التايل لتقديمها عىل األكثر ،وال يلزم ذكر األسباب التي بني عليها األمر".
57 Soc’y of Lloyd’s V. Ashenden, 233 F.3d 473, 477 (7th Cir. 2000).
58 The U.S. Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, § (4) (C) (8).
§ 59 See: S. I. Strong, supra note (41), pp. 108-109; The U.S. Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005,
(4) (C) (1-8).
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أيضا ،حول مدى جواز إصدار أمر بتنفيذ حكم ،أو أمر قضائي أجنبي صدر وفق
ويثور التساؤل يف هذا املقام ً
إجراءات صحيحة وف ًقا لقانون الدولة التي أصدرته ،ولكن هذه اإلجراءات ختالف مقتضيات املحاكمة العادلة
واملبادئ اإلجرائية العامة يف الكويت؟

نعتقد أنه جيب عىل القايض الكويتي أن يرفض إصدار أمر بتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي؛ إذا كانت
اإلجراءات يف الدعوى التي صدر احلكم األجنبي فيها ،واملراد تنفيذه يف دولة الكويت ،ختالف الضامنات اإلجرائية
للمحاكمة العادلة يف الكويت .وذلك ألن دولة الكويت أحد أطراف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ،الذي نص يف
ٍ
املادة رقم  13منه عىل أن "لكل
شخص احلق يف حماكمة عادلة تتوافر فيها ضامنات كافية ." ...وأصبح هذا امليثاق
جز ًءا من النظام الداخيل لدولة الكويت بصدور القانون رقم  84لسنة 2013م باملوافقة عىل امليثاق العريب حلقوق
اإلنسان .وكذلك نص املادة  ،14من العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية يف  ،1966/12/16الذي انضمت
إليه دولة الكويت يف .1996/5/21
ولكن هل كل خمالفة لإلجراءات التي صدر هبا احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي تستلزم بالرضورة عدم
شمول األمر بالتنفيذ؟

نرى أنه جيوز للقايض الكويتي إصدار األمر بالتنفيذ؛ إذا كانت املخالفات اإلجرائية ال تؤثر يف وجود ،أو قيمة
احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي كمخالفة املواعيد التنظيمية ً
مثل؛ حيث إنه ال يرتتب عىل خمالفتها البطالن،
أو كام لو كان اإلعالن ً
باطل وعىل الرغم من ذلك حرض املعلن إليه ،فإن حضوره اجللسة يرتتب عليه تصحيح
اإلعالن ،60وبالتايل ال تأثري عىل احلكم ،أو أن يكون هناك بطالن غري متعلق بالنظام العام فيتصحح بعدم التمسك
به يف الوقت املناسب ،61فمثل هذه املخالفات البسيطة ال ختل بضامنات املحاكمة العادلة ،أو النظام العام اإلجرائي،
ال سيام وإذا كان احلكم املراد تنفيذه هنائ ًّيا.
ً
وفقا لقانون المحكمة التي أصدرته
المبحث الثالث :نهائية الحكم ،أو األمر القضائي األجنبي

يشرتط وف ًقا لنص املادة  199فقرة (ج) من قانون املرافعات الكويتي لتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي
يف دولة الكويت أن يكون هذا احلكم ،أو األمر األجنبي قد حاز قوة األمر املقيض به؛ وف ًقا لقانون املحكمة التي
أصدرته.
ولكن متى حتوز األحكام "قوة األمر املقيض به" حتي يمكننا القول بتحقق هذا الرشط؟

 60تنص املادة  80من قانون املرافعات الكويتي عىل "بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق الدعاوى وأوراق التكليف باحلضور الناشئ
عن عيب يف اإلعالن ،أو يف بيان املحكمة ،أو يف تاريخ اجللسة ،يزول بحضور املعلن إليه يف أي جلسة حتدد لنظر الدعوى ،أو بإيداع مذكرة
بدفاعه".
 61تنص املادة  77من قانون املرافعات الكويتي عىل أن "الدفع بإحالة الدعوى إىل حمكمة أخرى لالرتباط والدفع بالبطالن غري املتصل بالنظام
العام ،وسائر الدفوع املتعلقة باإلجراءات غري املتصلة بالنظام العام ،جيب إبداؤها م ًعا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر ،أو طلب ،أو دفاع يف
الدعوى ،أو دفع بعدم القبول ،وإال سقط احلق فيام مل ُيبد منها ،كام يسقط حق الطاعن يف هذه الدفوع ،إذا مل يبدها يف صحيفة الطعن .وجيب
إبداء مجيع الوجوه التي يبنى عليها الدفع املتعلق باإلجراءات غري املتصل بالنظام العام م ًعا ،وإال سقط احلق فيام مل يبد منها".
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وف ًقا ملا جرى عليه قضاء حمكمة التمييز الكويتية؛ فإن "قوة األمر املقيض به" و"حجية اليشء املقيض به" وكذلك
"حجية األمر املقيض به" تعترب تعابري مرتادفة.62

كام أنه وف ًقا للفقه اإلجرائي الكويتي؛ فإن احلجية تثبت لألحكام التي فصلت يف موضوع النزاع كله ،أو
بعضه ،وذلك منذ حلظة النطق هبا ،63سواء أكانت قابل ًة للطعن فيها بطرق الطعن العادية أم غري العادية .إال أن

حجية احلكم االبتدائية غري مستقرة ،باعتبار أهنا تقف بمجرد الطعن يف احلكم االبتدائي ،64وتستقر إذا تأ ّيد احلكم

املطعون فيه ،أو فات ميعاد الطعن دون وقوعه ،أو سقطت خصومة االستئناف .كام تزول إذا ألغي احلكم املطعون

فيه من حمكمة الطعن.65

وملا كان ذلك ،فهل يتحقق هذا الرشط بالنسبة إىل األحكام االبتدائية ذات احلجية املوقوفة؟ بالتأكيد ال؛ ألن

إعامل هذا الرشط يقتيض حصول احلكم عىل حجية مستقرة ،وهي التي ال تكون إال لألحكام النهائية ،أو الباتة.
ويكون احلكم هنائ ًّيا؛ متى ما كان ال يقبل الطعن فيه باالستئناف ً
أصل ،أو لفوات ميعاد الطعن فيه ،66ويعترب احلكم

هنائ ًّيا ،وحيوز قوة األمر املقيض ،ولو كان يقبل الطعن فيه بطرق الطعن غري العادية؛ كالطعن بالتمييز "النقض"،67
أو كالتامس إعادة النظر ،أو حتى اعرتاض اخلارج عن اخلصومة .68وبده ًّيا حتوز األحكام الباتة قوة األمر املقيض؛

باعتبار أهنا ال تقبل الطعن بطرق الطعن العادية وغري العادية.

ووف ًقا لرصيح نص املادة  199فقرة (ج) من قانون املرافعات الكويتي؛ فإن حتديد مدى متتع احلكم األجنبي

بقوة األمر املقيض به من عدمه ،خيضع ألحكام قانون املرافعات يف دولة القايض الذي أصدر احلكم األجنبي املراد

تنفيذه يف دولة الكويت.69

وتطلب املرشع الكويتي هلذا الرشط يضمن لنا استقرار للحقوق واملراكز القانونية ،وجينبنا املفاجآت التي قد
 62انظر يف ذلك:
 الطعن رقم  321لسنة  2001أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة املدنية" الصادر بجلسة .2002/4/22 الطعن رقم  566لسنة  2004أمام حمكمة التمييز الكويتية"الدائرة التجارية"الصادر بجلسة .2006/5/6أيضا السبب الذي يفرس املنطوق ،وكذلك السبب املرتبط باملنطوق .انظر
 63ال يقترص نطاق احلجية عىل منطوق احلكم فقط ،بل يمتد ليشمل ً
يف ذلك:
 الطعنان رقم  ،566ورقم  231لسنة  2011أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة اإلدارية" الصادر بجلسة .2013/2/14 الطعن رقم  171لسنة  2000أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية" الصادر بجلسة .2000/6/24 الطعن رقم  369لسنة  2001أمام حمكمة التمييز الكويتية"الدائرة املدنية" الصادر بجلسة .2002/5/6 64الطعن رقم  975لسنة  57أمام حمكمة النقض املرصية "الدائرة املدنية" الصادر بجلسة .1988/4/20
 65عزمي عبد الفتاح عطية ،الوسيط يف قانون املرافعات الكويتي  -قانون القضاء املدين الكويتي ،الكتاب  ،1ط  ،3مؤسسة دار الكتب ،الكويت،
 ،2015-2014ص .210-208
ً
وعمل ،ج  ،2دار النهضة العربية ،القاهرة ،2017 ،ص.370
علم
املدين
القضاء
 - 66فتحي وايل ،املبسوط يف قانون
ً
 67انظر يف ذلك:
 الطعن رقم  47لسنة  51أمام حمكمة النقض املرصية "الدائرة املدنية" الصادر بجلسة .1984/11/768 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile. Droit interne et droit de l’union européenne, 31e éd., Paris,
Dalloz, 2012, n° 1330, p. 915.
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ترتتب عىل إلغاء األحكام غري النهائية يف البلد الذي صدرت فيه .وهكذا ،فإنه ،وبمقتىض هذا الرشط ،ال ينفذ يف
دولة الكويت إال األحكام التي يتوافر هلا قدر من االستقرار والثبات يف الدولة التي صدرت فيها.70

حائزا لقوة األمر املقيض طب ًقا
ونعتقد أن املرشع الكويتي قد وافق الصواب بتطلبه؛ "رشط أن يكون احلكم ً
لقانون الدولة التي أصدرته حماكمها" ،حيث إنه وازن بني مصالح املتقاضني فلم يتشدد باشرتاط أن يكون
احلكم باتًّا ،ومل يتساهل يف جواز تنفيذ األحكام األجنبية االبتدائية ،وإن كانت مشمول ًة بالنفاذ املعجل ،وذلك
ألن النفاذ املعجل هو جمرد صورة من صور احلامية الوقتية لتاليف بطء إجراءات التقايض .كام أن حجية األحكام
االبتدائية ،وإن كانت مشمولة بالنفاذ املعجل ،فهي حجية موقوفة وغري مستقرة ،بل وممكن أن هتدمها حمكمة
الطعن.71
فاملرشع الكويتي مل يشرتط أن يكون احلكم األجنبي ً
قابل للتنفيذ يف البلد الذي أصدره ،كام هو احلال يف
حائزا لقوة األمر املقيض (être passée en force dechose
القانون الفرنيس ،بل اشنرط أن يكون احلكم األجنبي ً
 ،)jugéeوذلك كام هو الشأن يف القانون األمريكي.72
هذا كان بالنسبة إىل احلكم األجنبي ،ولكن هل يلزم أن حيوز "األمر القضائي" األجنبي لقوة األمر املقيض؟

مما ال شك فيه أن األمر القضائي ليس ً
عمل قضائ ًّيا بحتًا؛ وف ًقا للقانون الكويتي ،وبالتايل ال يتمتع بجميع
خصائص العمل القضائي ،بمعنى أنه ال حيوز عىل حجية األمر املقيض ،وال يكون حملًّ للطعن فيه بطرق الطعن
العادية وغري العادية .73وبالتايل ،فال جمال للحديث عن متتع األمر القضائي بقوة األمر املقيض ،أو بقابلية الطعن
فيه .ولكن ينبغي عىل القايض الكويتي الرجوع للقانون اإلجرائي يف البلد الذي صدربموجبه األمرً ،
فمثل تعد
األوامر عىل عرائض وف ًقا لنصوص املواد  495و 496و 497من قانون املرافعات الفرنيس اجلديد ً
عمل قضائ ًيا
وختضع لنظام التسبيب والطعن.74

لذلك ،يرى جانب من الفقه أن تفسري هذا الرشط جيب أن يتفق وطبيعة األمر القضائي ،بحيث جيب أال يكون
األمر القضائي األجنبي املراد تنفيذه يف الكويت ً
قابل لإللغاء ،سواء لعدم جواز التظلم منه ،أو (الطعن فيه) ،أو
(فوات ميعاد التظلم أو الطعن) وذلك وف ًقا للقانون اإلجرائي يف الدولة التي أصدرته.75

 70حول ذلك :عبدالعال ،القانون الدويل اخلاص ،مرجع سابق ،ص  ،621بند .215
 71للمزيد حول فكرة النفاذ املعجل القانوين والقضائي كأحد صور احلامية للمحكوم له ابتدائ ًّيا ،انظر :حسني عامر ،النظام القانوين للنفاذ املعجل
القضائي  -دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2019 ،ص 44-20؛ عبد اهلل أمحد كامل ،النفاذ املعجل القانوين  -دراسة
مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2020 ،ص 33-21؛ واملادتني  194-193من قانون املرافعات الكويتي.
72 See: The U.S. Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, § (3) (A) (2); Nadja Vietz, ‘Recognition of Foreign Judgments in US Courts, International Law & Emerging Market’ (Harris Bricken 9 Nov. 2018) <https://harrisbricken.

com/blog/recognition-foreign-judgments-us-courts/> (last visit 30 Jun. 2020); C. Kessedjian, "Exequatur d'un jugement
étranger frappé d'opposition", Rev. crit. DIP, 1990, p. 748, n° 7.

 73أمحد مليجي ،مبادئ قانون املرافعات املدنية والتجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،دار القلم ،ديب ،1986 ،ص .183-180
 74عطية ،الوسيط ،مرجع سابق ،ص .269-266
 75عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص  ،918بند .227
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المبحث الرابع :عدم تعارض الحكم ،أو األمر القضائي األجنبي مع حكم ،أو أمر قضائي كويتي سابق

يشرتط وف ًقا لنص املادة  199فقرة (د) من قانون املرافعات الكويتي لتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي
يف دولة الكويت أال يتعارض هذا احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي مع حكم ،أو أمر قضائي سبق صدوره من
حمكمة كويتية.
ويثري إعامل هذا الرشط عدة تساؤالت :فام مفهوم التعارض؟ ومتى يتحقق؟ وما العلة من تطلب هذا الرشط؟
وهل يتحقق هذا الرشط؛ حتى ولو كان احلكم األجنبي قد صدر قبل احلكم الوطني ،أو إذا كان هناك جمرد دعوى
قضائية بذات النزاع منظورة أمام القضاء الكويتي؟
بادئ ذي بدء ،نرى أن التعارض يتحقق إذا استحال تنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي بنفس الوقت
مع تنفيذ حكم ،أو أمر قضائي كويتي.

ويؤيد رأينا هذا ما ذهبت إليه حمكمة التمييز الكويتية ،عندما قضت
مؤخرا بأن " ...التعارض بني احلكمني
ً
بمفهوم املادة  199فقرة (د) من قانون املرافعات الكويتي يقوم متى ما كانا متعامدين عىل حمل واحد ،وكانا
حاسمني ملوضوع اخلصومة ذاهتا ،ومتناقضني بحيث يتعذر تنفيذمها معا يف ٍ
آن واحد ،فإذا كانا غري متحدين ً
حمل،
ً
أو خمتلفني نطا ًقا ،فال تعارض بينهام".76
ومن ثم فإن التعارض الذي يستحيل معه إصدار احلكم باألمر بتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي يف
متعارضا مع حكم ،أو أمر قضائي،
دولة الكويت ال يتحقق إال بأن يكون هذا احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي
ً
أو حكم حتكيم سابق صدوره يف دولة الكويت ،برشط أن يكون يف ذات موضوع النزاع الذي فصل فيه؛ ألن ذلك
يتعارض مع حجية ما قىض به هذا احلكم ،أو األمر القضائي ،بام يتعذر معه تنفيذمها معا يف ٍ
آن واحد يف الكويت.
ً

وبالتأكيد ،فإن احلكم الصادر من حمكمة كويتية أوىل بالتنفيذ من احلكم األجنبي .77طاملا أنه قد صدر من حمكمة
ً
صحيحا ،وضمن مقتضيات املحاكمة العادلة التي يوجبها قانون املرافعات الكويتي .ال
تشكيل
خمتصة ومشكلة
ً
سيام إذا كان احلكم الكويتي قد صدر قبل صدور احلكم األجنبي ،فتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي يف هذه
مساسا بسيادة الدولة ،ويؤدي إىل عدم احرتام القرارات التي تصدر من السلطة القضائية ،أو اهليئة
احلالة يتضمن
ً
القضائية املختصة فيها .وهذا ما قررته املحاكم املختلطة املرصية؛ حيث قضت بأنه "إذا تعارض احلكم األجنبي،

تعي عليها أن متتنع عن إصدار
ُ
املطلوب من املحاكم املختلطة املرصية األمر بتنفيذه يف مرص؛ مع حكم صادر منهاّ ،
األمر؛ ألن السيادة التي تقيض باسمها املحاكم املرصية توجب عليها أن تُضحي باحلكم األجنبي؛ الحرتام احلكم
الصادر من حماكم البالد".78
 76الطعن رقم  2195لسنة  2018أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية" الصادر بجلسة .2019/3/28
 77انظر قرب ذلك لدى :مليجي ،املوسوعة الشاملة يف التنفيذ وف ًقا لقانون اإلجراءات املدنية العامين وأحكام املحكمة العليا بسلطنة عامن ،مرجع
سابق ،ص .164-163
 78حكم حمكمة اإلسكندرية املختلطة الصادر يف  27مايو سنة  ،1905احلكم منشور يف جملة الترشيع والقضاء املرصية ،السنة  ،18ص .347
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وعىل الرغم من أن املرشع الكويتي نص رصاحة عىل تطلب هذا الرشط أسوة بام سارت عليه الترشيعات العربية املقارنة،79
والقانون األمريكي ،80إال أننا نعتقد مع ما ذهب إليه الرأي الراجح يف الفقه املرصي ،81والكويتي ،82بأن تقرير
ذات احلل كان يمكن الوصول إليه عن طريق اعتبار هذا الرشط تطبي ًقا لفكرة النظام العام اإلجرائي الكويتي.
مؤخرا بأن تنفيذ احلكم األجنبي الذي سبق الفصل يف موضوعة
ويؤكد ذلك ما رصحت به حمكمة التمييز الكويتية
ً
بموجب حكم كويتي ،يتضمن خمالفة للنظام العام اإلجرائى يف دولة الكويت؛ حيث ورد يف قضائها -بمناسبة
دعوى تنفيذ حكم أجنبي يف الكويت  -أنه:

" ...من املقرر  -يف قضاء هذه املحكمة  -أن حجية األحكام قارصة عىل أطرافها ،وأن هذه احلجية تتعلق
أي حكم سبق
بالنظام العام ،ومن ثم فإنه ولئن كان الرشط بأال يكون حكم التحكيم األجنبي
ً
متعارضا مع ِّ
صدوره من حمكمة الكويت قد ورد يف قانون املرافعات الكويتي دون ذكر ٍ
مثيل له بنصوص مواد االتفاقية،
إال أنه يندرج ضمن ما اشنرطته من عدم تضمن احلكم األجنبي ما خيالف النظام العام .إذ إن تعارض احلكم
األجنبي مع احلكم الوطني هو صورة من صور خمالفة النظام العام اإلجرائي يف بلد القايض املطلوب منه
إصدار األمر بالتنفيذ ،لنفيه قرينة الصحة وقرينة احلقيقة اللتان تعتربان احلكم الوطني عنوانًا هلام ،وذلك
عىل اعتبار أن القضاء عىل خالف حكم وطني سابق ،فيه إنكار حلجية األمر املقيض التي حازها ذلك احلكم
الوطني ،والواجب احرتامها وااللتزام هبا ،وهو ما يعد ً
خطأ قانون ًيا وخمالفة للنظام العام يف الكويت".83

فاألولوية متنح إ ًذا ،لألحكام الوطنية؛ وف ًقا للمبادئ اإلجرائية العامة املقررة حلل مشكلة تناقض األحكام،
وذلك عن طريق إسباغ احلجية والقوة التنفيذية للحكم الذي صدر مسب ًقا.84

ولكن إذا كان تاريخ صدور احلكم األجنبي  -املراد إصدار األمر بتنفيذه يف الكويت  -قبل تاريخ صدور
احلكم الكويتي ،فلمن تكون األولوية يف التنفيذ؟

مل جيب نص املادة  199فقرة (د) من قانون املرافعات الكويتي عىل هذا األمر رصاح ًة ،كام أن الفقه الكويتي
مل يتطرق  -عىل حد علمنا  -هلذه املسألة ،ولكن حمكمة النقض الفرنسية قضت بأن العربة باحتساب وقت صدور
أسبقية احلكم بالنسبة إىل احلكم األجنبي املراد تنفيذه يف فرنسا؛ وف ًقا لالتفاقية الفرنسية اجلزائرية بشأن تنفيذ
 79انظر يف ذلك:
 نص املادة  298فقرة ( )4من قانون املرافعات املرصي. نص املادة  380فقرة ( )4من قانون املرافعات القطري. نص املادة  235فقرة (هـ) من قانون اإلجراءات اإلمارايت. نص املادة  352فقرة (د) من قانون اإلجراءات العامين. -نص املادة  252فقرة ( )4من قانون املرافعات البحريني.

The U.S. Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, § (4) (C) (4).

 81عبدالعال ،اإلجراءات املدنية ،مرجع السابق ،ص  ،384بند .279
 82ماجد احللواين ،القانون الدويل اخلاص وأحكامه يف القانون الكويتي ،مطبوعات جامعة الكويت ،1974-1973 ،ص .430
 83الطعن رقم  2195لسنة  2018أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية" الصادر بجلسة .2019/3/28

A. Huet, " Effets En France Des Jugements Étrangers Subordonnés À Leur Régularité Internationale. - Objet du contrôle:
les conditions de la régularité internationale ", op. cit, n° 16.
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80

84

األحكام األجنبية ،فيكون من تاريخ صدور األمر بالتنفيذ ،وليس من تاريخ صدور احلكم يف الدولة األجنبية.85

ويف احلقيقة ،فإن هذا احلل نصت عليه بعض الترشيعات املقارنة ،كاملرشع السويرسي حينام نص عىل أنه "...
جيب كذلك رفض االعرتاف وتنفيذ احلكم القضائي األجنبي متى إذا أثبت أحد األطراف أن املنازعة سبق وأن
حكم فيها القضاء السويرسي.86"...

وهذا احلل هو الذي نرى بأنه األقرب إىل الصواب لكي يتبناه املرشع الكويتي ،وذلك ألن احلكم األجنبي،
حكم ً
قابل للتنفيذ اجلربي يف دولة الكويت
وإن كان ساب ًقا يف التاريخ عىل احلكم الكويتي ،إال أنه ال يعترب" كقاعدة " ً
قبل االعرتاف به ،وإصدار احلكم باألمر بتنفيذه من قبل املحاكم الكويتية.
هذا كان بالنسبة إىل تعارض حكم أجنبي مع احلكم الوطني .ولكن ما هو اإلجراء الواجب اتباعه إذا ما عرض
عىل القايض الكويتي حكامن أجنبيان متعارضان صادران من دولتني خمتلفتني ،ويراد تنفيذمها م ًعا يف الكويت؟

إن النظام العام اإلجرائي ( )Procedural Public Policyيف دولة التنفيذ كالواليات املتحدة األمريكية ،أو
كام يطلق عليه القايض " "Richard Posnerاملفهوم الدويل املتعارف عليه للمحاكمة العادلة (The International
 87)Concept of Due Processيف القضية الشهرية  Soc’y of Lloyd’s V. Ashendenال تسمح بالتأكيد بجواز
تنفيذ حكمني أجنبيني متناقضني ،88وأنه إن قلنا بغري ذلك؛ فإننا هندم حجية األحكام بالكلية .فام احلكم الذي
سوف ينفذ؟ وما معيار اختياره؟

هنالك بعض الترشيعات نصت عىل بعض احللول هلذه املشكلة ،فعىل سبيل املثال؛ تعرض املرشع اللبناين
لبيان معيار اختيار احلكم الواجب التنفيذ يف حالة ما إذا كان هناك تزاحم بني حكمني أجنبني ،أريد تنفيذمها يف
لبنان؛ حيث نصت املادة  1014فقرة (أ) من قانون أصول املحاكامت املدنية اللبناين عىل أنه "متنح الصيغة التنفيذية
للحكم األجنبي؛ إذا توافرت فيه الرشوط التالية جمتمعة :أ ...-ويف حال صدور حكمني أجنبيني باسم سيادتني
خمتلفتني يف موضوع واحد ،وبني ذات اخلصوم؛ متنح الصيغة التنفيذية للحكم ،الذي يتفق وقواعد القانون اللبناين،
لالختصاص الدويل.89"...
ويبدو لنا أن احلل الذي تقدم به املرشع اللبناين ال حيل املشكلة إال بفرضية واحدة فقط ،وهي عندما ال يتفق
أحد احلكمني مع قواعد القانون اإلجرائي اللبناين لالختصاص الدويل للمحاكم ،ولكن ما هو احلل إذا اتفق كال
 85انظر حكم حمكمة النقض الفرنسية ،وتعليق الفقه الفرنيس عليه لدى:

V. 1re Civ., 9 janvier 1996, n° 93-19098, Bull., I, n° 20; H. Muir Watt, note sous 1re Civ., 9 janvier 1996, n° 93-19098,
Bull., I, n° 20, Rev. crit. DIP, 1996, p. 719.
L’article 27 de Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987.

)233 F.3d 473, 477 (7th Cir. 2000); Also see: The U.S. Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, § (4
(C) (4).
A. Huet, " Effets En France Des Jugements Étrangers Subordonnés À Leur Régularité Internationale. – Résultats du contrôle
de la régularité internationale ", JurisClasseur Droit international, 2015, Fasc. 584-50, n° 17.

86
87
88

 89انظر املادة  1014من قانون أصول املحاكامت اللبناين رقم  90لسنة .1983
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احلكمني مع هذه القواعد؟

ذهب جانب من الفقه الفرنيس إىل أن العربة بمنح احلجية والقوة التنفيذية هي بتاريخ صدور احلكم األجنبي
األول .90بينام ذهب جانب آخر منه إىل القول بأن العربة بتاريخ صدور احلكم باألمر بالتنفيذ للحكم األجنبي يف فرنسا.91
بينام ذهب جانب آخر إىل القول بأن العربة بتاريخ رفع دعوى األمر بالتنفيذ أمام القضاء الفرنيس ،92يف حني أن جانب
آخر قال إنه يلزم علينا العودة إىل البداية ،بحيث تكون العربة للحكم الصادر بالدعوى التي رفعت مسب ًقا أمام القضاء
األجنبي.93

ويرجح هذا الرأي األخري  -والقائل باتباع معيار أسبقية صدور أحد احلكمني األجنبني املراد تنفيذمها -
املرشع الفيدرايل السويرسي؛ حيث نص بأن العربة تكون لصدور احلكم األجنبي يف تاريخ سابق بني ذات اخلصوم
ويف ذات املوضوع ،ليكون هو األوىل يف التنفيذ عن غريه ،وذلك بالتأكيد متى ماتوافرت به الرشوط األخرى.94

ويف الكويت نحن نرجح توجه املرشع السويرسي ،والقائل بأن العربة بتاريخ صدور احلكم األجنبي األول،
وذلك ألن حجية األحكام القضائية ( ،)Res Judicataمن املبادئ اإلجرائية األساسية التي متنع من إثارة موضوع
أيضا بنظر
النزاع مرة أخرى  -متى ماتوافرت رشوطها  -أمام حمكمة أخرى ،وإن كانت حمكمة أجنبية وخمتصة ً
النزاع ابتدا ًء .وعليه ،فإذا حدث وأن ُرفعت دعويان لتنفيذ احلكمني أمام القضاء الكويتي ،فيجب عىل األطراف
أي من املحكمتني لالرتباط يف مستهل اخلصومة مع باقي الدفوع اإلجرائية ،وقبل أي
إبداء الدفع باإلحالة أمام ٍّ
دفع ،أو دفاع يف املوضوع ،وذلك طب ًقا للامدة  78من قانون املرافعات الكويتي .ويفرتض هنا أن حيال ملف الدعوى
إىل املحكمة التي رفعت أمامها ً
أول دعوى األمر بالتنفيذ ،وعندها ،تلتزم املحكمة املحال إليها بنظر دعوى األمر
بالتنفيذ؛ وف ًقا لنص املادة  79من قانون املرافعات الكويتي ،وحتكم بتنفيذ احلكم الذي تتوافر فيه مجيع رشوط تنفيذ
األحكام األجنبية يف الكويت .فإن توافرت مجيع الرشوط يف احلكمني ،وكانا حاسمني ملوضوع اخلصومة ذاهتا،
ومتناقضني؛ بحيث يتعذر تنفيذمها معا يف ٍ
آن واحد ،فإنه جيب عىل املحكمة أن حتكم بتنفيذ احلكم األجنبي الذي
ً
صدر مسب ًقا يف التاريخ عىل احلكم اآلخر.

لذلك يبدو لنا أن املعيار الذي جيب أن يطبق يف حال تزاحم األحكام األجنبية القابلة للتنفيذ أمام القايض
الكويتي وهو "معيار أسبقية صدور احلكم األجنبي يف التاريخ" .إذ إنه ملا كان كال احلكمني األجنبني يقفان عىل قدم
املساواة ،كان البد من تفضيل احلكم األسبق يف التاريخ من حيث حيازته لقوة األمر املقيض به يف اخلارج .95بل إنه
90 G. Cuniberti, " Conflit de décisions et autorité de la chose jugée ", Rev. crit. DIP, 1999, p. 527, n° 17.
91 Th. Vignal, Droit international privé, 3e éd., Paris, Armand Colin, 2014, n° 698.
92 J.-P. Niboyet, Traité de droit international privé français, Sirey, 1950, VI, vol. 2, p. 109, n° 1956.
93 P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, 11e éd., Paris, Montchrestien, 2014, n° 468.
94 The Swiss Federal Act on Private International Law § (5) Article 27 (2) C states that: "…Recognition of a decision must

also be denied if a party establishes : C. that a dispute between the same parties and with respect to the same subject
matter…has previously been decided in a third state, provided that the latter decision fulfils the prerequisites for its
recognition".

 95يأخذ هبذا الرأي جانب من الفقه املرصي ،حول ذلك راجع :عبدالعال ،القانون الدويل اخلاص ،مرجع سابق ،ص  ،628بند .220
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كان ينبغي من األساس أن متتنع املحكمة األجنبية الثانية من نظر النزاع؛ لسابقة الفصل فيه .ولذا نرى أنه يمكننا
األخذ هبذا املعيار يف دولة الكويت برشط أن يكون احلكم األسبق يف التاريخ مستوف ًيا طب ًعا لكافة الرشوط األخرى
التي يتطلبها القانون الكويتي يف املادة  199من قانون املرافعات منه الستصدار احلكم باألمر بتنفيذه.
أخريا يف هذا املقام هو :هل يتحقق هذا الرشط إذا كان هناك دعوى مرفوعة
والسؤال الذي جتدر اإلجابة عنه ً
أمام املحاكم الكويتية بني نفس األطراف ،ويف شأن ذات املوضوع ،وبنا ًء عىل ذات األسباب؟

ذهب جانب من الفقه املرصي إىل القول بأنه ال جيوز إصدار األمر بالتنفيذ طاملا كانت هناك دعوى قضائية قائمة
بذات النزاع أمام دولة القايض املطلوب منه األمر بالتنفيذ .96وهو ذات التوجه الذي أخذ به املرشع السويرسي
بنص رصيح يقيض بعدم جواز إصدار احلكم باألمر بالتنفيذ متى ما كانت هنالك دعوى منظورة بني ذات اخلصوم
وبنفس املوضوع أمام القضاء السويرسي.97
إال أننا نعتقد بأنه اليمكننا القول هبذا الرأي بتاتًا .وذلك العتبارات منطقية عملية ،وأخرى قانونية.
فمن جانب االعتبارات املنطقية والعملية سوف يؤدي األخذ هبذا احلل إىل:

ً
أول :تكرار غري مربر لإلجراءات ،مما خيالف أحد املبادئ اإلجرائية العامة ،وهو االقتصاد يف إجراءات
التقايض.

ثان ًيا :فتح الباب للمسوفني واملامطلني واملتحايلني؛ إذ رسعان ما سوف يبادر اخلصم يسء النية الذي
صدر احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي ضده ،برفع دعوى أمام املحاكم الكويتية؛ حتى يعرقل سري خصومه
بدعوى األمر بالتنفيذ يف دولة الكويت ،وهو األمر الذي سوف يرتتب عليه ضياع وإرضار بحقوق األفراد
ومصاحلهم .98وال يتصور أن يكون اخلصم حسن النية متى ما كان قد كلف باحلضور ومثل ً
صحيحا يف
مثول
ً
الدعوى التي صدر هبا احلكم األجنبي.

أما من ناحية االعتبارات القانونية ،فإننا نعتقد أن هذا الرأي ال يمكن األخذ به يف دولة الكويت ،وذلك لثالثة
أسباب:

أوهلا :أن رصيح نص املادة  199فقرة (د) من قانون املرافعات الكويتي أفاد رصاح ًة بأن عدم التعارض
املانع من صدور احلكم باألمر بالتنفيذ هو ذلك التعارض بني هذا احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي املراد
تنفيذه يف دولة الكويت مع حكم ،أو أمر قضائي سبق صدوره من حمكمة كويتية.
ثانيها :أن املرشع الكويتي لو كان يقصد يف التعارض املانع من صدور احلكم باألمر بالتنفيذ جمرد وجود

 96انظر يف هذا الرأي :فهمي ،مرجع سابق ،ص  ،683-682بند .499

The Swiss Federal Act on Private International Law § (5) Article 27 (2) C states that: " Recognition of a decision must also
be denied if a party establishes: C. that a dispute between the same parties and with respect to the same subject matter

97

is the subject of a pending proceeding in Switzerland...".

 98حول ذلك :عبدالعال ،اإلجراءات املدنية ،مرجع سابق ،ص  ،626بند .218
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دعوى قضائية منظورة أمام القضاء الكويتي؛ لنص عىل ذلك ،كام فعل املرشع السويرسي حينام نص عىل أنه
"...جيب كذلك رفض االعرتاف باحلكم األجنبي ،إذا أثبت أحد األطراف أن هناك دعوى مرفوعة مسب ًقا أمام
املحاكم السويرسية بني نفس اخلصوم وتنصب عىل ذات املوضوع.99"...
ثالثها :أن جمرد وجود دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ال يعني مطل ًقا صدور احلكم ،أو أمر قضائي
مبارشا ألي سبب من أسباب االنقضاء كرتكها
من املحاكم الكويتية؛ إذ إن هذه الدعوى قد تنقيض انقضا ًء
ً
ً
مثل.

وأخريا جتدر اإلشارة ،أنه يرتتب عىل التطبيق احلريف لنص املادة  199فقرة (د) من قانون املرافعات الكويتي
ً
أنه ال جيوز إصدار أمر بتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي يف دولة الكويت ،إذا كان قد صدر حكم ،أو أمر
حائزا لقوة
قضائي سابق من املحاكم الكويتية يف ذات النزاع ولو مل يكن هذا احلكم ،أو األمر القضائي الكويتي ً
األمر املقيض به ،فيكفي لعدم احلكم يف طلب األمر بتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي جمرد وجود حكم
ابتدائي ،أو أمر قضائي غري هنائي صادر من املحاكم الكويتية.100

المبحث الخامس :عدم تعارض الحكم ،أو األمر القضائي األجنبي مع اآلداب ،أو النظام العام
في دولة الكويت

يشرتط؛ وف ًقا لنص املادة  ،199فقرة (د) ،من قانون املرافعات الكويتي لتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي
األجنبي يف دولة الكويت؛ أال يتضمن هذا احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي املراد تنفيذه ،ما خيالف اآلداب
والنظام العام يف الكويت.101

إن فكرة النظام العام ( )Public Policyفكرة موضوعية مرنة واسعة النطاق ،وال يوجد تعريف حمدد ومنضبط
نظرا لنسبيتها واختالفها باختالف األزمنة واألمكنة؛ بل واألشخاص ،102ولكن الفقه والقضاء يف الكويت
هلا؛ ً
ذهبا إىل أن املقصود بفكرة النظام العام؛ جمموعة القواعد التي حتقق مصلحة عامة؛ سياسية ،أو اجتامعية ،أو

L’article 27 de Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987 (Etat le 1er avril 2020) prévoit
que : 2 …" La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit: … c. qu’un litige entre les

99

mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse…".

 100انظر يف نفس املعنى :حجازي ،مرجع سابق ،ص .138
 101من الباحثني اللرباليني يف جمال تنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية من يرون بأن وجود فكرة النظام العام املوضوعي يف هذا العرص،
لن حتقق العدالة؛ باعتبار أنه من املؤكد أن خيتلف النظام العام يف بلد التنفيذ عن بلد اإلصدار .انظر يف االختالف يف مفهوم النظام العام
املوضوعي بني الواليات املتحدة وكندا ،وكذلك بني الواليات املتحدة وفرنسا ومجيعها دول غربية:
Lucien J. Dhooge, ‘Public Policy and the Recognition of Foreign Judgments in Canada’ (2013) 39 N.C.

J Int’l L & Com Reg 115, pp. 142-143, pp.168-169; Louis Feraud Sari, Intern. v. Viewfinder, Inc., 489 F.3 d 474, 83

 102انظر قرب ذلك لدى :أبو الوفا ،مرجع سابق ،ص 235-234؛

U.S.P.Q.2d 1105 (2nd Circuit Court, 2007).

Trimble Marketa, ‘The Public Policy Exception to Recognition and Enforcement of Judgments in Cases of Copyright
Infringement’ (2009) 40 (6) IIC Scholarly Works Paper 642, pp. 642-644.
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اقتصادية ،أو أخالقية  -تقوم عىل اآلداب العامة ،103وتتعلق بنظام املجتمع األعىل ،وتعلو عىل مصلحة األفراد.104

أما يف جمال تنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية؛ فإن وظيفة النظام العام هي احليلولة دون إصدار األمر
متعارضا مع األسس اجلوهرية املتعارف عليها يف الدولة املراد
بتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي ،الذي يبدو
ً
تنفيذ احلكم فيها.105

والعربة ،يف تقدير اعتبارات النظام العام ،بالقانون الكويتي؛ بحسبانه قانون البلد املراد تنفيذ احلكم ،أو األمر
القضائي األجنبي فيه؛ حتى ال يقع هذا التنفيذ
متعارضا مع املبادئ األساسية التي يقوم عليها املجتمع الكويتي.106
ً

ونحن نميل إىل أن النظام العام يف جمال تنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية ينقسم إىل نظام عام
موضوعي ( ،)Ordre public de fondونظام عام إجرائي ( ،107)Ordre public de procedureوهو الذي سبق
لنا تبيانه؛ حيث أوضحنا بأنه يمكن حلوله حمل رشط أن يكون اخلصوم يف الدعوى التي صدر فيها احلكم القضائي
األجنبي قد كلفوا باحلضور ومثلوا ً
صحيحا .108وهلذا السبب رأينا أنه كان ينبغي للمرشع الكويتي أن يكتفي
مثول
ً
برشط عدم خمالفة النظام العام يف دولة الكويتً ،
بدل من الصياغة القارصة التي تضمنتها املادة  ،199فقرة (ب)،
من قانون املرافعات الكويتي؛ لتشمل بذلك كلًّ من النظام العام املوضوعي ،واإلجرائي.

أما النظام العام املوضوعي ( )Ordre public de procédureفيشكل يف فرنسا قيمة موضوعية أساسية
للمجتمع الفرنيس ،وذلك حسبام أكدته حمكمة النقض الفرنسية؛ حيث بينت أنه جيب أن يوافق احلكم األجنبي
املبادئ األساسية يف القانون الفرنيس.109
 103استخدم املرشع الكويتي يف املادة  ،199فقرة (د) ،من قانون املرافعات الكويتي لفظني؛ للتعبري عن يشء واحد ،فاآلداب العامة هي يف
احلقيقة ال تعدو أن تكون إال جز ًءا من النظام العام ،واستعامهلام م ًعا يف هذا النص ،يف وجهة نظرنا ،جمرد تزيد ترشيعي .انظر يف نفس هذا
املعنى :السمدان ،القانون الدويل اخلاص الكويتي ،مرجع سابق ،ص .389
 104انظر :خالد حممد العمرية ،مبادئ قانون التحكيم اخلاص الكويتي  -دراسة مقارنة بني قانون التحكيم املرصي والفرنيس ،ط  ،1مؤسسة
دار الكتب ،الكويت ،2016 ،ص 91؛ والطعن رقم  236لسنة  ،2010أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية" ،الصادر بجلسة
.2010/11/30
 105عبدالعال ،اإلجراءات املدنية ،مرجع سابق ،ص  ،339-338بند .222
 106الطعن رقم  835لسنة  2005أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية" الصادر بجلسة .2006/12/5
 107حول هذا الرشط راجع:
A. Huet, " Effets en France des Jugements Etrangers Subordonnés a Leur Régularité Internationale. – Résultats du
contrôle de la régularité internationale ", op. cit., n° 51 s.

 108انظر ما سبق تبيانه حول رشط صحة اإلجراءات املتبعة.
 109انظر يف ذلك أحكام حمكمة النقض الفرنسية ،وتعليق الفقة الفرنيس عليها لدى كل من:

V. 1re Civ., 8 juillet 2010, n° 08-21740, Bull., I, n° 162; A. Devers, obs. sous 1re Civ., 8 juillet 2010, n° 08-21740, Bull.,
I, n° 162, JCP, 2010, n° 809; H. Fulchiron, obs. sous 1re Civ., 8 juillet 2010, n° 08-21740, Bull., I, n° 162, JCP, 2010,

Civ., 6 avril 2011, n° 10-19053, Bull., I, n° 72; 1re Civ., 6 avril 2011, n° 09-17130, Bull., I, n° 70; P. Ham-

re

n°1 ;1173

mje, note sous 1re Civ., 6 avril 2011, n° 10-19053, Bull., I, n° 72, et 1re Civ., 6 avril 2011, n° 09-17130, Bull., I, n° 70,
Rev. crit. DIP, 2011, p. 722; J. Hauser, obs. sous 1re Civ., 6 avril 2011, n° 10-19053, Bull., I, n° 72, et 1re Civ., 6 avril
2011, n° 09-17130, Bull., I, n° 70, RTD civ., 2011, p. 340; 1re Civ., 7 juin 2012, n° 11-30261, Bull., I, n° 125; 1re Civ.,
7 juin 2012, n° 11-30262 Bull., I, n° 126; F. Chénedé note sous 1re Civ., 7 juin 2012, n° 11-30262 Bull., I, n° 126, et 1re
Civ., 7 juin 2012, n° 11-30261, Bull., I, n° 125, JCP, 2012, n° 857; I. Gallmeister, obs. sous 1re Civ., 7 juin 2012, n° 1130262 Bull., I, n° 126, et 1re Civ., 7 juin 2012, n° 11-30261, Bull., I, n° 125, D., 2012, p. 1546.
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متعارضا مع النظام العام املوضوعي؛ إذا كان مضمون ما قىض به
ويكون احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي
ً
هذا احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي يمس باملبادئ األساسية التي تقوم عليها احلياة االقتصادية ،أو االجتامعية
111
يف الدولة ،110أو خيالف مث ً
أثرا
ل مبدأ امللكية الفردية ورضورة احرتامها يف املجتمعات الرأساملية  ،أو أن يتضمن ً
من آثار زواج مسلمة برجل غري مسلم يف املجتمعات املسلمة كالكويت ،112أو أن يقيض احلكم األجنبي بدفع فوائد
ربوية يف قضية مدنية ،أو دين قامر ،أو مقابل عالقة غري مرشوعة يف الدول التي تكون فيها هذه األفعال جمرمة ،أو
خمالفة لفكرة النظام العام االقتصادي فيها.113

والتحقق من عدم خمالفة احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي للنظام العام املوضوعي يقتيض من القايض أن
يبارش مراجعة رقابية ،114ولكنها ليست مراجعة لتغيري مضمون ماقىض به احلكم األجنبي بام يتوافق مع النظام العام
يف بلد املقدم له طلب األمر بالتنفيذ .وهذا ما أقره املرشع السويرسي بقوله" :ال جيوز إعادة بحث ما قىض به احلكم
األجنبي من الناحية املوضوعية لتغيريه" ،115وأكدته حمكمة النقض الفرنسية ،بأن القايض يف دعوى األمر بالتنفيذ
"ال يبارش مراجعة موضوعية للحكم األجنبي".116
ولكن األمر ليس هبذه البساطة ،فقد حيدث من الناحية الواقعية أن يكون فقط ،جزء من احلكم ،أو األمر
متعارضا وخمال ًفا للنظام العام يف الكويت .وعندئذ يثور التساؤل لدينا حول معرفة مدى إمكانية
القضائي األجنبي
ً
تنفيذ فقط اجلزء غري املخالف للنظام العام يف الكويت؟ ال سيام إذا كان باإلمكان فصل اجلزء املخالف للنظام العام
يف الكويت عن احلكم املراد تنفيذه ،كام هو الشأن عند احلكم بالفوائد االتفاقية يف العقود املدنية ،أو جتاوز حدود
الفوائد القانونية يف العقود التجارية؟
باستقراء القوانني اإلجرائية الكويتية ،وعىل رأسها قانون املرافعات الكويتي ،نجد بأهنا مل تنص عىل جواز ذلك
أيضا ،إال أن املتفحص لقضاء حمكمة التمييز الكويتية جيد أن أحكامها قد تباينت بشأن
رصاحة ،كام أهنا مل متنع ذلك ً
هذه املسألة ،وذلك عىل النحو التايل:
يف عام  2011أيدت حمكمة التمييز حكم حمكمة االستئناف الذي رفض تنفيذ احلكم األجنبي ،ملخالفته النظام

110 See in the U.S.: Brian Richard Paige, Supra note (41), pp. 604-605; Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895); Dart v. Balaam,
953 S.W.2d 478 (Tex. App. 1997); Telnikoff v. Matusevitch, 702 A.2d 230 (Md. 1997); Neprany v. Kir, 173 N.Y.S.2d 146

(App. Div. 1958).
See: Trimble Marketa, Supra note (101), p. 644; Louis Feraud Sari, Intern. v. Viewfinder, Supra note (100).

111

P.Y. Gautier, " La contrariété à l’ordre public d’une décision étrangère, échec à sa reconnaissance ou son exequatur ",

114

 112ماجد احللواين ،القانون الدويل اخلاص وأحكامه يف القانون الكويتي ،املرجع السابق ،ص .431-430
 113السمدان ،القانون الدويل اخلاص الكويتي ،مرجع سابق ،ص .388

in. H. Gaudemet-Tallon, Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Paris, Dalloz, 2008, p. 437 s., spécialement
p. 442 et 443.
The Swiss Federal Act on Private International Law § (5) Article 27 (3).

 116انظر حكم حمكمة النقض الفرنسية ،وتعليق الفقة الفرنيس عليه لدى:

115

V. 1re Civ., 30 janvier 1979, n° 78-11568, Bull., I, n° 37; Y. Lequette, 1re Civ., 30 janvier 1979, n° 78-11568, Bull., I,
n° 37, Rev. crit. DIP, 1979, p. 629; B. Audit, obs. sous 1re Civ., 30 janvier 1979, n° 78-11568, Bull., I, n° 37, D., 1979,
inf. rap., p. 460.
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العام يف الكويت؛ حيث إن طالب األمر بالتنفيذ حصل عىل حكم من حمكمة "أبوظبي" بدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،يقيض بأصل الدين باإلضافة إىل  ٪9فوائد ،ودفع املدعى عليه يف دعوى األمر بالتنفيذ بأن هذه الفائدة
خمالفة للنظام العام االقتصادي يف دولة الكويت يف ظل نص املادة  110من القانون التجاري الكويتي ،التي نصت
عىل أن قدر الفائدة القانونية هو نسبة .117٪7

ويف قضاء سابق ،حتديدً ا عام  ،2004أيدت حمكمة التمييز قضاء حمكمة االستئناف ،بخفض نسبة الفائدة
املحكوم هبا بحكم قضائي من  ٪8إىل  .118٪7يف حني أهنا أيدت حكم حمكمة االستئناف بتنفيذ حكم صادر من
دولة اإلمارات العربية املتحدة بأداء مبلغ من املال ،وسداد فائدة تأخري قدرها  ،٪9وقالت إهنا قد طبقت صحيح
القانون.119
وعليه ،فإننا نعتقد مع البعض ،120بأنه ليس هناك ثمة ما يمنع القضاء الكويتي من تنفيذ ذلك الشق الذي ال
يتعارض مع مقتضيات النظام العام يف الكويت .غري أن إعامل هذا احلل يقتيض إمكانية التنفيذ اجلزئي بفصل اجلزء
املتعارض مع النظام العام الكويتي دون تعديل ،أو حتوير بمضمون اجلزء الذي سوف يصدر احلكم بتنفيذه.

هذا ،وملا كانت فكرة النظام العام واآلداب فكرة متغرية ومتطورة ،فإنه يثور التساؤل عن ماهية اللحظة التي
جيب عىل القايض أن يبحث فيها مدى موافقة احلكم للنظام العام واآلداب .وقد ذهب جانب من الفقه الفرنيس
إىل القول إنه جيب تقدير عدم خمالفة احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي للنظام العام وقت رفع دعوى األمر
بالتنفيذ ،121بينام ذهب الفقه والقضاء الفرنيس إىل القول بأن تقدير توافر هذا الرشط جيب أن يكون وقت احلكم
بدعوى األمر بالتنفيذ .ويف هذا الشأن قضت حمكمة النقض الفرنسية بأن" :موافقة احلكم األجنبي مع املفهوم
الفرنيس للنظام العام جيب أن يقدر يف اليوم الذي حيكم به القايض الفرنيس يف دعوى األمر بالتنفيذ" ،122وليس يوم
صدور احلكم األجنبي ،123وهو ما نؤيده؛ حيث إن هذا الرشط يبدو يف حقيقته أنه وجه آخر لرشط قانونية املصلحة
 117انظر يف ذلك:
 الطعن رقم  85لسنة  2010أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية الثانية" الصادر بجلسة .2011/10/30 الطعن رقم  835لسنة  2005أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية الثانية" الصادر بجلسة .2006/12/5 118الطعن رقم  318لسنة  2003أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية" الصادر بجلسة .2004/11/1
 119الطعن رقم  1071لسنة  2009أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة التجارية" الصادر بجلسة .2010/1/19
 120انظر قرب ذلك لدى كل من :أمحد ضاعن السمدان ،التحكيم الدويل والتحكيم األجنبي يف القانون الدويل اخلاص الكويتي ،الكويت،
 ،1999ص 121؛ وعبد العال ،اإلجراءات املدنية ،مرجع سابق ،ص  ،354-353بند .230
121 P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, op. cit, n° 396.
 122انظر يف ذلك:
 حكم حمكمة النقض الفرنسية ،وتعليق الفقة الفرنيس عليه لدى:V. 1re Civ., 12 juillet 1977, Bull., I, n° 328; B. Audit, obs. sous 1re Civ., 12 juillet 1977, Bull., I, n° 328, D. 1978, inf.

.rap. p. 100

 -حكم حمكمة االستئناف يف باريس ،وتعليق الفقة الفرنيس عليه لدى:

Paris, 9 mai 1980, JurisData n° 1980-610172; J. Foyer, note sous Paris, 9 mai 1980, JurisData n° 1980-610172, Rev.
crit. DIP, 1980, p. 603; Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, 10e éd., Paris,
.889 °n ,2013 ,Dalloz

 123انظر يف ذلك حكم حمكمة النقض الفرنسية ،وتعليق الفقة الفرنيس عليه لدى:

V. 1re Civ., 23 novembre 1976, n° 75-13113, Bull., I, n° 360, JurisData n° 1976-700360; J. Foyer, note sous 1re Civ.,
.23 novembre 1976, n° 75-13113, Bull., I, n° 360, Rev. crit. DIP, 1977, p. 746
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( .)légitimité de l’intérêtالذي فرسه الفقه الفرنيس احلديث بأن يتحقق؛ إذا مل تكن املصلحة "خمالفة للنظام
العام ،أو األخالق العامة (124)ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs؛ أي جيب أن تكون مرشوعة
وأخالقية ( ،125)licites et moralesوجيب كذلك أن تتوافر وقت صدور احلكم.126
وعليه ،فإذا حتققت مجيع هذه الرشوط الوارد يف نص املادة  199من قانون املرافعات ،ومن بينها ،أال يتضمن

هذا احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي املراد تنفيذه ما خيالف اآلداب والنظام العام يف الكويت؛ استطاع القايض
الكويتي أن يصدر حكمه باألمر بتنفيذ هذا احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي يف الكويت.

الخاتمة

توصلنا من خالل هذا البحث إىل مجلة من النتائح والتوصيات ،نجملها فيام ييل:

ً
أول :النتائج

بعد أن ح ّللنا وق ّيمنا الرشوط اإلجرائية الالزمة إلصدار احلكم باألمر بتنفيذ احلكم ،أو األمر القضائي

األجنبي يف الكويت ،مقارنني يف ذلك توجه املرشع الكويتي مع الترشيعات اإلجرائية املقارنة حمل الدراسة؛ تبني
قصور يف صياغة املرشع الكويتي هلذه الرشوط اإلجرائية  -كام بينت هذه الدراسةً -
فمثل؛ صياغة رشط أن
لنا
ٌ

يكون اخلصوم يف الدعوى التي صدر فيها احلكم القضائي األجنبي املراد تنفيذه يف الكويت قد كلفوا باحلضور
ومثلوا ً
صحيحا ،التي تضمنتها املادة  ،199فقرة (ب) ،من قانون املرافعات الكويتي ،أتت قارصة؛ ألن
مثول
ً
الدراسة بينت أن صياغة الرشط عىل النحو احلايل تعجز عن حتقق ما تصبو إليه هذه الدراسة؛ إذ إنه من املتصور أن
يكون اخلصوم قد كلفوا باحلضور ومثلوا ً
صحيحا ،ومع ذلك فقد يصيب باقي اإلجراءات عوار ،أو عيب؛
مثول
ً

مما يرتتب عليه بطالن يف إجراءات التقايض .وعليه ،فإن الصياغة احلالية للرشط ال متكّن القايض من التيقن بأن

أعم؛ اتبعت اإلجراءات
املحكوم ضده قد مارس حقه الكامل بالدفاع عن نفسه ،ومتتع بمحاكمة عادلة ،أو بعبارة َّ
القانونية الواجبة معه يف إصدار احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي املراد تنفيذه يف الكويت.

أيضا ،أتت املادة  ،199فقرة (د) ،من قانون املرافعات الكويتي عاجزة عن اإلجابة عىل عدة تساؤالت ،أمهها؛

وجود حكمني أجنبني قائمني عىل ذات السبب ،وبني ذات اخلصوم ،يراد تنفيذمها يف الكويت .فال يوجد يف النص
أي من احلكمني .وكان جيب عىل املرشع الكويتي  -كام بينت هذه الدراسة  -األخذ
احلايل معيار واضح لتفضيل ٍّ

بمعيار األسبقية يف تاريخ احلكم؛ متى ما توافرت به باقي الرشوط.

G. Wiederkehr, " La légitimité de l’intérêt pour agir ", in. S. Guinchard, Justices et droit du procès, du légalisme pro-

124

N. Cayrol, " Action en justice ", RÉP. PR. CIV., 2016., n° 227.

125

cédural à l’humanisme processuel, Paris, Dalloz, 2010, pp. 877-883, spécialement, p. 882.

 126الطعن رقم  178لسنة  2005أمام حمكمة التمييز الكويتية "الدائرة اإلدارية" الصادر بجلسة 2006/4/11؛

The French Code of Civil Procedure Article 126; Com., 19 juin 1979, n° 78-11540, Bull., IV, n° 208, p. 168, D., 1979,

IR., p. 538. ; 1re Civ., 4 mai 2011, n° 09-68983, Bull., I, n° 82, p. 79, D., 2012. p. 971, obs. J.-J. Lemouland et D.
.Vigneau.; AJ fam., 2011, p. 330, obs. C. Siffrein-Blanc.; RTD civ., 2011, p. 515, obs. J. Hauser
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لذا ،فإننا ندعو املرشع الكويتي إىل مراجعة نص املادة  199من قانون املرافعات ،وتعديله عىل نحو يسهل

إجراءات تنفيذ األحكام واألوامر القضائية األجنبية ،بام حيقق الطمأنينة لألفراد الذين يريدون اقتضاء حقوقهم
التي صدرت بموجب أحكام ،أو أوامر قضائية أجنبية.
ثان ًيا :التوصيات

وليواكب املرشع الكويتي الترشيعات والتطورات القضائية احلديثة؛ فإن الدراسة تويص باألخذ بالتوصيات
اآلتية:

 - 1النص رصاح ًة عىل عدم خمالفة احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي للنظام العام اإلجرائي كرشط أساس لتنفيذ
األحكام واألوامر القضائية األجنبية يف الكويت .وذلك ألن فكرة النظام العام اإلجرائي تكفل حتقق الرشوط
اإلجرائية الواردة وف ًقا للصياغة احلالية لنص املادة  ،199وتلك التي مل تتضمنها الصياغة احلالية هلذه املادة،
واملتمثلة باألمور اآلتية:
أ -أن املحكوم ضده ،أو الصادر ضده األمر قد مارس حقه الكامل بالدفاع عن نفسه ،ومتتع بمحاكمة عادلة،
أو بعبارة أعم اتبعت اإلجراءات القانونية الواجبة معه يف إصدار احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي املراد
تنفيذه يف الكويت.
ب -إعامل قاعدة احلجية وترجيح احلكم ،أو األمر القضائي األجنبي السابق يف صدوره يف حال تعدد األحكام،
أو األوامر القضائية األجنبية املراد تنفيذها يف الكويت؛ متى ماكنت واقعة عىل ذات السبب ،وبني نفس
اخلصوم ،وحول ذات املوضوع.
ج -عدم قبول دعوى جديدة أمام القضاء الكويتي لسابقة الفصل فيها من قبل القضاء األجنبي؛ متى ما كان
خمتصا.
ً

 - 2دعوة القضاء الكويتي للتخفيف من حدة إعامله لفكرة النظام العام املوضوعي ،كرشط إلصدار احلكم باألمر
بالتنفيذ يف املسائل املالية والتعاقدية ،وذلك عىل اعتبار أن النظام العام املوضوعي يف الكويت خيتلف عن النظام
العام املوضوعي للبلد األجنبي الذي صدر عن قضائه هذا احلكم ،أو األمر املراد تنفيذه.

 - 3دعوة القضاء الكويتي للتشدد يف إعامل فكرة النظام املوضوعي يف بعض األحوال املعينة التي متس بكيان
املجتمع وهويته؛ كمسائل الزواج ،واملرياث ،واحلالة املدنية جلنس اإلنسان.
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