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 الملخص:
 

أصبحت تنظم الحياة القانونية داخل الدولة وذلك بسبب دخولها في كثير من  مما ال شك فيه أن المعاهدات الدوليه

 المجاالت التي كانت في وقت سابق حكراً على قواعد القانون الداخلي.

وبسبب هذه األهمية يأتي هذا البحث ليتناول فكرة األثر القانوني للمعاهدات الدولية في النظام والقضاء الوطني وما 

معاهدات من مشاكل عملية وهي في طريقها إلنتاج آثارها القانونية وعلى وجه الخصوص قد يصادف تلك ال

 تنازعها مع قواعد القانون الداخلي وتطبيق القضاء الوطني لها.

ويهدف هذا البحث إلى معالجة ما يعانية النظام القانوني في الكويت واإلمارات من عدم وجود حلول دستورية في 

اهدات مع القوانين الداخلية وكذلك نأمل من خالل هذا البحث إلى تصحيح نظرة القضاء الوطني حالة تنازع تلك المع

للمعاهدات الدولية والخلط بين نفاذها وبين االحتجاج بها، آملين في ذلك كله أن يكون للمعاهدة الدولية فاعلية وتأثير 

 لة الدستوري على غيرها من القوانين.حقيقي داخل أروقة القضاء الوطني عالوًة على سموها في نظام الدو

ولدراسة الموضوع تفصيالً فقد تم تقسيمه إلى ثالثة فصول، نتناول من خالل الفصل األول عالقة القانون الدولي 

بالقانون الداخلي وموقف كالً من النظام القانوني اإلماراتي والكويتي من هذه المسألة. ثم يأتي الفصل الثاني متناوالً 



 

فاذ المعاهدة الدولية في النظام القانوني الوطني والعمل بما جاء بها من أحكام وذلك للتفرقة بين نفاذ المعاهدة مسألة ن

 الدولية وبين العمل بها أمام القضاء الوطني وما قد يرتبه هذا العمل من تنازع بينها وبين القوانين الداخلية.

 عملياً لما يتعامل عليه القضاء الكويتي واإلماراتي بالنسبة لتلكوبعد ذلك يأتي الفصل الثالث والذي يعد إنعكاساً 

المسائل المرتبطة بالمعاهدة الدولية، وبإختصار شديد يأتي هذه البحث ليتتبع المعاهدة الدولية منذ لحظة دخولها إلى 

 النظام القانوني الداخلي إلى أن تنتج آثارها القانونية.

 

 الوطني. والقضاء النظام الدولية، المعاهدات كلمات البحث الرئيسية:


