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 محاضرة في القانون الدولي الخاص

 
 تنفيذ االحكام االجنبيةبعنوان             

 تتضمن عدة محاور:

 .مفهوم الحكم األجنبي المحور األول:

 .تنفيذ الحكم األجنبي المحور الثاني:

 .شروط تنفيذ الحكم القضائي األجنبي : المحور الثالث

 .إجراءات إصدار قرار تنفيذ الحكم األجنبي المحور الرابع:

 إجراءات إصدار قرار تنفيذ الحكم األجنبي في العراق المحور الخامس:

 .آثار الحكم األجنبي المحور السادس:

 

 

 مفهوم الحكم األجنبيالمحور االول: 

نون تنفيذ أحكام المحاكم من قا األولىفي المادة  األجنبيعرف المشرع العراقي الحكم           

الذي يصدر من محكمة مؤلفة خارج العراق ومكتسب  الحكم)  1928لسنة  30رقم  األجنبية

الدرجة القطعية ومقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية أو 

 .(حوال الشخصيةمتعلق باأل

وعرفته اتفاقية الرياض )يقصد بالحكم كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناًء على         

 إجراءات قضائية أو والية محاكم أو أية جهة مختصة لدى األطراف المتعاقدة.

 تنفيذ الحكم األجنبيالمحور الثاني: 

م عليه قسراً بأداء ما حكم به يعني وضع الحكم موضع التنفيذ، بحيث يلزم المحكو        

وعادة ال تكون الدول للمحكوم له في دولة أخرى غير التي أصدرت محكمتها هذا الحكم. 

ومن الناحية  اهدة أو اتفاقية دولية بخالف ذلك،ملزمة بقبول تنفيذ الحكم األجنبي ما لم توجد مع

لغرض تنفيذ األحكام األجنبية فيها،  وضعت شروط في قوانينها الداخليةالعملية هذه الدول 

 -ولكن أصبح في العالم أربع فئات من الدول باتجاهات مختلفة هي :

 دول ال تعتد باألحكام األجنبية بتاتاً، مثل هولندا ودول شمال أوربا. (1
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 دول تقوم بمراجعة األحكام األجنبية  قبل تنفيذها مثل فرنسا.. (2

 تشدد في شروط تنفيذها، مثل بريطانيا.دول تقوم بتدقيق األحكام األجنبية وت (3

دول تقوم بتدقيق األحكام األجنبية بما يؤمن توفر بعض الشروط فيها وتسهيل تنفيذها دون  (4

 تشدد، مثل تركيا والعراق.

 

 شروط تنفيذ الحكم القضائي األجنبيحور الثالث: الم

بل تشترط لذلك  شرط، ، ال تنفذ الحكم دون قيد أوكل الدول التي تقبل تنفيذ الحكم األجنبي

تامين وتمثيل سيادتها في الموضوع، والتأكد من سالمة اإلجراءات في توافر عدة شروط بغية 

 -إصداره وعدم مخالفته ألحكام قانونها الوطني ونظامها العام، وهذه الشروط هي:

 أن يكون الحكم نهائياً وفقاً لقانون دولة المحكمة التي أصدرته. (1

ً بدعاوى القانون الخاص )المدني، التجاري(، وال يمكن تنفيذ الحكم أن يكون الحكم متعل (2 قا

المتعلق بالقانون العام في العراق، عدا األحكام الجنائية فيما يتعلق بالحق الشخصي 

 /ج( من قانون تنفيذ األحكام األجنبية في العراق.5كالتعويض )م 

ً ، أي يجب أن أن يكون الحكم صادراً من محكمة أجنبية مختصة اختصاصا ع (3 ً دوليا اما

تكون المحكمة التي أصدرت الحكم تمثل سيادة دولة أجنبية سواء كانت كاملة أو ناقصة 

السيادة.وكذلك اختصاصا داخلياً أي تكون المحكمة مختصة في نظر هذه القضية على وفق 

 القانون الوطني. 

 30م األجنبية في العراق رقم من قانون تنفيذ أحكام المحاك 7وبين المشرع العراقي في المادة 

النافذ، قيمة األحكام األجنبية بناء على صدورها من المحكمة المختصة، فنص  1928لسنة 

ومختصة اختصاصا عاما دوليا بإصدار الحكم في على اعتبار المحكمة األجنبية ذات صالحية 

 -:الحاالت التالية 

 ئنة في البالد األجنبية.كون الدعوى متعلقة بأموال منقولة أو غير منقولة كا ( أ

 أوكون الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البالد األجنبية أو كان يقصد تنفيذه هناك  ( ب

 قسم منه يتعلق به الحكم.

 كون الدعوى ناشئة عن أعمال وقع كلها أو جزء منها في البالد األجنبية. ( ت

رة فيها كون المحكوم عليه مقيما عادة في البالد األجنبية أو كان مشتغال بالتجا ( ث

 بالتاريخ الذي أقيمت فيه الدعوى.

 كون المحكوم عليه قد حضر الدعوى باختياره. ( ج

 كون المحكوم عليه قد وافق على قضاء المحكمة األجنبية في دعواه. ( ح
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عدم مخالفة الحكم األجنبي المطلوب تنفيذه ألحكام القانون والنظام العام في البلد المراد  (4

 تنفيذ الحكم فيه.

مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولة األجنبية التي صدر الحكم من محاكمها وبين الدولة  توفر (5

 ( من قانون تنفيذ األحكام األجنبية في العراق.11المطلوب إليها تنفيذ الحكم، )م 

( من قانون 8مراعاة اإلجراءات األصولية عند إصدار الحكم من المحكمة األجنبية، )م  (6

 ة في العراق.تنفيذ األحكام األجنبي

 

 إجراءات إصدار قرار تنفيذ الحكم األجنبيمحور الرابع: ال

تختلف اإلجراءات المتبعة لتنفيذ الحكم األجنبي من دولة إلى دولة أخرى بحسب قوانينها 

 الخاصة.

بعض الدول البد من إقامة دعوى أمام محكمة مختصة إلصدار قرار منها بتنفيذ الحكم  ففي

وفي دول أخرى تقام دعوى أمام محكمة مختصة ويقدم األجنبي أو رفضه، كما هو في فرنسا. 

 الحكم األجنبي كدليل قانوني إلثبات الحق المدعى به. كما هو في الواليات المتحدة األمريكية.

قام دعوى أمام محكمة مختصة إلصدار قرار األمر بتنفيذ الحكم األجنبي، بشرط ودول أخرى ت

توفر مبدأ المعاملة بالمثل المستند إلى معاهدة أو اتفاقية، كما هو الحال في ألمانيا والنمسا 

 وتركيا والعراق.

لوب المنصوص عليها في البلد المطقد يرفض تنفيذ الحكم األجنبي لتخلف احد الشروط و       

)ترد المحكمة  األجنبيةالمحاكم  أحكاممن قانون تنفيذ  8وهذا ما نصت عليه المادة منه التنفيذ 

قد استحصل بطريق  فيما اذا ثبت المحكوم عليه لديها بان الحكم قرار التنفيذ إصدارطلب 

أو اذا وجدت  واألنصافجرى مخالفا للعدل  األجنبيةسير الدعوى في المحكمة  أنالتدليس أو 

 بأجمعها 6المحكمة بان الحكم لم تتوفر فيه شروط المادة 

 إجراءات إصدار قرار تنفيذ الحكم األجنبي في العراقالمحور الخامس: 

الحصول على قرار بتنفيذ الحكم األجنبي يتطلب مباشرة اإلجراءات أمام المحكمة      

التي تقع ضمن دائرة اختصاصها محل  المختصة ويكون ذلك بإقامة دعوى أمام محكمة البداءة

إقامة المحكوم عليه اذا وجد له محل إقامة وإال فتقام الدعوى أمام محكمة األموال المطلوب 

 ذ أحكام المحاكم األجنبية حيثمن قانون تنفي 3الحجز عليها وقد أشارت إلى هذا الحكم المادة 

  اشارت الى ذلك 
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 المحكمة المختصة -أوالً :

تكون المراجعة إلى المحكمة المختصة  دعوى أمام محكمة البداءة إلصدار قرار التنفيذإن يقيم 

الكائنة في المحل الذي يقيم فيه المحكوم عليه واذا لم يكن له محل إقامة إثبات في العراق ففي 

المحل الذي فيه األموال المطلوبة وضع الحجز عليها ويطبق قاضي البداءة قانون الوطني على 

ات الدعوى ألنها مسألة فنية تتعلق بالنظام العام ومن القواعد األمرة المعنية باألمن إجراء

من قانون المدني العراقي إلى ذلك من حيث على قواعد  ٢٨المدني وقد أشارت المادة 

االختصاص و جميع اإلجراءات ويسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى وتباشر 

( من قانون المرافعات العراقي وإجراءات إقامة ٥٠_٤٤لمواد )إجراءات وقد تضمنت ا

 الدعوى 

المستندات المرفقة بالدعوى وتتضمن النسخة األصلية لحكم األجنبي مصدق بحسب  -ثانيا:

األصول كما يرفق معه شهادة تثبت بأن المحكوم عليه مبلغاً بالدعوى بطرق معقولة وكافية 

بأن الحكم األجنبي المطلوب تنفيذه حائز الصفة لتنفيذ في  وذلك الحكم الغيابي وشهادة تثبيت

البالد األجنبية اذا لم يكن في الحكم ما يوضح ذلك إضافة إلى صورة مترجمة عن الحكم 

المصدقة مكتوب باللغة غير لغة قاضي النزاع وقد نظم هذه األحكام القانون العراقي في المادة 

 جنبية. (/ج من قانون تنفيذ أحكام محاكم األ٣)

 ً  دفع الرسوم القضائية-ثالثا

تستوفي عن دعوى طلب األمر بتنفيذ الحكم األجنبي الرسوم القضائية المقرر عن        

( من قانون أحكام المحاكم األجنبية في العراق ١٠الدعوى المدنية وقد أكدت على ذلك المادة )

حيث نصت على يستوفي عن الدعوى التي تقام بمقتضى هذا القانون نصت الرسوم المتعلقة 

ية....(   وأقرت اتفاقية الرياض على عدم جواز استيفاء أي رسوم أو بالدعوى المدن

 مصروفات لم تفرضها المحكمة على رعاية الدولة بمناسبة تنفيذ األحكام الوطنية على أراضيها

  

إذا صدر القرار غيابيا يقبل االعتراض عليه  اكتساب قرار التنفيذ الدرجة القطعية/رابعا:    

( من قانون تنفيذ 9بحسب المادة ) غير قابل لالستئنافلتنفيذ أو برفضه ولكن القرار بقبول ا

( يوما من اليوم التالي لتبليغ القرار 30خالل ) قابل للتمييزاألحكام األجنبية في العراق، إال أنه 

( من قانون 204( والمادة )172أو من اليوم التالي العتبار الحكم مبلغا بحسب المادة )

 المرافعات المدنية. 
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 آثار الحكم األجنبي س:داسالمحور ال

 

تترتب على قبول تنفيذ الحكم األجنبي بعض اآلثار القانونية، أهمها تنفيذ الحكم األجنبي وحجيته 

 -وقوته كدليل إثبات كاآلتي :

 

ويكتسب الدرجة القطعية، ينفذ جبرا ويلزم عندما يصدر قرار التنفيذ  تنفيذ الحكم األجنبي/ (1

تنفيذ من قبل الجهة التنفيذية المختصة ، ويتم هذا الالمحكوم عليه بأداء المحكوم به للمحكوم له

 وفقا لقانون التنفيذ.

يشكل القضية المقضية / أي حكم قضائي بعد اكتسابه الدرجة القطعية ، حجية الحكم األجنبي (2

وتكون له حجية الشيء المحكوم فيه، بحيث ال يجوز رفع دعوى به أمام محكمة أخرى أو 

ما ال تعترف قوانين بعض الدول للحكم األجنبي علإعادة النظر فيه ويكون قابال للتنفيذ. 

بحجية الشيء المحكوم فيه، إال بعد صدور األمر بتنفيذه من محاكمها، كما هو الحال في 

ايطاليا وفرنسا وتركيا والعراق. وفي العراق حصرا يعترف بحجية الشيء المحكوم فيه 

يء المحكوم فيه ال تنهض في للحكم األجنبي في قضايا اإلرث والوصية فقط. بينما حجية الش

 القضايا المدنية والتجارية إال بعد صدور قرار المحكمة المختصة في العراق بتنفيذه.

إن الحكم األجنبي يعتبر دليل إثبات مقبول بشان ما ورد فيه من  الحكم األجنبي كدليل إثبات/

من محكمة الدولة أسباب موجبة ووقائع، ويترتب عليه هذا األثر قبل صدور األمر بتنفيذه 

 المطلوب إليها التنفيذ.

 

وأخر دعوانا إن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على                            

 سيد الخلق أجمعين وعلى اله الطيبين الطاهرين.

 

 اعداد: استاذ املادة
 م.م ازهار محيد


