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 الملخص

تتلخص أهمية الدراسة في أن موضوع تنفيذ األحكام األجنبية من الموضوعات المهمة في القانون       

وأن تنفيذها ال يكون بقوة القانون من غير وجود قيود  تنفيذها،وإن أغلب الدول أجازت  الخاص،الدولي 

من وسعها ومنها ما كان أو شروط خاصة لتنفيذها، وقد تباينت الدول في وضعها فمنها من ضيقها ومنها 

وسطًا ما بين ذلك، وأن أهمية هذه الدراسة تتمثل في تناولها موضوع إجراءات تنفيذ األحكام األجنبية في 

 التشريع األردني والعراقي.  

يوفقا في وضع  والعراقي لموقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وكان أهمها إن القانونين األردني     

ولم يعالجا مسالة اآلثار التي يرتبها  ذلك،العتمادهم المعيار المكاني في  األجنبي،اًل للحكم تعريفًا متكام

 وكذلك مسالة تنفيذ األعمال الوالئية األجنبية. األجنبي،الحكم 



وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات كان أهمها دعوة المشرعين األردني والعراقي إلى إعادة صياغة      

ن القانون األردني والمادة األولى من القانون العراقي إذ يكون النص )كل حكم يصدر من المادة الثانية م

محكمة مؤلفة بموجب سيادة دولة أجنبية(، وبيان موقفهما من تنفيذ األعمال الوالئية، وتعديل القانونين 

 األردني والعراقي لعدم مواكبتهم التطور التشريعي.
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ABSTRACT 

        The importance of this study is concluded in the topic of execution of the 

foreign judgments; it is from the most important concepts in the international 

private law. In addition, the majority of countries permitted the execution of it. 

In addition, the execution of it is not within the power of the law without, bands 

or private conditions to execute it. About the situation of it, there were differences 

among the countries, some of them tightness it, and others made it broader, some 

others were between the tightness and the broader of using it. The importance of 

this study comes from in the topic of the procedures of the foreign judgments 

execution in the both Jordanian and Iraqi legislations. 

       This study reached out to many outcomes, the most important one was that 

the Jordanian law and Iraqi law both did not succeed in putting an integral 

definition to the foreign judgment, also the matter of the execution of the foreign 

loyalty works.  

        Moreover, this study reached out to many recommendations, most 

important one was to invite the Iraqi and Jordanian legislators to reframing the 



second provision of the Jordanian law, and the first provision of the Iraqi law so 

the version will be (each judgment, which came out from a consisting court under 

the sovereignty of a foreign country). Also, clarify their position from the 

execution of the foreign loyalty works. In addition to an adjustment to the both 

Jordanian and Iraqi laws, for not dealing with the legislation's development. 

 


