
 قانون تنفیذ األحكام األجنبیة األردني
وابط دراسات قانونیة متعلقة ، معلومات القانون ور 2021األحكام األجنبیة األردني مع كامل التعدیالت حتى سنة  تنفیذقانون 

 .بالنصوص

 2020الحالة : ساري وفعال حتى 

 1952سنة صدور القانون : 

 .باتفاقیة الریاض للتعاون القضائي  ، ومرتبط القضائیة  األحكامالمحكمین و  أحكامباتفاقیة نیویورك لتنفیذ   مرتبط

 

 نص القانون 

 1المادة 

 .ل بھ بعد مرور شھر على نشره في الجریدة الرسمیة) ویعم 1952یسمى ھذا القانون (قانون تنفیذ األحكام األجنبیة لسنة 

 2المادة 

تعني عبارة (الحكم األجنبي) الواردة في ھذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة األردنیة الھاشمیة (بما في ذلك  
المحاكم الدینیة) یتعلق في إجراءات حقوقیة ویقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعین منقولة أو تصفیة حساب ویشمل قرار 

كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول بھ في البلد الذي جرى فیھ التحكیم قابالً  المحكمین في إجراءات التحكیم إذا
 .للتنفیذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور

 3المادة 

 . یجوز تنفیذ الحكم األجنبي في المملكة األردنیة الھاشمیة بإقامة دعوى لتنفیذه أمام محكمة بدائیة

 4المادة 

بطلب تنفیذ حكم أجنبي باستدعاء یقدم الى المحكمة البدائیة التي یقیم المحكوم علیھ ضمن صالحیتھا أو المحكمة  تقام الدعوى 
التي تقع ضمن صالحیتھا أمالك المحكوم علیھ التي یرغب في تنفیذ الحكم علیھا إذا كان المحكوم علیھ ال یقیم في المملكة 

 .األردنیة الھاشمیة

   5المادة 

یجوز للمحكمة أن تبلغ األشخاص المقیمین خارج دائرة اختصاصھا بموجب شروط تستصوبھا مع مراعاة أصول المحاكمات 
 .الحقوقیة

   6المادة 

الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفیذه مع صورة مصدقة عن ترجمتھا إذا كان  یترتب على المحكوم لھ أن یقدم 
 .الحكم بغیر اللغة العربیة وصورة أخرى لتبلیغھا للمحكوم علیھ
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    7المادة 

 -:یذ حكم أجنبي في األحوال التالیةیجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع الیھا لتنف  -1

 .إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظیفة -أ

إذا كان المحكوم علیھ لم یتعاط أعمالھ داخل قضاء تشملھ صالحیة المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم یكن مقیماً داخل  -ب
 .تھاقضائھا ولم یحضر باختیاره أمام المحكمة ولم یعترف بصالحی 

إذا كان المحكوم علیھ لم یبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم یحضر أمامھا رغماً عن كونھ كان یقطن   -ج
 داخل قضاء تشملھ صالحیة المحكمة أو كان یتعاطى أعمالھ فیھ ، أو

 .إذا كان الحكم قد حصل علیھ بطریق االحتیال -د

 بأن الحكم لم یكتسب بعد الصورة القطعیة ، أوإذا اقنع المحكوم علیھ المحكمة  -ه

 . إذا كان الحكم بسبب دعوى ال تسمعھا محاكم المملكة األردنیة الھاشمیة إما لمخالفتھا للنظام العام أو اآلداب العامة -و

یجوز قانونھا  یجوز للمحكمة أیضا أن ترفض االستدعاء المقدم الیھا بطلب تنفیذ حكم صادر من احدى محاكم أیة دولة ال  -2
 .تنفیذ األحكام الصادرة من محاكم المملكة األردنیة الھاشمیة

   8المادة 

 .تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقیة على الدعاوى التي تقام وفق ھذا القانون

   9المادة 

 .بموجب ھذا القانون بالطریقة التي تنفذ فیھا األحكام الصادرة من محاكم المملكة األردنیة الھاشمیة تنفیذ األحكام الصادرة

 10المادة 

 :تلغى القوانین التالیة

 .) الفلسطیني1922قانون (تبادل تنفیذ األحكام لسنة  -1

 .الفلسطیني 1928أصول األحكام األجنبیة لسنة  -2

 11المادة 

 .لعدلیة مكلفان بتنفیذ أحكام ھذا القانونرئیس الوزراء ووزیر ا
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