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قد ٌتسأل البعض هل باالمكان تنفٌذ حكم المحكمٌن االجنبً الصادر من هٌئة تحكٌم مشكلة خارج العراق 
 داخل العراق ؟

تطلبها المحاكم العراقٌة وهل باالمكان تنفٌذه مباشرة دون اللجوء الى بعض االجراءات المحددة التً قد 
 ام انه تفرض بعض القٌود والشروط لغرض التنفٌذ ؟

والتً ٌمكن ان نحددها وحسب اتفاق لالجابة على كل هذه التساؤالت البد اوال من بٌان صفة التحكٌم 
اغلب التشرٌعات واالراء الفقهٌه حول اعتبار التحكٌم القضاء المختار الذي ٌعترف لالطراف )اطراف 

اع( بأن ٌختاروا فً عالقاتهم التعاقدٌة بعض االشخاص الذٌن لٌست لهم صفة رسمٌة لٌحكموا النز
 وٌفصلوا فً نزاع قائم ٌقوم بٌنهم .

احكام التحكٌم الداخلً وكٌفٌة اصداره وتنفٌذه  تنظٌم لذلك نالحظ ان المشرع العراقً قد تطرق الى
حكمٌن االجنبٌة ولم وبصورة صرٌحة فً قانون المرافعات العراقً اال انه لم ٌنظم احكام تنفٌذ حكم الم

حول سكوت المشرع العراقً  شروط تنفٌذها داخل العراق لهذا رغم اختالف وجهات نظر الفقهاءٌحدد 
االعتماد على االتفاقٌات الدولٌة التً نظمت مسألة تنفٌذ حكم  اللتلك االحكام من خ تنظٌممن عدم 

كٌفٌة تنفٌذ حكم المحكمٌن االجنبٌة  وبما ان العراق قد انظم الى العدٌد من هذه االتفاقٌات التً تنظم 
 المحكمٌن االجنبٌة الصادرة من دولة عضو فً االتفاقٌة فً دولة اخرى طرف فً االتفاقٌة اٌضا وذلك

شرط من هذه الشروط  توفر الشروط التالٌة فً حالة تحققبعد  ل رفض تنفٌذ حكم المحكمٌنمن خال
 اهم هذه الشروط :ـ لجاز للدولة العضو المطلوب الٌها التنفٌذ رفض تنفٌذ ذلك الحكم ولع

 عن طرٌق التحكٌم.قانون الدولة المطلوب الٌها تنفٌذ الحكم ال ٌجٌز حل موضوع النزاع ـ اذا كان 1

 اذا كان حكم المحكمٌن غٌر صادر تنفٌذا لشرط او عقد تحكٌم صحٌحٌن .ـ 2

ـ اذا كان المحكمٌن غٌر مختصٌن طبقا لعقد او لشرط التحكٌم او طبقا للقانون الذي صدر قرار 3
 المحكمٌن على مقتضاه .

 ـ اذا كان الخصوم لم ٌبلغوا بالحضور على الوجه الصحٌح .4

ا ٌخالف النظام العام او االداب العامة فً الدولة المطلوب الٌها التنفٌذ ـ اذا كان فً حكم المحكمٌن م5
 والتً لها السلطة فً تقدٌر كون  الحكم مخالف من عدمه.

 ـ اذا كان حكم المحكمٌن لٌس نهائٌا فً الدولة التً اصدرته .6

تارٌخ  2112ٌم//تحك126من التطبٌقات العملٌة على ذلك قرار محكمة التمٌٌز االتحادٌة رقم الحكم 
اذ قررت محكمة التمٌٌز االتحادٌة بموجب حكمها هذا ان قررات المحكمٌن  31/9/2112اصدار الحكم 

فذ لدى دوائر التنفٌذ ما لم ٌصادق علٌها من قبل المحكمة المختصة بالنزاع بتاء على طلب احد ال تن
العراقٌة اال اذا وجدت اتفاقٌة لهذا الطرفٌن اضافة لذلك فأن قواعد التحكٌم الدولً غٌر ملزمة للمحاكم 

 الشأن . 

   

  


