
  وتعديالته 1992 لسنة (11) قانون اإلجراءات املدنية االتحادي رقم

 األول  الباب -الكتاب الثالث 

  الفصل الرابع

 

 األجنبية تنفيذ األحكام واألوامر والسندات

 

 (235) املادة

نولة اإلمابات العرب ة  األحكام واألوامر الصاااااااااااااانبي يج ز ا مر بت فيذه األمر ز      ا يج .1

األحكام واألوامر الصاانبي يج  ز ات الشارو  املرربي يج ااوذ  لل  الل ا لت    املتحاي 

  .الاولة

يج نادرتهااا زاااألو ااااااااااااااا   ويط ااا األمر زااالت   اا  ممااام املحداااة الزتااااد ااة الذت فران الت   اا  .2

  -:ماا فأتي املعتاني لرفع الاعذى، ول فيذه األمر زالت     إل بع التحرق

a.  األمر وم   غير مختصاااااااااااااة زامل اهعة الذت مااااااااااااااب ف ها ا  دم موم  محاكم الاولة

 املحاكم األر ب ة الذت ممابته مختصة بها طلرا لرذاعا الختصاص الرضائي

  .الاولج املرربي يج ااوذنها

b.   مااااااااااب  م  ا  دم مو األمر ماااااااااانب مخ محداة مختصاااااااااة وفرا لراوذ  الل ا ال

  .ف ه

c.  زا  ضااااااااااااذب    دم األر بت اا ك  ذام  ا خصااااااااااااذم يج الاعذى الذت ماااااااااااااب ف ها ا

   .ومث ذا تاث ال ص  حا

d. ممابته م  ا  دم مو األمر حاه اذي األمر املرض ى طلرا لراوذ  املحداة الذت.  

e. فتضااااااخ  موه ل يعابض مع حدم مو ممر مسااااالق مااااااوب  مخ محداة زالاولة ول

  .ما فخالف اآلناب مو ال ظام العام ف ها

 

 (236) املادة

و فيا م  فكذ   اني السازق على محكام املحداي  الصانبي يج ز ا مر بتيسر  حدم امل .1

ل ت     يج الل ا  حدم املحداي  ماااانبا يج مساااألة فيذه ف ها طلرا لراوذ  الاولة واازال

  .ال   ماب ف ه

 



 (237) املادة

مر بت فيذه األمر  املحربات املذثرة ومحا اااااااار الصااااااااا  الذت تصااااااااا  ع  ا املحاكم يج ز ا .1

لت     مث التها الصانبي  ز      ا يج الاولة ز ات الشرو  املرربي يج ااوذ  لل  الل ا

  .مخ نولة اإلمابات العرب ة املتحاي

لراضااااااا ت الت     ول  ويط ا األمر ت     املشااااااااب إل ه يج ال رري الساااااااازرة بعريضاااااااة ترام .2

رااااز  اااة املحرب مو ل فيذه األمر زاااالت   ااا  إل بعاااا التحرق مخ تذافر الشااااااااااااارو  املط ذباااة

ع  ه ف ه، ومخ خ ذ   املحضااااار ل ت     وفرا لراوذ  الل ا ال   تم تذث ره مو التصاااااافق

  .ماا فخالف اآلناب وال ظام العام يج الاولة

 

  (238) املادة

زي  الاولة وبي  غير ا مخ  ل تخل الرذاعا امل صذص ع  ها يج املذان السازرة زأحكام املعا اات

 .الشأ الاول يج   ا 


