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: مقدمة

إن دراسة االختصاص ترمي إلى معرفة الجھة القضائیة والمحكمة المؤھلة 

فاالختصاص والمحكمة المؤھلة للنظر في النزاعات على اختالفھا، وبعبارة أوضح، 

ھو سلطة المحكمة للحكم في قضیة معینة، وعدم االختصاص ھو فقدان والیة ھذه 

الجھة أو المحكمة إزاء نزاع معین أو بمعنى آخر ھو سلطة الحكم بمقتضى قانون في 

خصومھ المحكمة واختصاص المحكمة ھو نصیبھا والبت في المنازعات التي یجوز 

كمة معینة یكون بتمییز القضایا التي لھا سلطة لھا الفصل فیھا، وتحدید اختصاص مح

النظر فیھا وفقا للقواعد التي ینص علیھا القانون، وقوانین االختصاص ھي تلك 

.القوانین التي تحدد والیة المحاكم المختلفة

ویمیز عادة في االختصاص بین الوظیفي والنوعي والمحلي أو المكاني، 

د الجھات القضائیة المختلفة ونصیبھا من فأما االختصاص الوظیفي فھو الذي یحد

والیة القضاء معتدا في ذلك بطبیعة الدعوى، أما االختصاص المحلي أو المكاني فھو 

الذي یعطي للمحكمة صالحیة الفصل في الدعوى بناءا على أساس جغرافي تحقیقا 

لمصالح الخصوم وتقرب للقضاء من المتقاضین أما االختصاص النوعي فھو الذي 

).مدنیة أو تجاریة أو إداریة(ح النظر لمحكمة ما بناء على نوع الدعوى یمن

وھذا التمییز في االختصاص یقتضي ضرورة تعدد المحاكم وتنوعھا 

وقد تثور حالة التنازع في ) المحاكم التجاریة–المحاكم اإلداریة –المحاكم العادیة (

وكذلك قد یحدث بین االختصاص بین المحكمة الواحدة أو بین محكمتین مختلفتین

.محكمة وطنیة وأخرى دولیة

وھكذا سنتعرض في موضوعنا ھذا إلى إشكالیة تنازع االختصاص 

وعلى ھذا األساس، فما المقصود بتنازع . القضائي على الصعیدین الداخلي والدولي

االختصاص القضائي الداخلي وما ھي صوره وحاالتھ وما ھي إجراءات الفصل فیھ، 
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االختصاص القضائي الدولي في ضوء القانون الداخلي واالتفاقیات وما ھي قواعد

الدولیة؟ وما ھي آثار األحكام األجنبیة في المحاكم المغربیة؟

:ولإلجابة على ھذه التساؤالت سوف نقسم الموضوع وفق التصمیم التالي

–صوره –تعریفھ (التنازع االختصاص القضائي الداخلي : المبحث األول

)جراءات الفصل فیھوإ–وحاالتھ 

تنازع االختصاص القضائي الدولي : المبحث الثاني
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: تنازع االختصاص القضائي الداخلي:المبحث األول

)إجراءات الفصل فیھ–الحاالت - الصور–التعریف (

سوف نرى في ھذا المبحث مطلبین أساسیین، بحیث سنتطرق في المطلب 

الداخلي وصوره، على أن نتحدث في األول إلى تعریف تنازع االختصاص القضائي 

المطلب الثاني عن الحاالت التي یقع فیھا تنازع االختصاص القضائي الداخلي 

.وإجراءات الفصل فیھ

تنازع االختصاص القضائي الداخلي تعریف: المطلب األول

وصوره

یعد تنازع االختصاص القضائي الداخلي، ظاھرة تنشأ عن نظام توزیع 

م الجھة القضائیة الواحدة في الدولة، فقد ترى كل محكمة أن االختصاص على محاك

المنازعة المرفوعة إلیھا تخرج  عن نطاق اختصاصھا، فتنفي اختصاصھا بھا 

وترفض مباشرة نظرھا والفصل فیھا، وسنعمل على توضیح ھذه الفكرة في الفقرتین 

الموالیتین

تنازع االختصاص القضائي الداخلي تعریف: الفقرة  األولى

یقصد بالتنازع في االختصاص، ذلك الخالف الذي یمكن أن یثور بین 

بشأن اختصاصھما بنظر قضیة معینة معروضة علیھما .. ھیئتین قضائیتین للحكم

، وبمعنى آخر یحدث التنازع في االختصاص عندما ترفع أمام محكمتین 1للفصل فیھا

في االختصاص عندما ترفع أمام محكمتین                                                                                          دعوى واحدة أو دعویین 

، مما قد ینتج عنھ صدور أحكام 2دعوى واحدة أو دعویین بینھما ارتباط قانوني

زع االختصاص في المشرع المغربي تنظیم قواعد الفصل في تنامتناقضة، لذا ارتأى 

عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجدید المتعلق بالمسطرة الجنائیة، الجزء . د-1
.265: ، ص2012الثاني، الطبعة الثالثة 

.98: ، ص2000الخاص، الطبعة الثانیة عبد العزیز حضري، القانون القضائي -2
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من قانون المسطرة المدین 390إلى 388، ومن 302إلى 300الفصول من 

.من قانون المسطرة الجنائیة263إلى 261والفصول من 

من قانون المسطرة المدنیة الذي یعد بمثابة النص 300وقد جاء في الفصل 

تصاص إذا یكون ھناك مجال لتنازع االخ: "..األساسي في ھذا المیدان على أنھ

أصدرت عدة محاكم في نزاع إحدى قرارات غیر قابلة للطعن صرحت فیھا 

".باختصاصھا أو عدم اختصاصھ فیھ

وبمقتضى الفصل السالف الذكر، یكون ھناك مجال لتنازع االختصاص إذا 

أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غیر قابلة للطعن صرحت فیھا 

لقضائیة التي قدم إلیھا الطلب تعین المحكمة التي لھا ، أي أن الجھة ا3باختصاصھا فیھ

االختصاص للبت في النزاع الذي تولد عنھ التنازع، بحیث یظھر الفصل في تنازع 

0.االختصاص كدرجة قضائیة ثالثة بالنسبة لبعض مشاكل االختصاص

من 261كما عالج المشرع الجنائي مشكلة تنازع االختصاص في المادة 

یتعین الفصل في تنازع االختصاص في األحوال : "الجنائیة على أنھقانون المسطرة

: التالیة

إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف -

.ومحاكم أخرى أو أمام عدة قضاة للتحقیق

إذا أعلنت ھیئة محاكم عن عدم اختصاصھا بمقرر نھائي بعد أن أحیلت -

".ن قاضي التحقیسق أو من الغرفة الجنحیةإلیھا القضیة بأمر م

261من قانون المسطرة المدنیة، والفصل 300ویستنتج من تحلیل الفصل 

من قانون المسطرة الجنائیة، أن قبول طلب الفصل في تنازع االختصاص یتوقف 

: على توفر شروط جوھریة ثالثة وھي

.131: ، ص2015ربیع /مجلة القضاء المدني، العدد الحادي عشر، السنة السادسة، شتاء -3
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وجود نزاع بین مقررین لھما معا طبیعة قضائیة-

یكون النزاع ھو نفسھ المعروض على المحكمتین، وینبغي زیادة على أن -

ذلك أن تكون تلك المقررات متعارضة أو متناقضة فیما اعتمدتھ من أسباب إلعالن 

.اختصاصھا أو عدم اختصاصھا

أن یكون النزاع ناتجا عن أحكام غیر قابلة للطعن بأي طریق من طرق -

لقرارات أو الحكمان المتعارضان ذوي الطبیعة ، فا)العادیة أو االستثنائیة(الطعن 

القضائیة والمتعلقان فعال باالختصاص، ال یسمحان آلیا باللجوء إلعمال مسطرة حل 

.تنازع االختصاص إال إذا كانا باتین

ویستشف مما سبق، أن طلب الفصل في تنازع االختصاص القضائي 

كانت مختلف المحاكم یفترض بالضرورة وجود نزاع في اختصاص یكون سلبیا إذا

التي تبث في نفس النزاع قد صرحت كلھا بعدم اختصاصھا، ویكون إیجابیا إذا كانت 

على العكس من ذلك، أي أنھا قد صرحت كلھا باختصاصھا، كما یجب أن تكون 

.األحكام غیر قابلة للطعن

في حالة قیام ذات -تنازع االختصاص–ففي فرنسا یفتح مثل ھذا النزاع 

.أمام المحكمتین أو في حالة االرتباطالنزاع 

تكون متوفرة عندما تكون -قیام نفس النزاع أمام محكمتین–فالحالة األولى 

متنازعتان مختلفتین، والعالج الوقائي في فرنسا یكمن في فصل تنازع االختصاص 

أو حق قرارات متناقضة حول الموضوع، أما المغرب على عكس ذلك، فإن مثل ھذا 

ن غیر مقبول ولكن للطرفین الحریة في تقدیم طلب إلحدى ھاتین الطلب یكو

المحكمتین یرمي إلى إحالة القضیة على المحكمة التي تعتبر أكثر استعدادا لتقدیم 
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من 49، ھذا ما یستخلص من نص الفصل 4عدالة أحسن بسبب ظروف الدعوى

.5قانون المسطرة المدنیة

فر المتداعون في فرنسا على الخیار یتو-6االرتباط–أما في الحالة الثانیة 

بین تنازع االختصاص وطلب اإلحالة لالرتباط والحال یختلف بالنسبة للمغرب، ألنھ 

ال یسمح للطرفین أال یطلب اإلحالة لالرتباط في حالة ارتباط عدة طلبات قدمت أمام 

مكن محاكم مختلفة، إذا كانت الدعاوى المرتبطة ببعضھا رائجة أمام نفس المحكمة ی

.7لألطراف أو ألحدھم طلب فضھا قبل أي دفاع في الجوھر

من قانون المسطرة المدنیة، أنھ لحسن سیر 49ویستخلص من الفصل 

المصلحة أنھ عندما یقدم الطلبان أمام محكمتین مختلفتین أن تتنازل العدالة تقتضي 

لمحكمة، أحدھما لفائدة األخرى، بحیث أن القضیتین یمكن أن تحكما من طرف نفس ا

وعلى األخص تلك التي یتفق علیھا الطرفان، والتي ستبث إما بموجب قرار واحد أو 

على األقل في نفس الجلسة، والدفع باالرتباط، كالدفع بقیام نفس النزاع أمام 

.محكمتین، یجب إثارتھ قبل كل دفاع الجوھر

وبعد ھذا، سندرس على التوالي صور تنازع االختصاص القضائي 

.الداخلي

.103: ، طرق الطعن، ص1سلسلة الدالئل والشروح القانونیة، رقم -4
ل كل یجب أن یثار في آن واحد وقب: "...من قانون المسطرة المدنیة، بأنھ49ینص الفصل -5

دفاع في الجوھر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقدیمھا أمام محكمتین مختلفتین أو 
.یین والدفع بعدم القبول وإال كان الدفعان غیر مقبولینالرتباط الدعو

یسري نفس الحكم بالنسبة لحاالت البطالن واإلخالالت الشكلیة والكسطریة التي ال یقبلھا -
".كانت مصالح الطرف قد تضررت فعالالقاضي إال إذا 

یقصد باالرتباط ھو حالة طلبین توجد بینھما عالقة، بحیث یصبح حل أحدھما والفصل فیھ -6
.من شأنھ أن یكون تأثیر على حل اآلخر

.104:. ص: سلسلة الدالئل والشروح القانونیة، مرجع سابق، ص-7
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صور تنازع االختصاص القضائي الداخلي : الفقرة الثانیة

قد یرى مرجعین قضائیین معا، اختصاصھما بالبت في القضیة الواحدة 

والتحقیق فیھا، عندئذ یأتي التنازع في االختصاص القضائي على صورتین، فإما أن 

أو أكثر یكون تنازعا اختصاصیا إیجابیا، حیث یفترض ھذا النزاع وجود محكمتین 

تبث في نفس النزاع، وصرحت كلھا باختصاصھا، وھي الحالة التي یكون فیھا 

الخصمان قد تداعیا بالتقابل في نفس الموضوع المتنازع فیھ وقدم كل واحد النزاع 

أمام محكمة موطن المدعي علیھ، والحكم الذي یفصل في النزاع على االختصاص 

محاال علیھا، ویلغي حكم األخرى مع یجب أن یعین المحكمة التي یبقى النزاع 

.مراعاة السیر الحسن للعدالة

الظاھرة على تنازع االختصاص اإلیجابي، احتمال صدور ومن مساوئ 

قرارین قضائیین متناقضین في نفس القضیة الواحدة وھو ما یسيء إلى سمعة 

.8العدالة

تصرح أما الصورة الثانیة، وھي تنازع االختصاص السلبي، ویظھر عندما 

محكمتان أو أكثر على التوالي بقرارات تكون غیر قابلة للطعن بعدم االختصاص 

للبت في نفس النزاع، فالتنازع السلبي یظھر جلیا بتنكر مرجعین قضائیین معا 

اختصاصھما بالفصل في الدعوى، ومن أبرز سلبیاتھ، تعطیل إعطاء الحل للقضیة 

أحدثھ التنازع السلبي بین ھیئتین المعروضة على العدالة، بسبب الفراغ الذي 

قضائیتین أعلنتا معا عدم اختصاصھما بنظر النزاع، مما یترتب عنھ وجود دعوى 

بین أطراف وبقاءھا بغیر ھیئة قضائیة تنظرھا ألجل ھذا بادر المشرع المغربي 

معالجة قواعد تنازع االختصاص، حیث أوجب الفصل في تنازع االختصاص في 

.من قانون المسطرة الجنائیة262و261في المواد أحوال معینة ضمنھا

.265: عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص. د-8
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شروح في القانون الجدید (في كتابھ " الدكتور عبد الواحد العلمي"وقد أورد 

مجموعة من المالحظات حول ھذه ) المتعلق بالمسطرة الجنائیة، الجزء الثاني

: الفصول

قانون من 261فالمالحظة األولى تتجلى في ان الفقرة األولى من المادة -

المسطرة الجنائیة، وأن تعلقت فعال بحاالت للتنازع اإلیجابي في االختصاص، فإن 

الصیاغة التي عبر بھا المشرع قد یفھم منھا بأن مجرد المتابعة أمام جھات الحكم عن 

.نفس الفعل تثیر مسطرة الفصل في تنازع االختصاص

ة من النص قد كرست أما المالحظة الثانیة، ھي أنھ إذا كانت الفقرة الثانی-

بكیفیة واضحة للتنازع السلبي في االختصاص، فإن الفقرة الثالثة منھ تنتھي إلى 

إلى تعطیل تطبیق من تطبیقات التنازع السلبي كذلك، ما دام األمر في النھایة سیؤدي

الفصل في القضیة التي تعلن محكمة البت عدم اختصاصھا في نظرھا والحال أنھا 

.كذلك

الحاالت التي یقع فیھا تنازع االختصاص القضائي : ثانيالمطلب ال

الداخلي وإجراءات الفصل فیھا 

ینشأ تنازع االختصاص القضائي نتیجة قیام دعوى واحدة أمام محكمتین، 

مما یؤثر سلبا على حقوق المتقاضین من جھة، وانعدام الثقة في مؤسسة القضاء من 

جھة ثانیة، فكان البد على المشرع المغربي أن یتدارك ھذا التداخل في االختصاص 

المعضلة وھذا ما سنحاول الوقوف بین مختلف محاكم المملكة وإیجاد وسیلة لفك ھذه

: علیھ من خالل الفقرتین التالیتین

الحاالت التي یقع فیھا تنازع االختصاص القضائي الداخلي : الفقرة األولى

بالرجوع إلى النصوص القانونیة التي عالجت وتطرقت لتنازع االختصاص 

ساس العتبارات القضائي في قانون المسطرة المدنیة، یمكن القول بأنھا ترجع باأل

عدیدة ومتنوعة، من أبرزھا تضارب القواعد المسطریة الخاصة بنظریة 
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یع المغربي، فبعد ما تم إحداث مجموعة من المحاكم االختصاص النوعي في التشر

المتخصصة التي یعھد إلیھا النظر في القضایا التي تدخل ضمن مجال تخصصھا 

ر تداخل االختصاص في النوعین بین اعتمادا على طبیعتھا أو نوعھا، وأخص بالذك

محكمتین متخصصتین نظرا للطبیعة الخاصة والمختلطة للعدید من النزاعات التي 

كالنزاعات الخاصة بالعاملین لدى یصعب الحسم فیھا وإسنادھا لھذه المحكمة أو تلك، 

.9المؤسسات العمومیة واالقتصادیة واالجتماعیة

ختصاصات محاكم االستئناف، ھاتھ كما أن تنازع االختصاص یعتبر من ا

األخیرة التي أوكل إلیھا المشرع المغربي صالحیة البت في تنازع االختصاص 

بنوعیھ السلبي واإلیجابي، والذي قد یحدث بین محكمتین من محاكم الدرجة األولى 

شریطة أن تكون محكمة االستئناف المختصة محكمة أعلى درجة مشتركة بین 

.10قع التنازع بینھماالمحكمتین اللتین و

من قانون المسطرة المدنیة نجد بأن 353و301وبالرجوع إلى المادتین 

المشرع المغربي منح االختصاص أیضا لمحكمة النقض للبت في تنازع االختصاص 

.11بین محاكم ال توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بینھما غیر محكمة النقض

فمن خالل ما تقدم بیانھ یمكن القول بأن الحاالت التي یقع فیھا تنازع 

:االختصاص تتمثل فیھا

تنازع االختصاص القضائي بین جھتین قضائیتین یختلف اختصاصھما -

.المتخصصالنوعي ومثالھ تنازع االختصاص القضائي بین القضاء العادي والقضاء 

: ، ص2009المدنیة، الطبعة الخامسة، لمسطرة لقانون اعبد الكریم الطالب، الشرح العملي -9
74-75.

التحدیات الكبرى للدستور المغربي الجدید في مجال القضاء أوجھ تطبیقاتھ في مادة -10
198: الطبعة األولى، ص2011التنظیم القضائي للمملكة دراسة عن صمیم إصالحات سنة 

.رة غزالن الشتیوياألستاذة نو
.73: ، ص2015مارس 20قانون المسطرة المدنیة، صیغة محینة بتاریخ -11
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تنازع االختصاص بین محكمتین من نفس درجة التقاضي، ففي ھذه الحالة -

یوكل االختصاص إلى المحكمة األعلى درجة بینھما للبت في معضلة تنازع 

.االختصاص القضائي

اإلجراءات المسطریة لفك معضلة تنازع االختصاص : الفقرة الثانیة

القضائي 

القضائي، فإن المشرع المغربي أو كل ھاتھ للفصل في تنازع االختصاص 

من قانون المسطرة المدنیة، لكل من المحكمة األعلى 301المھمة بموجب الفصل 

درجة والمشتركة بین المحاكم التي تتنازع االختصاص فیما بینھما والتي قد تكون 

أو محكمة االستئناف في حالة تنازع محكمتین ابتدائیتین تابعتین لدائرة نفوذھا، 

محكمة النقض في صورة تنازع بین محكمة ذات قضاء عادي وأخرى ذات قضاء 

فیقدم طلب الفصل في تنازع االختصاص بمقال أمام المحكمة األعلى 12متخصص

درجة والمشتركة بین المحاكم المتنازعة، أو أمام محكمة النقض إذا تعلق األمر 

ر في المقال بغرفة المشورة دون بالتنازع المتعلق بالمحاكم المختلفة الطبیعة، وینظ

حضور األطراف ووكالئھم إلى حین أن تقوم المحكمة التي رفع أمامھا ھذا الطلب، 

بإصدار حكمھا فیھ إذا اعتبرت عدم وجود تنازع لالختصاص قرارا معلال بالرفض 

قابال للطعن بطریق النقض إذا لم تكن المحكمة ھي محكمة النقض؟ وغیر أنھ إذا 

ذلك فإنھا تعید القضیة إلى العضو المقرر لیبث فیھا وفق اإلجراءات قضت یعتبر 

العادیة واآلجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفیضھا حینئذ للنصف ففي ھذه الحالة 

وجب إبالغ المحكمتین اللتین تنظران في موضوع النزاع لتعمال على إیقاف البت في 

عند دراسة دعوى التنازع وفق البت في الموضوع دون اإلجراءات التحفظیة و

اإلجراءات العادیة، فإنھا تصدر حكمھا بتعیین المحكمة المختصة من بین المحاكم 

:على الشكل التاليالمتنازعة 

.73: مرجع سابق، ص-12
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إذا تعلق األمر بالتنازع اإلیجابي وأن كال من المحكمتین مختصتیت فإنھا -

.تختار المحكمة التي رفع إلیھا النزاع أوال

ع السلبي یقع االختیار على المحكمة المختصة، وإذا كانت وفي حالة التناز-

المحكمتان صرحتا بعدم اختصاصھما، فحینئذ المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى 

وعلى صاحب المصلحة أن یبحث عن المحكمة التي تكون مختصة طبقا لقواعد 

.13االختصاص

عملیة وفي األخیر یمكن القول بأن عملیة البت في تنازع االختصاص ھي 

مركبة تقتضي السرعة والدقة في تحدید الجھة القضائیة المختصة لرفع الوالیة 

.واالختصاص عن المحكمة التي تقرر عدم اختصاصھا

.73: ، ص2015مارس 20قانون المسطرة المدنیة صیغة محینة بتاریخ -13
.72-71: ، ص80النقیب عبد اهللا درمیش، مجلة المحاكم المغربیة، عدد -
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تنازع االختصاص القضائي الدولي : المبحث الثاني

یعرف بعض الفقھ االختصاص القضائي الدولي كونھ مجموعة من القواعد 

محاكم الدولة بالنظر في المنازعات التي تتضمن عنصرا التي یحدد بمقتضاھا والیة

قواعد االختصاص القضائي : أجنبیا إزاء غیرھا من محاكم الدول األخرى فمثال

الدولي في المغرب تبین للقاضي المغربي ما إذا كانت المحاكم المغربیة تختص 

.بالنظر في النزاع المطروح أمامھ والمتضمن عنصرا أجنبیا من عدمھ

ألصل ھو حریة المشرع في كل دولة بتحدید الحاالت التي تدخل ضمن وا

والیة محاكمھا الوطنیة في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، وذلك من خالل 

تحدید الضوابط الالزمة لذلك وھي صالحیة ترتبط بسیادة كل دولة وعادة ما یتم 

ن االتفاقیات النص على ھذه الحاالت ضمن قواعد أصول المحاكمات أو ضم

.14الدولیة

وسنخصص ھذا البحث لتحدید االختصاص القضائي الدولي للمحاكم 

ثم آثار ) المطلب األول(المغربیة في ضوء القانون الداخلي واالتفاقیات الدولیة 

).مطلب ثاني(األحكام األجنبیة في المحاكم المغربیة 

قواعد االختصاص القضائي الدولي في ضوء : المطلب األول

لقانون الداخلي واالتفاقیات الدولیةا

إذا عرضت على المحكمة المغربیة دعوى فیھا عنصر أجنبي، فیجب على 

المحكمة أن تنظر باعتبارھا جزءا من الجھاز القضائي المغربي، فیما إذا كانت 

مختصة بالفصل في النزاع أم ال، وفي حالة إذا حكمت بعدم اختصاصھا فإنھ یتعین 

البد إلى اإلشارة إلى أن وجود الدولة ضمن الجماعة الدولیة یلزمھا بعض القیود التي -14
یفرضھا العرف الدولي كالتزا م الدولة بالحضانة القضائیة والتزام الدولة بتخویل األجنبي حق 

وقیود یقتضیھا التعایش المشترك بین الدول كالتخلي عن اللجوء لقضاء الدولة المقیم فیھا 
اص إذا كان النزاع منظورا أمام محكمة أجنبیة وضرورة وجود رابطة بین النزاع االختص

.المطروح والدولة حتى ینعقد االختصاص القضائي لمحاكمھا في الدعوى
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، أما 15ھم أن یبحثوا عن المحكمة المختصة في نظام قضائي آخرعلى الخصوم أنفس

–إذا قضت المحكمة باختصاصھا، فإنھا قد تنتھي إلى تطبیق قانون وطني أو أجنبي 

.على جوھر النزاع المطروح علیھا

تمدید قواعد االختصاص الداخلي لتشمل النزاعات المشوبة : الفقرة األولى

بعنصر أجنبي 

االختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربیة أي اھتمام من لم تنل قضیتھ 

طرف المشرع المغربي حیث لم یتضمن ظھیر الوضعیة المدنیة لألجانب أي نص 

، ولكن من المتفق 16بشأنھ كما أن قانون م م بدوره لم یتضمن أیة قاعدة في الموضوع

ھا في ق م م علیھ أن قواعد االختصاص الداخلي للمحاكم المغربیة المنصوص علی

).30إلى 27الفصول من (ھي التي یجب تطبیقھا 

إن فكرة تمدید قواعد االختصاص المحلي إلى الصعید الدولي لیست جدیدة 

Bartinفي ق م م حیث لقیت معارضة من بعض الفقھاء الفرنسیین على رأسھم 

غیر أن قواعد االختصاص الترابي البدیل عنھا في غیاب نصوص Franc kokisو

شریعیة خاصة وأنھ ال یوجد اختالف حقیقي بین النزاعات الدولیة الخاصة ت

والنزاعات الداخلیة الصرفة فإن كان ھناك اختالف فھو ال یتعلق بطبیعتھا، وإنما 

.17یكمن في كون النزاعات الدولیة تتضمن عنصرا أجنبیا

أما القضاء فأصبح یعترف بدوره في نقل قواعد االختصاص اإلقلیمي إلى 

الصعید الدولي وتطبیقھا لحل تنازع االختصاص القضائي الدولي وھذا ما صرحت 

.الفرنسیة في بعض قراراتھابھ محكمة النقض 

.محمد الوكیلي، محاضرات في القانون الدولي الخاص-15
ي ولو من ق م على أن األجنب14بخالف بعض الدول األخرى اكفرنسا مثال حیث نص ف -16

كان غیر مقیم في فرنسا یمكن استدعاؤه لدى المحاكم الفرنسیة لتنفیذ التزاماتھ التي تعھد بھا 
.في فرنسا نحو فرنسي

.184: العیاشي المسعودي، مرجع سابق، ص-17
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لذلك فال محید للقاضي المغربي عن الرجوع إلى قواعد االختصاص 

م واستعمالھا لتحدید نطاق االختصاص الدولي للمحاكم الترابي المضمنة في ق م 

على أن االختصاص المحلي 1من ق م م في الفقرة 27المغربیة وتبعا لذلك ینص ف 

لمحكمة الموطن الحقیقي أو المختار للمدعى علیھ ومن ھنا نستخلص أن یكون 

بعض المحكمة تعلن اختصاصھا بمجرد توفر المدعى علیھ على محل إقامة بالمغرب

.18النظر عن جنسیة المدعي وموطنھ

ویعد ضابط موطن المدعى علیھ قاعدة موضوعیة ومنطقیة إذ لكي یكون 

الحكم ساریا على المدعى علیھ وملزما لھ یجب أن یصدر عن محاكم لھا والیة علیھ 

.وإال كان تنفیذه غیر ممكن

لخارج ألنھ ثم إن اعتماد ھذا الضابط من شانھ المساعدة على نفاذ أحكامھ با

.مكرس في معظم األنظمة القانونیة األجنبیة

بالمغرب وفي 19وإذا لم یتوفر المدعى علیھ على موطن أو محل إقامة

غیاب جمیع عناصر االرتباط الموضوعیة أمكن للمدعي أو أحد المدعین عند تعددھم 

المغرب تقدیم دعواه إلى المحاكم المغربیة إذا كان یتوفر على موطن أو محل إقامة ب

من ق م م وبھذا یكون المشرع المغربي أعطى 27من ف 3وھذا ما تبینھ الفقرة 

.للمدعي امتیازا غیر مألوف في ق د خ المقارن

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربي قد نص على مجموعة من 

االستثناءات بخصوص مبدأ اختصاص محكمة موطن المدعى علیھ، بحیث ینص ف 

أمام المحاكم ) 27ف (ى أنھ تقام خالفا لمقتضیات الفصل السابق من ق م م عل28

: التالیة

.40: الحسن الحلو الملوخي، القانون الدولي الخاص المغربي والمسطرة المدنیة، ص-18
مادي یتمثل في : ومحل اإلقامة، یفترض في الموطن توفر عنصرینللتمییز بین الموطن - 19

اإلقامة في المغرب على وجھ االستمرار، ومعنوى قوامھ اتجاه فیھ الشخص إلى البقاء في 
ق م م ھو 520المغرب أي نیتھ اتخاذ المغرب مستقرا على الدولة أما محل اإلقامة حسب ف 

قصد بھ المحل الذي یقید فیھ الشخص دون أن الذي یوجد بھ الشخص فعال في وقت معین وی
.تتوفر لھ نیة البقاء أو االستمرار فیھ
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في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى علیھ أو موطن 

.أو محل إقامة المدعي، باختیار ھذا األخیر عمال بمبدأ سلطان اإلرادة

الزوجة فالمشرع المغربي كرس ھذا النص في قضایا النفقة للتخفیف عن 

.من مصاریف التقاضي والتنقل باعتبارھا الطرف الضعیف واألحق بالحمایة

أما بالنسبة لدعاوى التركات، أمام محل افتتاح التركة وفي دعاوى انعدام 

األھلیة أمام محكمة أولئك الذین تقرر انعدام أھلیتھم باختیار ھؤالء أو ممثلھم 

.، فأمام محكمة موطن المدعى علیھالقانوني، وإذا لم یكن لھم موطن في المغرب

قواعد االختصاص على ضوء االتفاقیات الدولیة : الفقرة الثانیة

عمل المغرب منذ حصولھ على االستقالل على تعزیز التعاون الدولي في 

مجال تنازع االختصاص القضائي الدولي، وذلك من خالل االنخراط والمصادقة 

: على العدید من االتفاقیات الدولیة المرتبطة بالموضوع مثل

في االتفاقیة الدولیة المتعلقة باستیفاء واجب النفقة بالخارج والتي صدرت -

، والتي جاءت للتعجیل بحل المشكل 1960/5/7بتاریخ 2467الجریدة الرسمیة عدد 

اإلنساني الذي یتعرض إلیھ األشخاص الموجودین في حالة احتیاج والكائن عائلھم 

القانوني بالخارج ألن متابعة دعاوى النفقة أو تنفیذ األحكام بالخارج تكتنفھا صعوبات 

.جسیمة قانونیة وعملیة

بتاریخ 4440قیة حقوق الطفل التي صدرت بالجریدة الرسمیة عدد اتفا-

26/12/19.

اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي صادق علیھا المغرب في -

87/03/10.

االتفاقیة المتعلقة باالختصاص والقانون المطبق واالعتراف والتنفیذ -

فال الموقعة بالھاي في والتعاون في مجال مسؤولیة األبوین وإجراءات حمایة األط
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، وقد عمل 5108عدد 2003/5/15والصادرة في الجریدة الرسمیة في 96/10/19

: المشرع المغربي من خالل اتفاقیات ثنائیة على معالجة ھذا الموضوع لعل أھمھا

بالتعاون القضائي وتنفیذ األحكام األجنبیة وتسلیم "االتفاقیة المتعلقة -

.بین المغرب وفرنسا1957أكتوبر 5الموقعة في " المجرمین

.59/3/30االتفاقیة المغربیة التونسیة المؤرخة في -

.63/2/11االتفاقیة المغربیة اللیبیة في -

االتفاقیة المغربیة الفرنسیة المتعلقة بحالة األشخاص واألسرة والتعاون -

.87/10/7الصادرة في الجریدة الرسمیة في 1981/8/10القضائي في 

قیة المغربیة الفرنسیة المتعلقة بالتعاون القضائي واالعتراف وتنفیذ االتفا-

المقررات القضائیة في مادة الحضانة وحق الزیارة وإرجاع األطفال بتاریخ 

.99/6/17والصادرة في الجریدة الرسمیة في 97/05/30

االتفاقیة المغربیة المصریة في مجال األحوال الشخصیة وحالة األشخاص -

.99/8/19والصادرة بالجریدة الرسمیة في 98/5/27بتاریخ 

االتفاقیة المغربیة البلجیكیة بشأن االعتراف بالمقررات القضائیة وتنفیذھا -

وأخرى في التعاون 2002/6/10في مادة االلتزام بالنفقة والموقعة ببروكسیل في 

زیارة القضائي واالعتراف بالمقررات القضائیة وتنفیذ في مادة الحضانة وحق ال

.بنفس التاریخ

ھكذا تظھر أھمیة التعاون القضائي الدولي في الوقت الراھن حیث یعد من 

أھم آلیات التعاون الدولي وأصبحت تعطى بشكل أكبر عنایة لإلطار القانوني الذي 

.یؤطر ھذا التعاون ویحدد قواعده وینظم موضوعھ

تي تنظر في وفي إطار التعاون القضائي الدولي أیضا تلجأ المحاكم ال

الدعوى أحیانا إلى إنابة قناصل دولتھا إن كان ذلك ممكنا أو إلى السلطات المختصة 
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في الدولة المراد إجراء التحقیق أو الخبرة فیھا في حالة اتخاذھا بعض اإلجراءات 

القضائیة داخل دولة أخرى كإجراء تحقیق أو سماع شھادة بعض الشھود الذین یتعذر 

.مة المعروضة علیھا الدعوىانتقالھم إلى المحك

.وھذه اإلنابة تسمة باإلنابة القضائیة الدولیة

على أن استقالل كل دولة من الدول یتعارض مع اعتبار ھذه اإلنابة إلزامیة 

للسلطات األجنبیة التي توجھ إلیھا إذ تستطیع ھذه السلطات أن ترفض القیام بالمھمة 

لھ یقضي بذلك أو كانت بین الدولیتین المطلوبة إال إذا كان القانون الذي تخضع

.معاھدة تجیز مثل ھذه اإلنابات

وتستعمل ھذه اإلنابات سواء في القضایا المدنیة أو الجنائیة، وفي المغرب 

مسألة اإلنابات القضائیة الجنائیة في 59/2/10نظم قانون م ج الصادر بتاریخ 

معنیة باألمر ولكنھ ال یوجد أي الحاالت التي ال توجد معاھدة بین المغرب والدولة ال

.نص عام بشأن اإلنابات القضائیة المدنیة

آثار األحكام األجنبیة في المحاكم المغربیة : المطلب الثاني

الشروط الواجب توفرھا في الحكم األجنبي : الفقرة األولى

لكي یذیل الحكم األجنبي بالصیغة التنفیذیة البد أن یتوفر على شروط وھذا 

:من ق م م430علیھ الفصل ما نص 

یجب على المحكمة أن تتأكد من صحة الحكم األجنبي -1

یجب أن تكون المحكمة األجنبیة التي أصدرت الحكم مختصة-2

یجب أن تتأكد المحكمة من عدم مساس أي محتوى من محتویاتھ بالنظام -3

العام

یجب أن یكون الحكم نھائیا وقابال للتنفیذ-4
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ینص علیھ قانون م م ولكن تم التنصیص علیھ في الفصل وھناك شرط لم -5

من ظھیر الوضعیة المدنیة للفرنسیین واألجانب بالمغرب وھو شرط المعاملة 19

.بالمثل والتبادل

یجب أن تتأكد المحكمة من صحة الحكم األجنبي -1

ق م م تعني صدور حكم صحیح من حیث 430حسب ف " صحة الحكم"

.الشكل والموضوع

یث الشكل یجب أن تكون اإلجراءات التي اتبعتھا المحكمة األجنبیة من ح

، ومن أمثلة ذلك یتعین أن یكون األطراف كاملي 20مصدرة الحكم سلیمة وأصولیة

األھلیة، ومن كان ناقص األھلیة وجب أن یكون ممثال من ولیھ أو وصیھ أو نائبھ، 

.بصفة قانونیةویجب أن یحترم حقوق الدفاع، وكذلك استدعاء األطراف 

وقد أشار األستاذ بحماني إلى أن مخالفة القواعد المسطریة التي ال تعتبر 

.أساسیة، وال تؤثر ترقي صحة الحكم فإنھا تفقد الحكم قیمتھ

وعلى أي یجوز التمسك بالبطالن، أمام المحكمة المعروض علیھا إعطاء 

وص علیھا في القانون الصیغة التنفیذیة، كلما تعلق األمر بأسباب البطالن المنص

.األجنبي الذي طبقتھ المحكمة مصدرة الحكم

األردني الذي ینص صراحة 21وبالرجوع إلى القانون المقارن كالقانون

على أنھ إذا لم یبلغ الخصوم على الوجھ الصحیح فال یمكن االعتراف بالحكم األجنبي 

.تعاون القضائيالمطلوب تنفیذ وھذا التوجھ، أخذت بھ أیضا اتفاقیة الریاض لل

ولإلشارة فإذا لم تقم المحكمة باستدعاء المحكوم علیھ وتبلیغھ بصفة 

من : قانونیة، فإن الحكم المراد تذییلھ بالصیغة التنفیذیة یكون غیر صحیح، مثال

غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، تنازع االختصاص القضاء -20
.الدولي، تنفیذ األحكام األجنبیة، دراسة مقارنة

.354: غالب علي الداودي، م س، ص-21
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ملف 2004/12/22صادر عن محكمة النقض بغرفتین بتاریخ 616خالل قرار عدد 

طلقھا زوجھا دعوى النفقة أمام قاضي حیث رفعت امرأة673/2/1/03شرعي عدد 

المستعجالت ببروكسیل الذي أصدر حكما بأداء الطلیق النفقة، بالرغم من عدم 

فرنك بلجیكي، وتم 7000استدعائھ وتبلیغھ بأدائھ للمدعیة نفقة بناتھا منھ بقیمة 

رفض تذییل الحكم من قبل المحكمة االبتدائیة في الناظور، وتم الطعن باالستئناف 

وتصدت محكمة االستئناف للحكم االبتدائي وقضت بتذییل الحكم، إال أن محكمة 

: النقض وفق القرار أعاله قضت بما یلي

لما قضت بتذییل الحكم الصادر عن قاضي المستعجالت غیابیا "...

رغم عدم استدعاء 1390/98تحت 98/9/30بالمحكمة االبتدائیة ببروكسیل في 

فإنھا قد خرقت النصوص القانونیة المذكورة ... ة قانونیةالطاعن وتبلیغھ إیاه بصف

وعرضت قرارھا للنقض، وحیث غن حسن سیر العدالة یقتضي إحالة القضیة على 

محكمة االستئناف للبت فیھا من جدید أما من حیث الموضوع، فیجب التأكد من كون 

التطبیق القاضي األجنبي، قد طبق في الخصومة التي عرضت علیھ القانون الواجب

.22وفقا لقواعد اإلسناد المغربیة

: یجب أن تكون المحكمة األجنبیة التي أصدرت الحكم األجنبي مختصة-2

من ق م م یمتنع على القضاء المغربي 430من المادة 2بمقتضى الفقرة 

إعطاء األمر بتنفیذ الحكم األجنبي إال إذا ثبت من أن المحكمة التي أصدرتھ ھي 

ة والمقصود ھنا باالختصاص ھنا، ھو االختصاص الدولي لمحاكم المحكمة المختص

.لدولة أجنبي

إشكالیة تنفیذ األحكام األجنبیة في مادة الطالق، مجلة رسالة الدفاع العدد محمد بم لمقدم،-22
.77: ، ص2001نونبر 2
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23أما عن االختصاص الداخلي لمحاكم الدولة األجنبیة، فإن أغلبیة الفقھ

.ترى عدم النظر في توفره

ووفقھ فإن المحكمة المعروض علیھا الحكم األجنبي إلعطاء الصیغة 

الحكم كانت حكمة األجنبیة التي أصدرت التنفیذیة غیر ملزمة بالتحقق من أن الم

مختصة نوعیا ومحلیا بالفصل في النزاع، بل یمكنھا أن تأمر بإعطاء الصیغة 

التنفیذیة للحكم األجنبي حتى لو كان ھذا االختصاص غیر متوفر لدى المحكمة 

األدنبیة إال إذا كان عدم توفر ھذا االختصاص من شأنھ أن یجعل الحكم باطال لدى 

.التي صدر من محاكمھاالدولة

وبالرغم من ھذا الرأي الفقھي، یبقى السؤال المطروج فیما إذا كانت 

المحكمة المغربیة ملزمة بأن تثبت فقط أن النزاع الذي صدر في شأنھ الحكم األجنبي 

یدخل في االختصاص الدولي للمحكمة التي أصدرتھ أم أنھ یتوجب علیھا أن تتأكد 

ومحلیا أي أن تكون مختصة داخلیا؟أیضا من اختصاصھا نوعیا

للجواب عن السؤال یجب الرجوع إلى القانون المغربي المتعلق بقواعد 

االختصاص العام، ألنھ إذا كانت المحاكم المغربیة مختصة في نزاع ما، فإن المحاكم 

.األجنبیة ستعتیر غیر مختصة فیھ

لم یعین قواعد وبالرجوع إلى ظھیر الوضعیة المدنیة للفرنسیین واألجانب

اختصاص المحاكم المغربیة دولیا كما أن قانون م م الحالي لم یعینھا، وقد عینتھا 

، والقانون الكویتي 15و14بعض التشریعات كالقانون المدني الفرنسي في المادتین 

.5/1961رقم 

، 2013إبراھیم بحماني، العمل القضائي في قضایا األسرة األجنبیة بالصیغة التنفیذیة، ط -23
.28: ص
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یحدد االختصاص الدولي للمحاكم المغربیة یتعین 24ولعدم وجود قانون

من ق م م 30إلى 27تصاص المحلي المنصوص علیھا في المواد تطبیق قواعد االخ

: بخصوص تنازع االختصاص الدولي ومنھا

إن المدعي یتبع المدعى علیھ في محكمتھ -1

االختصاص في القضایا العقاریة یكون لموقع العقار -2

في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى علیھ أو -3

.قامة المدعى باختیار ھذا األخیرموطن أو محل إ

ولإلشارة فإن االختصاص القضائي الدولي من النظام العام حسب ما استقر 

615رقم 26/6/74علیھ القضاء المغربي في عدة أحكام منھا القرار الصادر في 

: ، أشار إلیھ األستاذ بحماني في مرجعھ المشار إلیھ في الھامش، ص25576ملف 

29.

س أي محتوى من محتویات الحكم األجنبي بالنظام العام یجب أال یم-3

كل التشریعات تنتص على ھذا الشرط نظرا ألھمیتھ، لكن اإلشكال : المغربي

المطروح یكمن في تعریف النظام العام وبیان ضوابطھ وصدوره، في الحقیقة ال 

.یوجد تحدید واضع للنظام العام ألنھ فكرة تختلف باختالف البلدان واألزمان

وعلى أي یمكن تحدید مفھوم النظام العام ولو بشكل قریب، فالنظام العام 

یمكن تحدیده في مقومات الدولة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والدینیة، فالحكم 

األجنبي الذي من شأنھ المساس بشعور المجتمع السیاسي واالجتماعي والدیني ال 

.یمكن تذییلھ بالصیغة التنفیذیة

والجدیر بالذكر، ھناك من الفقھ من یثیر مسألة وجود نظام عام داخلي، 

یتجلى في مجموعة القوانین التي ال یجوز لألفراد االتفاق في مخالفتھا، أما عن النظام 

.29: إبراھیم بحماني، م س، ص-24
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، ھو كل ما یتعلق بالشعور الوطني والمبادئ الدینیة والسیاسیة 25العام الدولي

باتفاق األفراد، وعلى أي یرى بعض الفقھاء واالجتماعیة التي ال یمكن مخالفتھا ولو 

.أنھ ال طائلة من ھذا التمییز

ومن المؤكد أن مخالفة النظام تمنع تطبیق قاعدة اإلسناد فكلما كانت قاعدة 

من قواعد اإلسناد تخالف النظام العام، فإن ذلك یمنع من تطبیقھا، ونفس الشيء 

من محتویاتھ النظام العام، یمنع بالنسبة للحكم األجنبي، فعندما یخالف أي محتوى

.منحھ الصیغة التنفیذیة

ویعد مخالفا للنظام العام إذا مس بما نص علیھ دستور البالد من حیث 

احترام مقومات ونظام الملكیة الفردیة، أو إذا صدر تعارض مع حكم صادر من 

.المحاكم المغربیة ولو لم یكتسب بعد الدرجة النھائیة

الذي قدم للمؤتمر العالمي 26ء في التقریر المغربيوفي نفس السیاق جا

بتونس ما معناه إنھ إذا كان الحكم األجنبي یعارض الحكم الوطني فیعتبر ذلك من باب 

.التعارض مع النظام العام

ومن تطبیقات رفض تذییل حكم أجنبي، لتعارضھ مع النظام العام، تقدیم 

على المدعي علیھ طلیقھا بأداء مبلغ المدعیة حكما صادرا عن محكمة فرنسیة، حكم 

شھري كمساھمة في نفقة ابنھا، وبتعویض على شكل رأسمال وبتعویض آخر وقد 

أدرك المدعي علیھ بأنھ طلق المدعیة بالمغرب بموجب رسم طالق سابق لتاریخ 

صدور الحكم األجنبي، وقد حدد الحكم الصادر من المحاكم المغربیة نفقة الزوجة 

.وابنھا

25-Dominique bureau et horalte nuir, droit international privé, partie
générale, p: 276.

2005رضى بلحسین على قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة سنة . أنظر تعلیق ذ- 26
.وما یلیھا322: بحماني المشار إلیھ أعاله، ص. منشور في مرجع ذ
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المجلس األعلى سابقا، في 27على ما سبق، أصدرت محكمة النقضبناء 

، 483/2/1/2006في الملف الشرعي عدد 207/6/6بتاریخ 331القرار عدد 

: قرارھا اآلتي

حیث أنھ لما سبق طالق الطالبة وتحدید مستحقاتھا بالمغرب فإن لجوءھا "

م العام المغربي وھروبا إلى طلب الطالق بفرنسا مع ما یترتب عنھ یعتبر مخالفا للنظا

من القضاء الوطني الذي یمثل سیادة الدولة المغربیة، والمحكمة لما رفضت طلبھا 

ابتدائیا وأیدتھ محكمة االستئناف، فإنھ تكون قد طبقت القواعد المتعلقة بمسطرة تذییل 

.األحكام األجنبیة بالصیغة التنفیذیة بالمغرب التطبیق الصحیح وبذلك رفض الطلب

یكون الحكم قابال للتنفیذ إذا لم ، جب أن یكون الحكم نھائیا وقابال للتنفیذی-4

من ق م م 431یعد قابال ألي طعن عادي أو غیر عادي حسب مقتضیات الفصل 

الذي نص على أنھ یقدم الطلب إال إذا انقض مقتضیات مخالفة في االتفاقیات 

: الدبلوماسیة على غیر ذلك بمقال یرفق بما یلي

دة من كتابة الضبط المختصة تشھد بعدم التعرض واالستئناف والطعن شھا-

.بالنقض

من خالل ھذا الفصل نستشف على أنھ یرجع في مدى قبول الحكم للتنفیذ 

إلى قبول الدولة الذي أصدرتھ وبناء علیھ ال یمكن تصور موافقة المحكمة على منح 

والقوة اللتان تجعالنھ قابال للتنفیذ حكم أجنبي الصیغة التنفیذیة إال إذا كانت لھ الحجیة

لطرق 28بدون احتمال الطعن فیھ، ولكن إذا كان مشموال بالنفاذ المعجل وال زال قابال

.الطعن العادیة، فإنھ ال یكون قابال إلعطائھ الصیغة التنفیذیة

ھذا شرط كان منصوصا علیھ في شرط المعاملة بالمثل أو التبادل، -5

ضعیة المدنیة للفنرسیین واألجانب بالمغرب، ولكن من ظھیر الو19الفصل 

، ط 2012ى إل1957عبد العزیز توفیق، قضاء محكمة النقض في مدونة األسرة من سنة - 27
2013.

.إبراھیم بحماني، مرجع سابق-28
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296المسطرة المدنیة الحالیة لم تشر إلیھ وقد نص علیھ القانون المصري في المادة 

.405والقانون اللیبي في المادة 

والمعاملة بالمثل تكون إما تشریعیة وذلك بأن ینص في القانون بأن ال یقبل 

ان تشریع الدول الصادرة عنھا یسمح بتنفیذ األحكام تنفیذ األحكام األجنبیة إال إذا ك

المغربیة مثال، وإما أن تكون دبلوماسیة وترد في اتفاقیات بین الدول المعنیة كما ورد 

، وقد صدر قرار عن 1982غشت 10في االتفاقیة المبرمة بین المغرب وفرنسا في 

لكن حیث : یھوجاء ف155/2/1/8ملف 18/01/2000في 972المجلس األعلى رقم 

من االتفاقیة المتعلقة بحالة األشخاص واألسرة وبالتعاون القضائي بین 11أن الفصل 

ینص 10/111986المملكة المغربیة والجمھوریة الفرنسیة المصادق علیھا بظھیر 

على أنھ یمكن أن تكون محاكم إحدى الدولتین التي یقع بھا موطن الزوجین المشترك 

بالنظر في الفرقة بین الزوجین 16وفق الفصل ما مختصةأو آخر موطن مشترك لھ

شروط تنفیذ األحكام الصادرة في كل 05/10/1975من اتفاقیة 16وقد بین الفصل 

من الدولتین، وقد أیدت محكمة االستئناف الحكم االبتدائي القاضي بتذییل الحكم 

الف للنظام العام المذكور بالصیغة التنفیذیة ولم یثبت أن القرار المطعون فیھ مخ

المغربي لذلكط یعتبر ما ورد بالسبب بدون أساس قانوني، وقد یكون التبادل أو 

.المعاملة بالمثل واقعیة یثبت من خالل موقف القضاء األجنبي من األحكام الوطنیة

وإذا وجد ھذا الشرط فإنھ ال یغني عن الشروط السابقة ألن ھذه الشروط -7

المنظم لكیفیة وضع الصیغة التنفیذیة على الحكم األجنبي، یتناولھا القانون الوطني 

وقد وجھ لھذا الشرط عدة انتقادات تتجلى في أنھ یلقي العبء اإلثبات على القاضي 

.للبحث في قوانین الدول األجنبیة عن وجود مبدأ المعاملة بالمثل أو عدم وجوده

بھ ویؤدي إلى ثم أنھ قد یضر بالطرف الذي ینتمي إلى الدولة التي تتمسك

ضیاع حق اكتسبھ بمقتضى حكم أجنبي، وقد بینا في شرط المعاملة بالمثل انھ قد 

یكون منافیا لقواعد العدالة بحیث یعترف بالحكم األجنبي ولو كان ظالما لمجرد 

المعاملة بالمثل، ویرفض حكم أجنبي آخر ولو كان عادال لعدم توفر ھذا الشرط وقد 
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تحایل كما وقع بین ألمانیا وأمریكا بحیث أصدرت أمریكا أدى إلى وجود نوع من ال

شرعا في كالیفورنیا یأخذ بالتبادل وذلك بھدف االستفادة من تنفیذ األحكام في ألمانیا 

ألن 1906ضد شركات التأمین األلمانیة بعد زلزال وحریق مدینة سان فرانسیسكو 

د صدرت أحكام بمبالغ خیالیة التشریع األلماني یشترط التبادل والمعاملة بالمثل، وق

للمتضررین ولكن المحاكم األلمانیة رفضت تنفیذ تلك األحكام ألن التبادل لم یكن في 

وعلى أي حال فإن شرط التبادل غیر معمول بھ . والیة كالیفورنیا عند حدوث الكارثة

في المغرب حالیا كما أن القضاء الفرنسي ال یعمل بھ وال یعتبر شرطا للحصول على 

من ظھیر 19الصیغة التنفیذیة وإنما ذكرناه ألنھ كان منصوصا علیھ في الفصل 

.الوضعیة المدنیة للفرنسیین واألجانب وللمقارنة مع تشریعات بعض الدول

وإذا ما توفرت ھذه الشروط في الحكم األجنبي فإن المحاكم المغربیة تقوم 

ه الشروط ألن المشرع بإعطائھ الصیغة التنفیذیة وھي تكتفي بمراقبة توفر ھذ

المغربي حسب النصوص الحالیة یكتفي بنظام المراقبة خالفا لما كان ینص علیھ 

. من ظھیر الوضعیة المدنیة للفرنسیین واألجانب19الفصل 

من ق م م فھي 430وأما عبارة التأكد من صحة الحكم الواردة في الفصل 

التطبیق حسب قاعدة اإلسناد تعني صحیحة من حیث الشكل واحترام القانون الواجب

.المغربیة، وال یعني ذلك مراعة الحكم األجنبي

إجراءات تذییل الحكم األجنبي بالصیغة التنفیذیة : الفقرة الثانیة

ھي نفسھا اإلجراءات العادیة الواردة في القسم الثالث من الباب األول من 

على الصفة والمصلحة المسطرة المدنیة مع مراعاة القواعد اآلمرة بھا، كالتوفر

واألھلیة لرفع الدعوى طبقا للفصل األول من ق م م والبت في حدود طلبات 

.من نفس القانون3األطراف دون تغییر في موضوع أو سبب الطلب طبقا للفصل 

صراحة إلى منطوق الحكم وعن مضمون المقال االفتتاحي، فیجب أن نشیر 

وإلى أسماء كل األطراف، كما یمكن للطرفین األجنبي وإلى المطالبة باإلذن بالتنفیذ
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تقدیم دفوعاتھم ولكن دون طلبات جدیدة، أما الدفوعات الجوھریة المتعلقة بالحكم 

األجنبي فال یمكن أخذھا بعین االعتبار، ویجوز الطعن في الحكم القاضي بمنح 

.الصیغة التنفیذیة أو رفضھ وفقا للقواعد العامة في الطعن في األحكام

لنسبة للوثائق التي یجب إرفاقھا بالمقال فقد عدھا المشرع في الفصل وبا

: من ق م م وھي431

أن تكون صادرة عن " رسمیة"نسخة رسمیة من الحكم ویقصد بلفظة -

موطن مؤھل لإلشھاد بصحة النسخة ومطابقتھا لألصل وھو في ھذه الحالة كاتب 

مؤھل لذلك بمقتضى الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم، أو كل موظف آخر

.تشریع الدولة التي صدر الحكم عن إحدى محاكمھا

شھادة من كتابة الضبط المختصة، تشھد بأنھ ال یوجد أي تعرض وال -

.استئناف وال طلب طعن بالنقض ضد الحكم المطلوب تنفیذه

أصل وثیقة التبلیغ، أو كل وثیقة أخرى تقوم مقامھ-

إلیھا ھنا یجب أن یكون مصادقا علیھا ھذا وإن الوثائق الثالث المشار 

بالطرق الدبلوماسي أي أن تصادق السفارة أو القنصلیة المغربیة على آخر إمضاء 

عن سلطات الدولة األجنبیة على الوثیقة ثم مصادقة وزارة الخارجیة المغربیة على 

.إمضاء الممثل الدبلوماسي أو القنصل المغربي

عند االقتضاء للوثائق المشار إلیھا أعاله ترجمة تامة إلى اللغة العربیة -

.مصادق على على صحتھا من طرف ترجمان محلف

وترفق ھذه المستندات بمقال الدعوى، إال إذا كانت ھناك مقتضیات مخالفة 

.في االتفاقیات الدبلوماسیة تقتضي المعاملة بالمثل

ز عن غیر أنھ على المستوى العملي یالحظ أحیانا أن الجھة المدنیة تعج

اإلدالء بأصل وثیقة التبلیغ أو استعادة عدم التعرض واالستئناف والنقض ألن الدولة 
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األجنبیة المصدرة للحكم ال توفرھما، نظرا لتضمن الحكم عادة اإلشارة إلى تبلیغ 

الحكم إلى الطرف اآلخر، وأحیانا ینص الحكم ذاتھ على تسجیلھ لدى ضابط الحالة 

.نالمدنیة وعدم قابلیتھ للطع

لكن رغم ما یعترض الجالیة المغربیة من صعوبة الحصول على تلك 

الوثائق ورغم الدعوة التي وجھتھا وزارة العدل من خالل مجلة قضاء األسرة في 

من ق 431عددھا األول والداعیة إلى ضرورة التعامل المرن مع مقتضیات الفصل 

صل التبلیغ أو على م م خاصة وأن ھذا الفصل نص صراحة على ضرورة اإلدالء بأ

وثیقة أخرى تقوم مقامھ مع استثناء حالة وجود مقتضیات مخالفة في االتفاقیات 

الدبلوماسیة، إال أن محاكم الموضوع ال تزال ترفض غعطاء أمرھا بتذییل األحكام 

الصادر بتاریخ 333األجنبیة لغیاب تلك الوثائق كمحكمة االستئناف في قرارھا عدد 

وحیث إنھ من جھة أخرى فإن الفقرة الثانیة من : "قضى بما یليالذي 06-2006- 19

من ق م م توجب اإلدالء بأصل التبلیغ أو على وثیقة أخرى تقوم مقامھ 431الفصل 

وھو ما لم یتم اإلدالء بھ في نازلة الحال، إذا اكتفت المستأنف علیھا باإلدالء بما 

الفصل فقط دون اإلدالء بما یفید تبلیغ تقتضیھ الفقرة األولى والثالثة والرابعة من نفس 

وحیث أن الحكم المستأنف لما قضى وفق طلب المستأنف ... الحكم األجنبي للمستأنف

علیھا دون مراعاة الدفوع الوجیھة المثارة ابتدائیا من طرف المستأنف ودون احترام 

قضاءه من ق م م یكون قد بنى431و430المقتضیات القانونیة الواردة في الفصلین 

".على أساس غیر سلیم

وبعد سلوك مسطرة التذییل وإعطاء المحكمة أمرھا بالتنفیذ یقوم كاتب 

وھي نسخة الحكم (ضبط نفس المحكمة بوضع الصیغة التنفیذیة على النسخة التنفیذیة 

الصیغة التنفیذیة وھي التي یجري التنفیذ على أساسھا وبھا، ولذلك التي توضع علیھا 

األساسیة في الملف التنفیذي والتي ال تغني عنھا أي وثیقة أخرى ولو فھي الوثیقة 

.بعد استیفاء اإلجراءات السابق عرضھا) كانت صورة لھا مطابقة لألصل
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ومجرد وقوع خطأ مادي في كتابة ألفاظ وعبارات الصیغة التنفیذیة ال 

وتجنبا یشكل أیة صعوبة تحول دون تنفیذ الحكم، ویمكن للكاتب المختص إصالحھ 

لھذه األخطاء وضعت طوابع تحمل الصیغة التنفیذیة یؤشر بھا على النسخة التنفیذیة، 

وبعد تذییل الحكم األجنبي بالصیغة التنفیذیة تقوم السلطات المختصة بإجراء تنفیذ 

.الحكم األجنبي جبرا ولو اقتضى األمر استعمال القوى الجبریة
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: الخاتمة

الیة تنازع االختصاص القضائي وبصفة وبناءا على ما سبق فغن إشك

خاصة على المستوى الداخلي تبقى مشكال على المنظومة القضائیة للدولة المغربیة، 

وذلك للبطء في سرعة البت في القضایا والبحث في المحكمة التي ستقضي في النزاع 

.القائم ویبقى حل إنشاء محكمة مختصة في التنازع ھو المخرج لھذه المعضلة

أن تنازع االختصاص القضائي الدولي ھو بالدرجة األولى تنازع كما 

اختصاص محلي، وھو تعیین الدولة التي یعود االختصاص لمحاكمھا ثم تطبیق 

قواعد االختصاص الداخلیة وفي غیاب أي نص ینظم ھذا الجانب تبقى الدعوة ملحة 

.في ھذا المجالعلى المشرع المغربي لملء ھذا الفراغ التشریعي لكونھ یشكل نقصا 
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