
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الختصاص القضائي الدولي ا آلثار الدولية لألحكام األجنبية ا   

 تنازع االختصاص القضائي الدولي 
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 اآلثار الدولية لألحكام األجنبية 

 

 تنفيذ األحكام األجنبية في المغرب  

 تذييل األحكام األجنبية بالصيغة التنفيذية 

شروط ومسطرة تذييل األحكام 

 األجنبة بالصيغة التنفيذية
في المغربآثار األحكام األجنبة   

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذييل األحكام األجنبية بالصيغة التنفيذية 

 

 المقصود  بمنح الصيغة التنفيذية : 

يقصد بمنح الصيغة التنفيذية تلك المسطرة القضائية التي تخول األحكام األجنبية وكذلك العقود 

القوة التنفيذية داخل المغرب. وذلك عن طريق صدور حكم قضائي عن محكمة مغربية الرسمية 

يأمر بتنفيذ الحكم األجنبي كما لو كان حكما مغربيا، كما يمنح األمر بالتنفيذ للحكم األجنبي قوة 

 الشيء المقضي به التي لم يكن يتمتع بها قبل التنفيذ.

 430جنبية بالصيغة التنفيذية في الفصلين وقد نظم المشرع المغربي مسطرة تذييل األحكام األ

 من قانون المسطرة المدنية. 431و

 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 القرارات واألحكام األجنبية الخاضعة لتذييل بالصيغة التنفيذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          

 

 

 

 

 

  

 من حيث مصدر القرار:

 

القرار األجنبي  يلزم أن يكون 

صادر عن محكمة تابعة لسيادة 

دولة معينة معترف لها بهذه الصفة 

دوليا وخاصة من طرف المغرب. 

كما يمكن أن تمنح لألحكام 

والقرارات الصادرة عن محاكم 

دولية أو محاكم مؤسسة في نطاق 

 منظمات دولية أو إقليمية.

 

 

 

 

داخل  يجب أن يكون الحكم

في إطار القانون الدولي 

 الخاص. 

 

   من حيث طبيعة القرار أو الحكم:

 

إن نظام االعتراف وتنفيذ األحكام 

األجنبية ينطبق على األحكام 

الصادرة في إطار العمل القضائي 

وكذلك الصادرة في إطار العمل 

 الوالئي لمنح الصيغة التنفيذية. 

 

من حيث موضوع القرار أو 

 الحكم:
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 شروط تذييل األحكام األجنبية بالصيغة التنفيذية

 

حكم األجنبيصحة ال  
 

اختصاص المحكمة األجنبية 

 إلصدار الحكم

أن يكون الحكم األجنبي المطلوب 

أصبح في البالد التي صدر  قد تنفيذه

  فيها نهائيا وقابال للتنفيذ 

 

عدم مساس الحكم 

بالنظام العام األجنبي 

 المغربي
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  يةالحكم األجنبي بالصيغة التنفيذ مسطرة تذييل

بالبت في دعوى  تذييل جهة المختصة ال

 الحكم األجنبي بالصيغة التنفيذية 
إجراءات تذييل الحكم األجنبي 

 بالصيغة التنفيذية

محكمة المختصة بتذييل 

ام األجنبية بالصيغة األحك

 الفصلالتنفيذية بموجب 

من قانون المسطرة  430

 المدنية  هي : 

الجهة المختصة بتذييل األحكام 

 بإنهاء العالقةاألجنبية المتعلقة 

الطالق أو التطليق أو   ( الزوجية

بالصيغة  )الفسخ  أوالخلع 

 التنفيذية بموجب القانون 

المغير والمتمم للفصل  19-61

من قانون المسطرة المدنية  430

 هي :

محكمة لل االختصاص المكاني

االبتدائية لموطن أو محل إقامة 

المدعي عليه، أو لمكان التنفيذ 

  عند عدم وجودهما.

 

 رئيس المحكمة االبتدائية ل االختصاص المكاني

لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان 

 .تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج

رئي 

يجب أن يقدم طلب تذييل الحكم 

األجنبي مرفقا بمجموعة من 

 431الوثائق نص عليها الفصل 

 من قانون المسطرة وهي :

 .نسخة رسمية من الحكم .1

أصل التبليغ أو كل وثيقة  .2

 أخرى تقوم مقامه.

من كتابة الضبط شهادة  .3

بعدم التعرض تشهد  المختصة

  .الطعن بالنقضو واالستئناف

ترجمة تامة إلى اللغة العربية  .4

االقتضاء للمستندات  عند

عاله مصادق المشار إليها أ

من طرف  على صحتها

 .ترجمان محلف

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



المغير  2019غشت  9الصادر في  61-19القانون  المستجدات التي جاء بها

 من قانون المسطرة المدنية بخصوص دعوى تذييل  430والمتمم للفصل 

 لعالقة الزوجية بالصيغة التنفيذيةاألحكام األجنبية المتعلقة بإنهاء ا      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجهة المختصة 

بالبت في دعوى 

 هي :التذييل 

رئيس المحكمة  

و من االبتدائية أ

 ينوب عنه.

 

 

عدد الجهات القضائية 

المختصة ترابيا للبت في 

  الطلب

يمكن تقديم طلب تذييل  

األحكام ألجنبية القاضية 

بالطالق أو التطليق أو الخلع 

أو الفسخ أمام رئيس المحكمة 

لموطن أو محل االبتدائية 

إقامة المدعى عليه أو لمكان 

تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد 

 .الزواج

 

أجل البت في الطلب  

 أسبوع واحدخالل 

 من إيداع الطلب 

 

يبت في الطلب في 

 غيبة المدعى عليه 

لم يعد رئيس  

المحكمة ملزما 

 باستدعاء المدعى

عليه مالم تقتضي 

 .طبيعة الطلب ذلك

 

يقبل الحكم الصادر طرق الطعن في دعوى التذييل : 

ن م للطعن باالستئنافبرفض تذييل الحكم األجنبي 

أما األمر الصادر يوما.  15طرف األطراف داخل أجل 

 ل أيال يقب بمنح الصيغة التنفيذية  للحكم األجنبي

طعن في جزء المتعلق بإنهاء العالقة الزوجية ماعدا 

 من طرف النيابة العامة.

جهة المختصة بالبت في الطعن 

الرئيس األول باالستئناف هي: 

لمحكمة االستئناف أو من ينوب 

أيام  10، يبت فيه داخل أجل عنه

كتابة الضبط من تاريخ توصل 

بالملف وال يقبل القرار الصادر عنه 

 التعرض.
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 آثار األحكام األجنبة في المغرب  

ثار الحكم األجنبي قبل تذييله آ

 بالصيغة التنفيذية 

آثار الحكم األجنبي بعد تذييله 

 بالصيغة التنفيذية 

 القوة اإلثباتية .1

 ومنشئا لهبيان الحق  .2

 واقعة قانونية .3

 قوة الشيء المقضي به .1

  حجية األمر المقضي به .2
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