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 المبحث األول : مفهوم القانون الدولي الخاص وأهم مضامينه  

   المطلب األول : مفهومه :

القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الخاص وهو يعنى بتنظيم العالقات الخاصة على   

 .المستوى الدولي

ونقصد هنا بالعالقات الخاصة هي كل عالقة قانونية يكون أطرافها أشخاص القانون الخاص سواء كانوا  

مة التي تكون الدولة او احد  أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباريين وذلك في مقابل العالقات العا

 .أشخاص القانون العام طرفا فيها  

آما كون هذه العالقة الخاصة تكون دولية فنعني بذلك أن أحد عناصر هذه العالقة يكون ذو صفة أجنبية  

سواء تعلق األمر بأحد أطراف ومثال ذلك إبرام عقد زواج بين مغربي وأجنبية  أو بمكان إنشاء هذه  

   .ذلك إبرام عقد تجاري بين مغربيين فوق أرض أجنبية العالقة  ومثال

وعلى الرغم من وجود هذه الصفة الدولية والتي تتمثل في دخول العنصر األجنبي في العالقة القانونية  

   .فإن القانون الدولي الخاص هو قانون داخلي

حياة الخاصة الدولية بما  فكل دولة ذات سيادة تضع مجموعة من القواعد القانونية الوطنية التي تنظم ال 

   .يتالءم مع مصالحها السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية

وهذه القواعد القانونية هي التي تسمى بقواعد القانون الدولي الخاص او تعرف كذلك بقواعد اإلسناد أو  

   .قواعد التنازع 

 

 مضامينه: الثاني:المطلب 

 إن المضامين التي يستوعبها مفهوم القانون الدولي الخاص تختلف حسب المدارس الفقهية    

 وتتوزع على ثالث اتجاهات قانونية :  

يضيق من نطاق القانون الدولي الخاص ويجعله متضمنا فقط للقواعد القانوني الحاكمة   األول:االتجاه 

لهذا الفرع من فروع القانون ويمثل هذا االتجاه إيطاليا  لتنازع القوانين في المكان باعتباره مبحثا أصيال 

 وألمانيا  

يضم إلى جانب مبحث  تنازع القوانين مبحث تنازع االختصاص القضائي الدولي ويمثل   االتجاه الثاني :

 هذا االتجاه الفقه األنكلوساكسوني  

ه األساسيين السابقين مبحث  يوسع من نطاق القانون الدولي الخاص بحيث يلحق بمبحثي االتجاه الثالث :

 الجنسية ووضعية األجانب ويمثا هذا االتجاه الفقه الالتيني 

 

 مصادر القانون الدولي الخاص   الثاني:المبحث 

 المصادر الوطنية أو الداخلية   األول:المطلب 
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   :التشريع أوال:

يعتبر التشريع من المصادر الرسمية للقانون الدولي الخاص باعتباره ذلك القانون المكتوب الصادر عن 

 إرادة المشرع الوطني  

وتختلف أهمية هذا المصدر تبعا الختالف المباحث  التي يتضمنها القانون الدولي الخاص فهو بالنسبة  

الجنسية مظهرا من مظاهر السيادة والتي من  لمبحث الجنسية يعد المصدر األساس بل الوحيد  باعتبار

المفروض أن أحكامها تعكس هذه السيادة من حيث أن كل دولة تمتلك الحرية في أن تعين كيفية إسناد  

جنسيتها ونزعها  فقط عليها ان تنضبط لمجموعة من المبادئ المضمنة في اإلعالن العالمي لحقوق  

 اإلنسان نذكر منها :  

 شخص جنسية "   " يجب أن تكون لكل

 " إسناد الجنسية األصلية يجب أن يبنى على وجود رابطة فعلية الدم أو االقليم " 

 " ال يجوز أن يجرد الشخص من جنسيته دون رضاه " 

 أن يحرم الشخص من الحق في تغيير جنسيته وال تفرض عليه جنسية أخرى "  زال يجو" 

وما قيل عن أهمية مصدر التشريع بالنسبة للجنسية يعاد بالنسبة لوضعية األجانب الن المشرع الوطني  

هو من يمتلك الحق في تعيين ما إذا كان يسمح لألجنبي أم ال بالتمتع بالحقوق فوق تراب دولة ما وكذا  

 تحديد وحصر هذه الحقوق  

اص القضائي فإن التشريع لم يكن له دور هام إال منذ  أما بالنسبة لمبحثي تنازع القوانين وتنازع االختص

منتصف القرن التاسع عشر لذا ينعت القانون الدولي الخاص بأنه حديث النشأة بالمقارنة مع باقي الفروع 

   .القانونية

 ثانيا : العرف :

 دي بامتياز  يبدو أنه من الطبيعي أال يلعب العرف أي دور بالنسبة لقانون الجنسية  باعتباره قانون سيا

غير أن دوره فيما يتعلق بوضعية األجانب يبدو جليا من خالل مجموعة من القواعد التي تنظم حقوق  

   .األجانب والتي كان مصدرها التاريخي هو العرف

وهو األمر ذاته بالنسبة لبعض من القواعد المتعلقة بتنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي  

 العرف مصدرا مهما ومرجعا أساسيا  والتي لعب فيها  

 ذلك: ومثال 

 " قاعدة خضوع شكل التصرفات لقانون محل إبرامها " 

 " قاعدة خضوع العقد إلرادة المتعاقدين " 

 " قاعدة اختصاص محكمة موقع المال " 

 ثالثا : االجتهاد القضائي :

 ة األجانب  لموضوعي الجنسية ووضعي  بالنسبةمنعدمة  يبرز هذا المصدر بصفة ضعيفة أو 

   .في المقابل يمكن لقضاة الموضوع أن يستأنسوا ببعض االجتهادات القضائية باعتباره مصدرا تفسيريا

 

 المطلب الثاني : المصادر الخارجية او الدولية :  
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يتعلق األمر بالمعاهدات واالتفاقيات سواء الجماعية او الثنائية والتي لعبت دورا مهما فيما يخص  

 موضوعي تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي  

إذ تلجأ الدول في كثير من األحيان إلى إبرام معاهدات فيما بينها لتنظيم بعض مسائل القانون الدولي  

   .تنظيما يكفل مصالحها المشتركةالخاص  

وتعد المعاهدات واالتفاقيات الثنائية أهم وسيلة للقضاء على المساوئ التي تترتب على اختالف قواعد  

   .القانون الدولي الخاص من دولة ألخرى

لذلك نشأت حركات فكرية تدعو إلى اتخاذ المعاهدة وسيلة لتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص  

 أن حركة التوحيد سارت في اتجاهين :  والمالحظ  

 يرمي إلى توحيد قواعد القانون الدولي الخاص ذاتها وعلى األخص قواعد تنازع القوانين   االتجاه األول :

يرمي إلى توحيد القواعد الموضوعية في بعض مسائل القانون الدولي الخاص وهو   االتجاه الثاني :

     .وانيناألمر الذي سيقضي على مفهوم تنازع الق
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 منهجية تنازع القوانين

 

 مقدمة:

جعل القاضي المختص بفض النزاع أمام مشكل تنازع ي   كل نزاع يتضمن عنصرا او عدة عناصر اجنبية

 ا باعتباره القانون الواجب التطبيق  لترجيح أحدهقوانين  االمر الذي يضطره ال

 إلى هذا القانون ؟ فما هي المنهجية التي يتبعها القاضي المختص ليتوصل 

التنازعي   المنهجمن داخل المنطومات القانونية المختلفة وهما : ا الصدد بين منهجين شهيرين هذ نميز في

 المنهج الموضوعي أو المنهج القائم على القواعد الموضوعية لمنهج القائم على قواعد اإلسناد ثم أو ا

باعتباره المنهج األصيل  اإلسنادلذي يقوم على فكرة  عند المنهج التنازعي ا  قام في هذا الموسنتوقف فقط  

 تاريخيا واألكثر اعتمادا في األنظمة القانونية رغم االنتقادات التي بدأت تواجهه  

 التي يتبعها القاضي في حله لمشكل تنازع القوانين؟   التنازعية   المنهجية  مراحل ا هي إذن مف

 

 ين األول: إثارة نظام تنازع القوانالمبحث 

المنازعات   في  المغربي  القاضي  قانونه يطبق  القانون  الوطني    الداخلية  اختيار  إشكالية  يطرح  أن  دون 

 المختص. 

 :   متتاليتين  إشكاليتين  أماميكون   حيث يوجد العنصر األجنبي  فإن القاضي في النزاعات الدولية  أما 

 أي تحديد قاعدة اإلسناد المالئمة  للنزاع    األول يتمثل في ضرورة  تعيينه لقانون التنازع  اإلشكال 

يتمثل في البحث عن قانون النزاع أي مضمون القانون الواجب التطبيق بموجب قاعدة    ثم اإلشكال الثاني 

   أجنبيا قانونا   أووالذي يمكن أن يكون قانونا وطنيا   اإلسناد  

اختصاص القانون المغربي فإن    األخرقانون أجنبي بينما أثار الطرف    ص فإذا أثار أحد األطراف اختصا

 لتحديد القانون المختص.   اإلسنادالقاضي ملزم بتطبيق قاعدة 

  وبين الحالة التي ال   تطبيق قانون المختص،  فيها أحد األطراف  يطالب    وهنا يلزم التمييز بين الحالة التي 

 .فيها أي طرف لذلك يطلب 

 بتطبيق القانون المختصطراف القاضي : طلب أحد األاألولى الحالة 
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القانون    طبقالقوانين لبلده فال يمكن أن ي  نظام تنازع   إلىرجوع  الال يمكن للقاضي في هذه الحالة أن يتفادى  

المغربية تسند له االختصاص. وبمفهوم مخالف ال يمكنه    اإلسنادبدون البحث فيها إذا كانت قواعد    األجنبي

 .المغربية اإلسنادتعينه قاعدة عندما  األجنبيأن يرفض تطبيق القانون 

ق.م.م الذي ينص    143ألول مرة أمام محكمة االستئناف. فالفصل    األجنبي ويمكن إثارة تطبيق القانون  

"ال يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في االستئناف يضيف بأنه" ال يعد طالبا جديدا الطلب المترتب  

نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب وعلل مختلفة. لدى  والذي يرمي الى  األصلي مباشرة عن الطالب 

 .  د طلبا جديدا بالنسبة لمن يثيره ال يع األجنبي فإن طلب تطبيق القانون  

القانون   اتفقا على أن يطلبا من القاضي تطبيق  ، فهل يعد القاضي  األجنبيوإذا فرضنا أن كال الطرفين 

المغربي في هذه الحالة معفى من البحث في قواعد إسناده لتحديد القانون المختص بالطبع الجواب بالنفي  

بقاعدة   االلتزام  القاضي المغربي  الوطن  اإلسناد إذ على  ي ألنه مخاطب من طرفه  التي وضعها مشرعه 

 .بتطبيقها 

قانونا أجنبيا،    اإلسناد لكن إذا اتفق األطراف وطلبوا من القاضي تطبيق القانون المغربي بينما تعين قاعدة 

 ؟ ق إرادة المشرع هل يلتزم القاضي باختيار األطراف أم عليه تطبي

للم يفصل المشر النقطة كما أن االجتهاد القضائي لم يتعرض  ها وقد ذهب االجتهاد القضائي  ع في هذه 

يمكنهم أن يلزموا القاضي بالنقط القانونية التي حددوا فيها   األطراف إذ الفرنسي بأن القاضي ملزم باختيار  

     طلباتهم

 الحالة الثانية: عدم إثارة أي طرف القانون األجنبي 

 المحدد من طرف مشرعههل يلزم القاضي في هذه الحالة بشكل مباشر تطبيق القانون األجنبي  

المنصوص عليها في    اإلسناد ق تلقائيا قواعد  بأنه على محكمة الموضوع أن تطبيؤكد  إن االجتهاد القضائي  

الفقه     سواء طالب بذلك أحد  1913غشت    12ظهير   م الرجوع الى قواعد  زيلاألطراف أم ال كما أن 

من    اإلسنادهب بعض الفقه إلى اعتبار قواعد  مباشرة كلما كان النزاع يتضمن عنصرا أجنبيا، بل ذ  اإلسناد

 . النظام العام ال اختيار للقاضي في تطبيقها أو تعديلها 

 

 المطروح  النزاع الدولي  المبحث الثاني: تكييف

حتى يتمكن من اختيار   قانونيا    ا المقصود بالتكييف هنا هو إعطاء القاضي للوقائع المعروضة  عليه وصف

 .   القانونية الموضوعية  التي ستطبق على النزاع القاعدة 
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عندما يكون النزاع داخليا فان هذا االختيار يكون فقط بين مختلف القواعد المادية للنظام القانوني الداخلي،  

 مشكل المطروح لل المالئمة  سناد اإل ختيار قاعدة ن أوال افانه يتعيولكن عندما يكون النزاع دوليا 

  تصنيفها ضمن تفرض على القاضي تكييف المسألة المطروحة، بمعنى    اإلسناد   قاعدة   اختيارإن ضرورة  

التي   القانونية التي وضع لها المشرع الوطني قاعدة اإلسناد  طائفة معينة من طوائف الروابط والمسائل 

 بواسطتها يتم تحديد القانون الواجب التطبيق. والتي  تالئمها

   متتاليتين:ن الدولي الخاص تشمل ضمنيا عمليتين إن عملية التكييف في القانو

 المطروحة   ة : تحديد المسالة القانونيأوال 

 المطروحة تصييف المسألة القانونية  : ثانيا

 

 : تحديد المسألة القانونية المطروحة مرحلة األولىال

على القاضي والتي يستخرجها من موضوع الدعوى    إن موضوع التكييف هو المسألة القانونية المطروحة  

دقيق المعروضة على نظره   من داخل    والتي يلزم تحديد نطاقها والبحث عن فحواها ومضمونها بشكل 

 . المنظومة القانونية التي تنتمي إليها 

التي يستعملوها في    األلفاظ ن األطراف يحددون بتدقيق  بسيطة أل   هذه المرحلةتكون  ،  تفي أغلب الحاال 

 المسالة القانونية المطروحة. 

  مؤسسات قانونية دا وذلك حينما يتضمن الطلب  لكن في حاالت مغايرة يكون تحديد المسألة القانونية معق

المؤسسة قبل إمكانية    معرفةمرتبطة بقاعدة قانونية أجنبية تشكل جزءا من هذا النظام القانوني مما يحتم  

 ج الفقير(. التكييف )مثال: ربع الزو

عدة مسائل قانونية    إلى  مركبة يتعين على القاضي تجزئتها  كما قد تكون المسألة القانونية مطروحة بتعابير

وتمكينها من  أموال الهالك الفرنسي الجنسية  أرملة فرنسية تطالب بتصفية    تخضع لقوانين متعددة )مثال:

 نصيبها سواء فيها يخص اإلرث أو فيها يخص اإلرث أو فيها يخص إنهاء النظام المالي. 

 : تصنيف المسألة القانونية مرحلة الثانيةال

 .اإلسناد بمجرد ما يتم تحديد المسالة القانونية، يلزم تصنيفها ضمن إحدى التصنيفات المبينة بقواعد 

هي    اعتمادها هلعلى القاضي    التي يجب  تصنيفاتتحديد ال  والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو

 يحكم النزاع ؟تصنيفات قانونه الوطني أو تصنيفات القانون الذي 
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  أو ما هو القانون الذي يحكم عملية التكييف في القانون الدولي الخاص ؟ أهو قانون القاضي    بتعبير آخر

 القانون الذي سيحكم النزاع ؟ 

التكييف يلزم أن يتم طبق قانون القاضي، وأول من نادي بذلك األلماني كاهن سنة   الفقه متفق بكون  إن 

القضاء الفرنسي على التكييف طبق قانون القاضي منذ  د  ا وقد اعت  1897لفرنسي بارتان سنة  وا  1891

يونيو    22في القرار الصادر عن محكمة النقص بتاريخ    1955أمد طويل لكنه لم يضع مبدأ عاما إال سنة  

1955. 

كانت القضية المعروضة على القضاء تتعلق بالفصل في صحة زواج تم في فرنسا بين طرفين يونانيين   

أن التكييف يتعين أن يتم طبق القانون   ض الفرنسي، وقد اعتبرت محكمة النق قانونطبق الشروط الشكلية لل

المدني الفرنسي حيث كانت إمكانية االختيار بين التكييف طبق القانون الفرنسي المتعلق بالشروط الشكلية  

 .للزواج والتكييف طبق القانون اليوناني الذي يعتبر حصول حفل ديني شرطا جوهريا في الزواج 

  :هناك عامالن رئيسيان يرجحان التكييف طبق قانون القاضي و

، وبما أن قواعد إسناد القاضي هي  اإلسنادإن عملية التكييف هي متعلقة بتأويل إرادة مشرع قواعد   -1

تأويلها.   أمر  إليه  قاعدة يرجع  الذي أراده مشرعها فمن يضع  بالمفهوم  أخذها  فيلزم  التي تطبق 

حصل بكوننا نجهل في مرحلة التكييف فيما إذا كانت القواعد المادية  فاالعتراض الذي يمكن أن ي 

لقانون القاضي هي التي ستطبق غير مرتكز على أساس الن التكييف ال يهم مباشرة القواعد المادية  

 .التي ال يمكن أن تكون إال قاعدة القاضي  اإلسناد التي لم تعرف بعد ولكن التأويل ينصب على قاعدة  

جوع إلى قانون القاضي في التكييف يخشى الوقوع في حلقة مفرغة، فإذا افترضنا  إنه بدون الر -2

القانون  التكييف طبق القانون المختص فإن السؤال المطروح هو كيف سيتم معرفة هذا  وجوب 

والتكييف طبق قانون القاضي إلى    األجنبيمسبقا؟ وما العمل عندما ال يؤدي التكييف طبق القانون  

 .الختيارلنون القاضي في غياب أي عامل آخر  ذ من الالزم الرجوع إلى قانفس النتيجة، إ

 

 اإلسناد المبحث الثالث: تحديد النظام القانوني المختص، أو تطبيق قاعدة 

 سناد: : التحليل الهيكلي لقاعدة اإلمطلب األول ال

القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات    إلىإن قاعدة االسناد هي قاعدة قانونية ترشد القاضي 

 العنصر األجنبي. 

 ؟ اإلسنادفما هو التحليل الهيكلي لقاعدة 
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هي    اإلسنادوباعتبار قاعدة    كل قاعدة قانونية تتحلل إلى قسمين: ركن االفتراض ثم ركن األثر القانوني،

من القواعد القانونية فإنها بدورها تقوم على هذين الركنين، غير أن ركنها االفتراضي يشمل على عنصرين 

: 

جانب ركن األثر القانوني الذي يتمثل في تعيين القانون    إلى، وعنصر الفكرة المسندة،  اإلسنادعنصر ضابط  

 الواجب التطبيق  

ينص    1913غشت    12ة المدنية لألجانب والفرنسيين  من الظهير المنظم للوضعي  3ومثال ذلك الفصل  

 على ما يلي "تخضع األحوال الشخصية واألهلية الشرعية للفرنسيين واألجانب لقوانينهم الوطنية". 

الق  اإلسناداألحوال الشخصية واألهلية الشرعية، أما ضابط    : فالفكرة المسندة في النص هي ن  انيوفيمثله 

 الوطنية. 

 الفكرة المسندة:  -أ

ال تقع تحت الحصر، فقد تكلفت قواعد  أجنبيا  عالقات القانونية المتضمنة عنصرالما كانت المراكز وال

فئات مختلفة تسمى كل فئة بالفكرة المسندة. وتضم كل    إلى بتصنيف هذه المراكز والعالقات    اإلسناد 

 قانون معين.  إلى فكرة مسندة مجموعة من المراكز مسندة ضابطا خاصا يسندها 

 :  اإلسنادضابط  -ب

القانون الواجب التطبيق على الفكرة المسندة.   إلى هو المرشد، أو المعيار المختار الذي يرشد القاضي 

محصورا    اإلسنادالمتصلة باألحوال الشخصية يكون اختيار  ومن المالحظ أنه بصدد العالقات القانونية  

 موطن اإلقامة المعتادة. نسية أحد األطراف أو كالهما أو بين ج

 ما يلي:  إلى اإلسناد وتتعدد صور ضابط  

 :البسيط اإلسناد

:" يخضع  1913غشت    12من ظهير    18هو أن تتضمن القاعدة ضابط إسناد واحد، ومثاله الفصل  

 "...التوارث بالنسبة للعقارات والمنقوالت الموجودة داخل المغرب للقانون الوطني للهالك

  :المركب اإلسناد

 .التخييري   واإلسنادالموزع،  اإلسناد ويتضمن كال من 

 :الموزع اإلسناد
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 12قاعدة إسنادا وحيدا إال أنه يحيل إلى اختصاص أكثر من قانون، ومثاله الفصل  الهو أن تتضمن  

من الظهير السابق:" يكون عقد الزواج صحيحا من حيث الشكل إذا أبرم طبقا للقانون الوطني لكل من  

 .".....وجينالز

 :التخييري اإلسناد

من الظهير السابق:" تحدد    13هو أن تتضمن القاعدة ضوابط إسناد متعددة تخييرية، ومثاله الفصل  

أراد   الذي  القانون  على ضوء  القانونية  وآلثارها  للعقود  الجوهرية  إليه    األطرافالشروط  الرجوع 

ن الواجب تطبيقه حيث ال يتجلى ذلك ال من  صراحة أو ضمنا، وفي حالة ما إذا استحال تحديد القانو

قانون موطنهم   إلىطبيعة العقد وال من وضعيتهم في الموضوع وال من موقع األمالك يرجع القاضي  

قانون مكان العقد إن لم يكن لهم    إلى قانونهم الوطني المشترك، أو   إلى المشترك، أو في حالة انعدامه  

 ."مشتركة ال موطن مشترك في نفس البلد وال جنسية

 

 :اإلسناد: خصائص قاعدة الثاني مطلب ال

 :قواعد وطنية اإلسنادقواعد  -أ

تستمد مصدرها من المعاهدات    اإلسنادداخلي، غير أن العديد من قواعد  ال  مصدرها المشرع أي أن  

 .الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص التي توقعها أو تنظم إليها

 :الى اإلطاروتنقسم المعاهدات المبرمة في هذا  

ذاتها بحيث توجد قواعد إسناد واحدة في كل دولة    اإلسناديهدف الى توحيد قواعد    نوع  ❖

بتحدي الخاصة  روما  معاهدة  وأشهرها  االلتزامات  متعاقدة،  على  المختص  القانون  د 

 .التعاقدية

المعاهدات فهي معاهدات موحدة والتي تضع قواعد مادية موحدة    أما ❖ الثاني من  النوع 

المتعاقدة مثل معاهد الدول  إعمالها في جميع  البيع  يتعين  بشأن  المتحدة  األمم  الدولي    ة 

 .للبضائع المادية المنقولة

 :قواعد مزدوجة الجانب اإلسنادقواعد  -ب

 .األجنبي اختصاص قانون القاضي وقد تشير الى اختصاص القانون  إلى فهي تشير  

 :قواعد محايدة اإلسنادقواعد  -ج

يقتصر دورها على تحديد القانون األقرب صلة بالمركز القانون من وجهة نظر المشرع الوطني وذلك  

 .هبصرف النظر عن مضمون هذا القانون أو آثار تطبيق

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



 11 

 

 

 األجنبي المختص المبحث الرابع: تطبيق القانون 

إذا انعقد االختصاص للقانون االجنبي بموجب قواعد إسناد القاضي يثار التساؤل التالي، هل يحتفظ  

 بصفته القانونية رغم عبوره الحدود؟  األجنبي القانون 

 :نظريات اختلف الفقه في هذا الشأن وتشعبت آراؤه في الموضوع بين ثالث  

  :نظرية الحقوق المكتسبةأوال : 

ظهرت فكرة الحقوق المكتسبة كأساس لتطبيق القانون األجنبي في الفقه االنكلوساكسوني وتقوم هذه  

القوانين أي أن القانون ال يطبق خارج النطاق الذي صدر فيه وعليه فإن   إقليمية  النظرية على مبدأ 

وكل الذي يفعله هو أنه يعترف بالحقوق التي أثبت    األجنبي  القاضي ال يطبق في حقيقة االمر القانون

 .الخصوص اكتسابهم لها وفقا لقانون أجنبي 

  :نظرية العنصر الواقعيثانيا : 

الذي يطبقه القاضي الوطني ال يحتفظ بصفته القانونية ألنه    األجنبييرى اتجاه في فرنسا أن القانون  

هو    األجنبي، ويحتفظ فقط بالعنصر الواقعي، وبالتالي فالقانون  اإللزاميبعبوره الحدود يفقد العنصر  

 .مجرد واقع والواقع يحتاج دائما إلى إثبات

  :بصفته القانونية األجنبياحتفاظ القانون ثالثا: 

يحتفظ بطبيعته القانونية رغم عبوره الحدود، ألنه يستمد    األجنبي أن القانون    يؤكد غالبية الفقه المقارن  

، لذلك  األجنبيهي التي تنيط االختصاص للقانون    األخيرة، الن هذه  اإلسناددائما هذه الطبيعة من قاعد  

الوطنية التي    اإلسناد فعندما يطبق القاضي المغربي ذلك القانون، فإنما يأتمر بمشرعه المتمثل في قاعد  

  .األجنبييلتزم بتطبيقها بشأن العالقات ذات العنصر 

ور الرقابة على حسن تفسيره  بد  تلتزم محكمة النقض ، فهل  األجنبي  فإذا سلمنا بالطبيعة القانونية للقانون

 ه تأويل

  :مراحل 3في المغرب يلزم التمييز بين 

 : الحمايةمرحلة  -1

إليها ضد   الفرنسية تبث في طلبات النقص المرفوعة  النهائية الصادرة    األحكامكانت محكمة النقص 

من طرف المحاكم    األجنبيعن المحاكم العصرية بالمغرب، بحيث كانت تعتبر مسألة تطبيق القانون  
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القانون   من    األجنبيالعصرية مسألة واقع ال يخضع لرقابتها. فقاضي الموضوع ليس ملزم بتطبيق 

كامل الحرية في تطبيق  تلقاء نفسه بل يتعين أن يطلب الخصوم تطبيقه، كما أنه لقاضي الموضوع  

ت  األجنبي القانون   في  الخطأ  الفرنسية  النقص  تعتبر محكمة  كانت  بينما  يراها.  التي  طبيق  بالطريقة 

 .أي تعتبره مسألة قانون ض القانون الفرنسي موجبا للنق

في نظرهم  ض هاء الحماية أنفسهم له ألنه يناقانتقادات كثيرة وجهها فق ض وقد أثار موقف محكمة النق 

االلتزامات التي أخذتها فرنسا فيما يخص احترام القوانين الشخصية لألجانب بالمغرب ومبدأ المساواة  

ر في  مغربية يعهد إليها النظ  ض هاء حينئذ بضرورة تأسيس محكمة نقالقانونية، ولهذا نادى بعض الفق

 .الصادرة عن المحاكم المغربية   األحكامضد   ض طلبات النق

 

 : األعلىبعد تأسيس المجلس  -2

  األولى منه الفقرة    13وقد نص في الفصل    1957شتنبر    27بموجب ظهير    األعلىأسس المجلس  

التي يمكن أن تبنى    األسباب المتعلق باألحوال الشخصية يدخل ضمن    األجنبيعلى أن خرق القانون  

 .المرفوعة إليه  ض ه طلبات النقعلي

المتعلقة باألحوال الشخصية.    األجنبية رقابته على تطبيق القوانين  يمارس    األعلىولذلك أصبح المجلس  

الذي ال يتعلق باألحوال الشخصية فإن المجلس األعلى كان حرا في تمديد   األجنبيأما بالنسبة للقانون 

القانون     أن   مجرد واقعة تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من غير   األجنبي رقابته عليه، أو اعتبار 

 .يخضع في ذلك لرقابته 

  : المدنيةالمسطرة   صدور قانونبعد  -3

األعلى  تغييرا جذريا في مجال الرقابة المفروضة من طرف المجلس   1974شتنبر  28أحدث ظهير 

منه عند تبيانه ألسباب طلب النقص لم يذكر    359، إذ أن الفصل    األجنبيعلى تطبيق قانون    سابقا 

المتعلق    بي األجنالمتعلق باألحوال الشخصية. لذا فإن الرقابة على تطبيق القانون    األجنبيخرق القانون  

 .بهذا المادة أصبحت غير مكرسة قانونا

في ظل سكوت التشريع يبقى    األجنبيمحمد الوكيلي "تبدو مسألة مراقبة تطبيق القانون    األستاذيقول  

سس التي  أي أن العمل القضائي هو الذي سيصد الموقف المبدئي منها واأل  األعلىاليوم خيار المجلس  

 تعتمد لألخذ بها أو رفضه

في الموضوع، أن المجلس ما زال يعتبر " خرق    األعلىويظهر من خالل قراءة اجتهادات المجلس  

رغم حذف هذا السبب من ضمن أسباب طلب النقص في    ض الشخصي" موجب للنق  األجنبي القانون  

ق.م.م    359المضمن في فصل    األولعلى السبب    ستند في ذلكي   األعلىم.م و يبدو أن المجلس  ق.
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المنصوص   اإلسناد. والقانون الداخلي المقصود في هذا المجال هو قواعد  األجنبيقانون  وهو خرق ال 

   12/8/1913عليها في ظهير

 

 المبحث الخامس: استبعاد القانون األجنبي 

عينه قاعدة إسناد، وأسباب هذا االستبعاد ثالثة كما يراها  القانون األجنبي الذي ت  قد يستبعد القاضي  

 الفقهاء: 

 استحالة تطبيق القانون األجنبي:  ➢

 التحايل على القانون:  ➢

 تعارضه مع النظام العام:  ➢

 سنتوقف في هذا الصدد عند الدفع بالنظام العام  

 : مفهوم النظام العام ودوره: المطلب االول     

استعصت على  فكرة النظام العام من المفاهيم الحاضرة بقوة في جميع المنظومات القانونية، مع أنها  

 االنضباط لمعنى محدد، ذلك أن فكرة النظام العام نسبية وغير قارة. 

الغاية والهدف الذي ترمي إليه فكرة النظام العام، هي صيانة المجتمع الوطني ورعاية أسسه القانونية  

 ومصالحه الجوهرية. 

البد  في  اعتبرت  حيث  مانشيني  فقه  الى  ترجع  العام  النظام  فكرة  أصل  أن  لتثبيت  ويبدو  أداة  اية 

 االختصاص للقانون اإلقليمي. 

إجماعا حول   نجد  المقابل  ففي  واحد،  نظام عام  يوجد غير  ال  أنه  يعتبرون  الفقهاء  أن  من  وبالرغم 

 ضرورة التمييز بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي.

ال يجوز االتفاق على مخالفتها،    التي   اآلمرةفالنظام العام الداخلي هو مجموعة من القواعد القانونية  

 ذلك أن دور النظام العام الداخلي هو الحد من سلطان اإلرادة. 

أما النظام العام الدولي فإنه يعد وسيلة الستبعاد القانون األجنبي، الذي تشير إليه قاعدة اإلسناد الوطنية   -

 ولة القاضي. لمخالفته األسس السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية لمجتمع د

العام إن   يمكن    الدولي   النظام  هو نظام متعدد الجوانب من خلقية واجتماعية واقتصادية وسياسية مما ال 

حصره في دائرة معينة وهو مختلف من حيث المكان ويكون خاصا بكل دولة وهو متغير مع الزمان يقدره  

  وقت المنازعة المطروحة لديه. ويعمل القاضي فكرة النظام العام ليقيم حائال يمنع تطبيق أحكام القاضي  
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غير مقبولة    األحكامفي قانونه متى كانت هذه    اإلسنادالقانون األجنبي المختص اختصاصا عاديا وفق قاعدة  

 . شكل دفعفي  اإلعمالمتعارضة مع النظام العام في بالده ويجرى ذلك أي 

، بل إنه يأتي  اإلسنادال يكون في مرحلة وضع قواعد  القوانين    فكرة النظام العام في ميدان تنازع إن إعمال  

 إعمال هذه القواعد وتطبيق أحكام القانون األجنبي التي تسند إليه    في مرحلة

الحالة يأتي على   هذه   ، وتطبيق قانون القاضي في وبعد استبعاد القانون األجنبي يتم تطبيق قانون القاضي 

 اختصاصا غير عادي. سبيل االستثناء فيكون اختصاصه التشريعي  

 ما يلي :   الدفع بالنظام العام إلعمالويشترط 

 في قانون القاضي   اإلسناد واجب التطبيق وفق قاعدة الأن يكون القانون األجنبي   أوال: 

القانون األجنبي  أن يتوافر مقتضى من مقتضيات النظام العام يستدعي االمتناع عن تطبيق أحكام  ثانيا :  

 الواجب التطبيق، 

الت التي يعد المس بها مثيرا مباشرة لتدخل النظام  اومن المستحيل وضع الئحة شاملة بالمقتضيات أو المج 

التي يقوم    ومن المبادئ العام، فهذه المسألة يرجع تقديرها للقاضي يستجليها من المكونات األساسية للمجتمع  

تحديد النظام العام إال في أمة معينة وفي  يقول الفقيه نيبوابي: "ال يمكن    اإلطارعليها المجتمع. وفي هذا  

 جيل معين". 

وذلك   د القاضي تحت رقابة المجلس محكمة النقض  أن يترك تحديد مقتضيات النظام العام بييجب    ولذلك 

ه الدائرة المرنة بل هو مشرع يتقيد بآداب عصره  الن القاضي كما يقول نيبوابي يكاد يكون مشرعا في هذ

 ومصالحا العامة.  و نظام أمته األساسي 

 وللنظام العام ثالثة أدوار: 

يعمل على إبعاد القوانين األجنبية التي تتضمن حلوال غير عادلة أو مناقضة للقانون الطبيعي مثال   -1

مكن شخصا من أن  قانون يحرم فردا من بعض الحقوق استنادا على أسباب عنصرية أو تلك التي ت

 خر،. يحد من حرية فرد آ 

والمتمثلة  حماية المبادئ التي تمثل "األسس السياسة واالجتماعية للحضارة المغربية"،  يضمن كذلك   -2

 الدين اإلسالمي، النظام الملكي، اللغة العربية.  في

 يعمل على حماية بعض أنواع السياسية التشريعية كحماية النظام اللبرالي.  -3

 

 : أثر الدفع بالنظام العام المطلب الثاني  

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



 15 

عالقة تمت في  يفرق الفقهاء في هذا الجانب بين افتراضين، أولهما: أن يثار الدفع أمام القاضي بشأن  

 بلده، 

 : أن يثار الدفع بشأن عالقة تمت بالخارج و يراد التمسك بآثارها في بلده. ا وثانيهم 

 . ن القاضي محله  االفتراض األول: يكون من اثر الدفع استبعاد القانون األجنبي، وإحالل قانو

الثاني: أثر الدفع بالنظام العام بمناسبة التمسك في بلد القاضي بحق اكتسب في الخارج،   االفتراض 

يذهب كل من الفقه و القضاء في فرنسا على أن أثر الدفع بالنظام العام ليس واحدا بصدد إنشاء الحق  

 في بلد القاضي و بصدد التمسك في البلد بحق اكتسب في الخارج، 

يتعارض مع مقتضيات النظام العام    اإلنشاءففي مرحلة إنشاء الحق يبحث القاضي فيما إذا كان هذا   

أم ال يتعارض معها، أما إذا كانت المسألة المطروحة على القاضي تتعلق بحق اكتسب بالخارج، فالذي  

 ده أم ال؟  النظام العام في بلثاره يتعارض مع اضي هو هل نفاذ الحق أي التمسك بآيبحثه الق

في الحالتين ليس متماثال فقد يكون إنشاء الحق في بلد القاضي مخالفا لمقتضيات النظام العام    واألمر 

ثاره في بلد القاضي لما عد نفاذه  لتمسك بآفيه ومع ذلك فإنه لو نشأ هذا الحق عينه في الخارج و أريد ا 

فرنسية من التفرقة بين أثر الدفع بالنظام  متعارضا مع مقتضياته، من ذلك ما كانت تأخذ به المحاكم ال 

بالخارج، الن الطالق كان غير  العام في مرحلة وقوع الطالق بفرنسا وبين أثره عند حصول الطالق 

لك على األجانب الذين يسمح لهم قانونهم  الحظر يسري كذوكان هذا    1884بفرنسا قبل سنة    جائز

الفرنسية بأنه يجوز لألجانب أن يحتجوا بأثر    الوطني بالطالق، ومع ذلك فقد قضت محكمة النقص 

أن االعتراف في بلد القاضي باثار الحق الذي اكتسب في الخارج ليس  طالق  تم بينهم بالخارج على  

الت التي  امعناه استبعاد الدفع بالنظام العام كلية في هذا المجال بل يكون أثر الدفع مخففا في بعض الح

 مقتضيات النظام العام.   ال يتعارض فيها نفاذ الحق مع 

وعلى القاضي أن يأخذ بمقومات النظام العام في وضعه الحالي، لذا فالحكم الذي يصدره في النزاع  

يلزم أال يصدم الشعور الجماعي، وال أن يكون مخالفا للسياسة التشريعية في بلده، والظرف الذي يلزم  

 الحكم. أن يراعي فيه ذلك الشعور وتلك السياسة، هو حين صدور  
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 الدولي يتنازع االختصاص القضائ

 

 : مقدمة 

ختصاص محاكم  قوانين في نقطة جوهرية وهي أن ايختلف تنازع االختصاص القضائي الدولي عن تنازع ال

خارجي بمعنى، حتى وإن    أوكل دولة يعينه تشريع هذه الدولة نفسها. سواء تعلق األمر باختصاص داخلي  

كانت القضية تشتمل على عنصر أجنبي، فما بوسع تشريعات الدولة فعله هو تحديد فقط الحاالت التي تكون  

الت  أنمحاكمها مختصة، دون   الدولة األجنبية  تعين  لم يسند  يكون بوسعها  إذا  االختصاص  إليها  يعود  ي 

 االختصاص لمحاكمها. 

فيها االختصاص إلى    عودي  تنازع القوانين يمكن لتشريعات الدول أن تعين الحاالت التي في    في حين أنه 

 . قانون أجنبي وتأذن لمحاكمها بأن تطبق ذلك القانون األجنبي إذا كانت بطبيعة الحال محاكمها مختصة

االختصاص   المختصة، وقواعد  اثل بين القواعد االختصاص القضائي التي تحدد المحكمةإذن فليس هناك تم

 . قانوني التي تحدد القانون المختص ال

مصلحة بتسيير  تتعلق  مسألة  القضائي  االختصاص  كون  إلى  الفرق  هذا  "ال  ويعود  هي  قضاء"  عامة 

لسيادتها، فال يمكن أليوالمؤسسة القضائية في كل   تتجاوز حدود  دولة    دولة تخضع  لتلزم  سيادتها  أن 

  للدولة أن محاكم الدولة أخرى لها سيادة للبث في قضية ما تشتمل على عنصر أجنبي. في حين أنه يمكن  

أجنبيا، ألن المسألة هنا ال تتعلق إال بعالقات خاصة ال تهم بشكل مباشر    تأمر محاكمها بأن تطبق قانونا

 لتلك الدولة.  المصلحة العامة 

أجنبية أخرى فإن نشاط الخواص    داخل الدولة  وظيفة القضاءان فعال قانون دولة ما ال يتدخل في  إذا ك  لكن،

بمناسبة آثار األحكام    بين أجهزة القضاء، ويتم ذلك   الذي يمارس خارج الحدود يؤدي الى نشوء روابط

 . األجنبية 

 وعليه، سنتناول موضوع تنازع االختصاص القضائي في محورين وهما:

 الدولي للمحاكم المغربية.   القضائي  االختصاص 

 الدولية لألحكام أو تنفيذ الحكام األجنبية بالمغرب.   اآلثارثم 

 

 للمحاكم المغربية الدولي  القضائي  صاألول: االختصاالمبحث 
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محلي، لكن بصفة واسعة.    بالدرجة األولى تنازع اختصاص   إن تنازع االختصاص القضائي الدولي هو

محاكمها، ومتى وقع تعيين هذه الدولة وجب إذ ذاك    تعيين الدولة التي يعود االختصاص إلىفالمقصود هو  

 النوعي ثم المحلي.   ص االختصاأي  تطبيق قواعد االختصاص الداخلية 

 للمحاكم المغربي األول: المبادئ العامة لالختصاص القضائي الدولي المطلب 

 الدولي؟  القضائي االختصاص: هل يتضمن القانون المغربي قواعد أوال 

إلى ظهير لألجانب، ال 1913غشت  12  بالرجوع  المدنية  تنازع    المتعلق بالوضعية  بشأن  أي نص  نجد 

 . اختصاص المحاكم المغربية   االختصاص القضائي الدولي، وبالتالي لم يعين نطاق

 الرجوع كذلك إلى قانون المسطرة المدنية ال نجد أي نص في الموضوع.بو

فالتشريع المغربي لم يتضمن أية قاعدة تهم الموضوع، وبالتالي يمكن الذهاب إلى القول بحتمية الرجوع 

المحلي، باالختصاص  المتعلقة  الداخلية  للقواعد  االختصاص    بصفة عامة  لتنازع  بالنسبة  حتى  وتطبيقها 

 الفضائي الدولي 

 ؟ الواجبة التطبيق: ما هي القواعد العامة ثانيا 

من القانون    219-217-30-29-28-27لفصول  االعامة التي تطبق نجدها بالخصوص في    إن القواعد

لمغربي قد أعطى اختصاصا مبدئيا  ع االفصول نجد أن المشر  المسطرة المدنية، وبالرجوع لمقتضيات هذه 

  وجد عليه، ثم هناك عوامل ارتباط موضوعية تجعل المحاكم المغربية مختصة كلما    محكمة موطن المدعىل

للمحكمة المغربية دون   عامل منها فوق التراب المغربي. كما أن هناك حاالت يكون االختصاص قطعيا

توجد  كما  الفقهاء - حاالت  سواها،  المشر-يرى بعض  قدأن  للقضاء    ع  في شأنها  االختصاص  بإسناد  بالغ 

 المغربي. 

 : المبدئي لمحكمة موطن المدعي عليه االختصاصأ _

  مختصة إذا كان الموطن  محاكم المغربيةالع المغربي في هذا اختصاص بحيث جعل قد توسع المشرل

محل إقامته بالمغرب،  في  رفع الدعوى أمكن لمدعى عليه بالمغرب فإذا لم يكن،  لالحقيقي أو المختار 

موجودا بالخارج واعتبره عامال  الموطن إذا كان   ع فضل محل اإلقامة الموجود بالمغرب علىفالمشر

 . اص المحاكم المغربيةختصال 

 اختصاص المحاكم المغربية بناء على عوامل ارتباط موضوعية: ب_

  تتعدد الدعاوي التي تكون فيها المحاكم المغربية مختصة بناء على عوامل ارتباط موضوعية. نذكر 

العقارية بالمغرب)   منها: دعاوي  العقار  إقامة عادية    النفقة   يدعاو  (،إذا كان  المدعي  للولد  )إذا كان 

وقوع الضرر بالمغرب(... إلى غيرها من الدعاوي،   .، دعاوي التعويض )إذا كان المحلبالمغرب( ..
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موجودة بالمغرب حتى يكون االختصاص الدولي للمحاكم المغربية    االرتباط   فيكفي أن تكون أحد عوامل 

 ومعلال  مؤسسا

 ربية:القطعي للمحاكم المغ _االختصاص ج

المغربية في هذا الجانب يعد قطعيا ومانعا    اختصاص المحاكم في نزاعات المتعلقة بالقانون العام، فإن 

من ق م.م    217الموضوع، فبالرجوع إلى الفصل    قضائية أجنبية أن تصدر أمرا أو حكما في   ألية جهة

التصريح بها خالل األجل المحدد لضابط  الوفاة بالمغرب ولم يتم    ة أودنجد أنه إذا حصلت واقعة الوال 

 ه جيل الواقعة هي محكمة محل حصولفإن المحكمة المختصة للنظر في تس الحالة المدنية المختص 

 ع أو القضاء في إسناد االختصاص للمحكمة المغربية: المشرفيها  حاالت توسع د_

 ونذكر منها:      

حالة عدم وجود   المدعي بالمغرب، وذلك في تصاص بناء على موطن أو إقامة خ إسناد اال  •

دي  ع منح اختصاصا غير عاالمشر  موطن أو محل إقامة المدعي عليه، والمالحظ هنا أن

 . وغير موضوعي للقضاء المغربي  

إسناد االختصاص بناء على محل إقامة الضحية بالمغرب، وخصوصا في قضايا الشغل   •

وقوع الحادث ألنه المكان    االختصاص لمحلواألمراض المهنية، وكان باألحرى إسناد  

 .المسؤولية والتعويض  األكثر تأهال لجمع المعلومات وذلك لتحديد 

 

 ؟ بعد تعيين المحكمة المختصة  المسطرة القواعد الواجبة التطبيق بشأن   ي: ماهثالثا 

  مقتضيات قانون المسطرة دولي،    في المغرب، تطبق المحاكم المغربية التي أسند لها االختصاص في نزاع 

لكن مفهوم المسطرة يجب أن يعين هنا بمقتضى    المدنية وجميع القواعد اإلضافية التي تتعلق بالمسطرة،

 قانون القاضي. 

لقانون المسطرة )قواعد اإلثبات    ، مواضيعهالمغربي نجد أن في بعض من    المدنية    يبقى أنه وبالرجوع 

منها  اإلثبا  مثال(  بوسائل  تتعلق  المقواعد  المسطرة  قانون  في  مدرجة  في  ت  مدرجة  أخرى  وقواعد  دنية 

 والعقود والقانون التجاري. االلتزامات الجوهرية كقانون وانين  القا

لقانون القاضي، وما تعلق منها بمقتضيات قانونية    ةيمسطرفما تعلق بمقتضيات قانونية   محضة تخضع 

 . اإلسنادقواعد  جوهرية وموضوعية فهي تخضع للقانون المختص بناء على

 الجوهر.   عأن يتبوالجانب الذي    التمييز بين الجانب الذي يجب أن يتبع المسطرة  أحيانا وفي الحقيقة يصعب  

 على قاعدتين   متفقة  آلراء الفقهية وا

 عبء اإلثبات ومحله يخضعان للقانون الذي يحكم الجوهر  ال:أو
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    .وسائل اإلثبات تخضع لقانون القاضي  استعمالكيفية   ثانيا:

 

مرفوعة أمام المحاكم دولة ما إلى   في دعوى ألنه قد يحتاج األمر من اإلشارةبد ال وفي ختام هذا المبحث 

شهود( يتعذر مثال انتقالهم    ع سماو)مثل إجراء تحقيق، أ  إنجاز بعض اإلجراءات القضائية داخل دولة أخرى 

تنظر في الدعوى إلى    المحاكم التي مثل هذه الحاالت تلجأ    ففيالدعوى،    إلى المحكمة المعروضة عليها

 إنابة قناصل

التحقيق أو سماع الشهود فيها. وهذه    إجراء   ليقوموا مقام السلطة القضائية في    دولتها في الدولة المراد

المغرب بعد االستغالل عدة اتفاقيات قضائية، وقد تضمنت    ابة تسمى باإلنابة القضائية الدولية، وقد وقعاإلن

 باإلنابات القضائية على وجه التبادل. هذه االتفاقات قواعد خاصة 
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 لألحكام الدولية  اآلثار

 

 تمهيد:

اعتراف   القضائي بموضوع  االختصاص  المغربية يرتبط موضوع  بالقرارات األجنبية وإعطاء    المحاكم 

 بتنفيذها.  األمر

والقرارات القضائية تصدر في كل    لألحكام، أن األحكام  ة الدولي  اآلثارويتمثل اإلشكال المرتبط بموضوع  

 باسم رؤسائها، وتنفذ بأمر منهم. 

العمومية فيها، وال يمكن أن    قاصر على دولته ورجال السلطة   ما هولكن األمر الصادر من رئيس دولة  

المسلم بها أن الحكم األجنبي ال يمكن أن ينفذ    . لهذا كان من القواعد سلطاتهيمتد إلى بلد آخر خارج عن  

بقوة القانون في بلد آخر غير البد الذي صدر فيه إال إذا منح في هذا البلد قوة تنفيذية بمقتضى إجراء يسمى  

 مر التنفيذ". "أ

للسلطات القضائية المختصة فيها   دولة أن تحدد اآلثار التي ترى إعطاءها لألحكام األجنبية، كما أن  لولك

األحكام   على  اإلشراف  مراجع  األجنبيةحق   حدود  ضمن  ولكن  الدولة  تشريع  يعينه   الذي   بالقدر تها  أو 

 .بها  ترتبط التي  الدولية  التعهدات

 عرف  الذي  م.م.ق  من  430و431الفصل  :  هما  الموضوع   في  أساسيين  نصين  المغربي  التشريع  ويتضمن

     61/19قانون رقم والتعديل الثاني بموجب   ،  33/11 رقم قانون بموجب التعديل األول تعديلين متتاليين  

 أجنبي  ودولة المغرب بين المبرمة االتفاقيات   مقتضيات االعتبار بعين تؤخذ أن يجب  كما

 :صنفين إلى إليها  المشار النصوص  تضمنتها  التي   المقتضيات  تصنيف ويمكن 

 .األجنبية   األحكام  بتنفيذ يتعلق صنف ❖

  النظر   بصرف  األجنبية  األحكام  بها  تتمتع  أن  يمكن  التي  األخرى  باآلثار  يتعلق  أخر  وصنف    ❖

       .تنفيذها عن

 .مستقال  مبحثا الصنفين  من لكل سنخصص  وعليه ❖

 

 المغرب  في األجنبية األحكام تنفيذ: األول المبحث

 التنفيذية بمنح الصيغة المقصود ما : األول المطلب 
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  وكذلك   األحكام  تخول  والتي  إتباعها،  الواجب  القضائية  واإلجراءات   المسطرة  ،التنفيذية  الصيغة  بمنح  يقصد 

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

  .مغربيا  حكما  كان لو  كما األجنبي   الحكم تنفيذ  بأمر مغربية

 :قيمتين  األجنبي للحكم  التنفيذية الصيغة  وتمنح

  إذا  بالمغرب  دعوى رفع  إعادة بمعنى  به،   المقضي  الشيء   قوة   في   المتمثلة   وهي  :سلبية  قيمة ❖

  إثارة   يجعل  الدولية  صحته  شروط  يستجمع  القرارا أجنبيا  أن  أي   بالخارج  فيها  الفصل  تم  قد  كان

 .به  المقضي الشيء  حجية على  استنادا ممنوعا المغربي  القضاء  أمام مضوعه

 مضوع   القانونية   العالقة   على  القرار  يدخلها  التي  التغيرات  جميع  في  يتمثل :  إيجابية  قيمة ❖

 عن  اإلعالن  مثل  التصريحية  وكذا  باألحكام اإلنشائية  تصل  أن  يمكن  التغيرات  وهذه  النزاع،

 ....قضائي طالق  طريق عن الزواج  انحالل أو  عقد أو  زواج  بطالن

.  

  التنفيذية؟ الصيغة تمنح أن  الممكن األجنبية  واألحكام القرارات  ماهي: الثاني المطلب 

 :  رئيسية  زوايا ثالث  من القرارات  هذه  على نتعرف 

 :طبيعته   حيث ومن موضوعه، حيث ومن القرار، مصدر حيث من

  دولة   باسم  تقضي  سلطة  عن  صادرا  األجنبي   القرار  يكون  أن  يلزم  :القرار  مصدر  حيث  من ➢

  القرارات   لألحكام   تمنح   أن  يمكن  كما .  خصوصا  المغرب  ومن  دوليا   بها   معترف   رسمية

  أو   دولية  منظمات  نطاق  في  مؤسسة  محاكم  أو  دولية  محاكم  أو  دولية  محاكم  عن  الصادرة

  الخاص   نظامها   فلها  معينة   بدولة   مرتبطة  عير  لكونها  التحكيمية  فالقرارات   وبالمقابل  إقليمية،

  االعتراف   قواعد  عليها  يطبق  أجنبي، فهنا  لحكم  عليها  المصادقة  حالة  في  إال   آثارها  لترتيب

 .األجنبية  األحكام وتنفيذ 

  هذا  الخاص،  القانون  إطار   في  داخل الحكم  يكون  أن  يجب والحكم: القرار موضوع يثح من ➢

  قرارات   بتنفيذ  مرتبطة  معقدة  جد  لمشاكل  متباينة   حلول  تظهر  أن  يمكن  أنه   غير  المبدأ،   حيث  من

 .الجنائي   القانون أو  العام القانون  صميم من أجنبية

وتنفيذ  نظام   إن:  الحكم  أو  القرار  طبيعة  حيث  من ➢ ينطبق  األحكام  االعتراف    على   األجنبية 

  العمل   إطار  في   الصادرة   األحكام   وكذلك   للمحكمة   القضائي   العمل   إطار  في   الصادرة   األحكام

 .الوالئي

 

 بالتنفيذ؟ األمر لمنح توفرها الشروط الواجب ماهي : الثالث المطلب 
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 :اآلتية  الشروط  تنفيذه  المطلوب األجنبي   الحكم في  تتوفر وأن بد ال  

 االختصاص   هذا   إلى  وينظر   إلصداره  مختصة  الحكم  أصدرت  التي   األجنبية  المحكمة  تكون  أن - أ

 .وداخلي  دولي جانبين من

  هنا   المسطرة  وقواعد  صحيحا،  تطبيقا  المسطرة  قواعد  طبقت   قد  األجنبية   المحكمة  ونتك  أن -ب

 .القاضي قانون مسطرة هي

 . للتنفيذ  قابال نهائيا  فيها صدر التي بالد   في أصبح قد  تنفيذه المطلوب  حكم يكون  أن - ج      

 .المغربي  العام بالنظام األجنبي   الحكم محتوى  مساس  عدم - د      

 

  إتباعها الواجب المسطرة : الرابع المطلب 

 :المختصة المحكمة -1

االبتدائية  هي  التنفيذية   الصيغة  إلعطاء  المختصة  المحكمة  إن    المدعي   قامةإ  لمحل  أو  لموطن  المحكمة 

  أموال   له  تكون  وإنما   المغرب  في  عليه  المدعي  إقامة   محل  أو  موطن  وجود  عدم  عند   التنفيذ  لمكان  أو  يه،عل

   .عليها  التنفيذ  يمكن

  :اإلجراءات -2

  عليها   المنصوص   العامة  للقواعد  طبقا  افتتاحي   بمقال  الطلب  يقدم   .م  م  ق.   من  431الفصل    لمقتضيات  طبقا 

 :التالية    بالوثائق   المقال يرفق  أن ويجب   م.م .ق في

  بصحة   لإلشهاد  مؤهل  موظف  عن  صادرة  تكون  أن"  رسمية"  بلفظ   ويقصد  حكم،  من  رسمية  نسخة -1

 .لألصل ومطابقتها النسخة

 .مقامها يقوم  يقوم  ما أو  التبليغ وثيقة  أصل  -2

 ضد نقض  طلب وال  استئناف وال  تعرض   أي يوجد ال  أنه  المختصة تشهد الضبط   كتابة من شهادة -3

 .تنفيذه  المطلوب الحكم 

  أو   السفارة   تصادق  أم   أي  الدبلوماسي   بالطريق  عليها  مصادقا   يكون  أن   يجب  إليها  المشار  الوثائق   وإن   هذا

  وزارة   مصادقة  ثم   الوثيقة،  على  الدولة األجنبية  سلطات   عن  صادر  إمضاء  أحر  على  المغربية  القنصلية

 الممثل.  إمضاء  على الخارجية

انه إذا تعلق األمر بتذييل أحكام أجنبية في قضايا إنهاء العالقة الزوجية فقد خصها   وتجدر اإلشارة هنا إلى 

 المشرع بموجب التعديل األخير بأحكام خاصة   
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الجهة المختصة في دعوى تذييل األحكام األجنبية في قضايا إنهاء العالقة الزوجية  بالصيغة  ❖

 التنفيذية :

من القانون المسطرة المدنية فإن اختصاص    430وتتميم الفصل  المتعلق بتغير    61-19بموجب القانون  

البث في طلبات التذييل في األحكام األجنبية الصادرة في قضايا إنهاء العالقة الزوجية اسند إلى رئيس  

المحكمة االبتدائية أو من ينيبه بهذا الشأن، أما على مستوى جهة الطعن فإن استئناف األحكام الصادرة في  

الشأ التي كانت  هذا  تفادى اإلشكاليات  التوجه الذي  لمحكمة االستئناف وهو  األول  أمام الرئيس  يكون  ن 

 تطرحها المقتضيات األخرى بشأن طبيعة جهة البث ابتدائيا عنها في مرحلة الطعن باالستئناف. 

هة  بشأن تحديد جهة االختصاص محليا أن حددها في الج  61.19ولعل من بين أبرز ما جاء به القانون  

 القضائية المختصة " رئيس المحكمة أو من ينوب عنه" 

 لموطن أو محل إقامة المدعي عليه.  •

 لمكان تنفيذ الحكم.   •

 لمحل إبرام عقد الزواج.  •

الغاية من تعدد الجهات القضائية ترابيا للبث في الطلب وتوسيعها مقارنة مع المقتضى   وواضح أن 

بفسخ المجال أمامهم الختيار الجهة األنسب حسب  السابق يروم تخفيف العبء عن المرتفقين وذلك  

 ظروف إقامتهم داخل أرض الوطن 

 

 

 :أجل البث في الطلبات والطعون في غيبة المدعى عليه ❖

من القانون المسطرة المدنية أصبح تذييل األحكام   430المتعلقة بتغيير وتميم الفصل  61.19وفق القانون 

ميثاق الزواج داخل أجل ال يتعدى أسبوعا من تاريخ إيداع    بانحالل والمتعلقةالصادرة عن محاكم أجنبية  

 الطلب وذلك بهدف تخفيف العبء عن المحاكم. 

لالستئناف فإن أجل االستئناف خمسة عشر يوم أمام الرئيس االول لمحكمة    أما فيها يخص الطلبات قابل

 االستئناف. 

حاجة  وهذا فإنه بموجب المقتضى الجديد فإن البث في طالبات التذييل يكون في غيبة المدعى عليه ودون  

 اء، وهو ما سيحقق بالتأكيد السرعة المطلوبة للبث فيها. الى استدعاءه إال عند االقتض

 .لطعن في دعوى التذييلطرق ا ❖

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



 24 

العامة فقط في حالة   لم يجعل المشروع حق الطعن باالستئناف حق مطلقا بل قيده بأنه جعله حقا للنيابة 

 إال في حالة الرفض.  –بجواره لكل األطراف  –االستجابة لطلب التذييل، ولم يجعله حقا مطلقا 

حدد أجل األحكام القابلة  في المسطرة المدنية قد    430المتعلق بتغيير وتتميم الفصل    61.19كما نجد القانون  

لمحكمة االستئناف للبت في هذا الطعن،    األولللرئيس    االختصاص يوم، حيث ينعقد    15لالستئناف في أجل  

كتابة الضبط بمحكمة االستئناف    إلىوذلك بعد توجه كتابة الضبط مقال االستئناف، مع المسندات المرفقة  

 تئناف. داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ إيداع مقال االس

القانون   الفصل    61.19في حين نص  بتغير وتتميم  المدنية على أنه " يبث    430المتعلق  المسطرة  في 

، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل القرار الطعن بالتعرض". أما  األولالرئيس  

المتعلق بتغيير وتتميم    61.19  حق في النقص سواء للنيابة العامة أو لألطراف يبقى قائما، مادام أن القانون

 في المسطرة المدنية لم يرد فيه ما يحول دون ذلك.  430الفصل 

 

 المبحث الثاني : آثار األحكام األجنبية في المغرب بصرف النظر عن تنفيذها 

المطلب األول: ماهي نوعية اآلثار التي تنتجها األحكام األجنبية بدون أن تكون معززة باألمر  

 ؟ بالتنفيذ

 األحكام القضائية بصفة عامة تنتج عن صدور الرئيسية وهي:  إن

 قوة الشيء المقضي به.  -1

 األمر المقضي فيه.   حجية-2

 ثباتية. اإل  القوة -3

 الحق أو إنشاؤه.  بيان-4

إذا تعززت باألمر  وقد تبين فيما سبق أن األحكام األجنبية ال يمكنها أن تنتج األثرين األول والثاني إال 

بالتنفيذ، أما األثران اآلخران الثالث والرابع فيمكن لألحكام األجنبية أن تنتجها دون أن تكون معززة باألمر 

بمثابة واقعة يمكن أن تترتب عليها آثارا    بياألجنبالتنفيذ. ويضاف الى ذلك أخر آخر وهو اعتبار الحكم  

 قانونية. 

 األجنبي ثباتية للحكم أوال : القوة اإل

م على التسليم بأن الحكم األجنبي يمكن أن يستعمل كوسيلة  19استقر اجتهاد محكمة النقص الفرنسية في  

 إثبات لدى المحاكم الفرنسية. 
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من ق.ل.ع.م خصص للتعريف بالورقة    19وقد أخذ التشريع المغربي بهذا االجتهاد حيث نجد أن الفصل  

يمكنها حتى قبل    األحكامالرسمية وأدخل ضمنها األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية، بمعنى أن هذه  

 صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبيتها. 

 حكم من حيث بيان الحق وإنشاؤه ثانيا: أثر ال

أثارها في فرنسا    وأهليتهم تنتج  األشخاص المتعلقة بحالة    األجنبية  األحكامنشأ في فرنسا اجتهاد يقضي بأن  

 دون صدور أمر بتنفيذها. 

وبناء على هذا االجتهاد يمكن للشخص الذي صدر له في إنجلترا حكم يقضي بطالقه أن يتزوج في فرنسا  

 . الحكم دون أن ينال أمرا بتنفيذه  كاستنادا على ذل 

 كواقعة تنتج أثارا قانونية  األجنبيثالثا: اعتبار الحكم 

كواقعة ثابتة يمكن أن يكون سببا مبررا إلنشاء حقوق أخرى، وهكذا يمكن لألطراف أن   األجنبي إن الحكم 

قد ويجعله صحيحا، كما  يتفقوا بواسطة عقد على تنفيذ ذلك الحكم، فيكون الحكم سببا كافيا يبرز ذلك الع

 يمكن أن يعتبر سببا إلبراء ذمة مدين يقوم بالوفاء لدائن استنادا على ذلك الحكم.    

 

المتعلقة بالحالة من رقابة المحاكم    األجنبيةوالعقود  ات  القرارالمطلب الثاني: هل يمكن إعفاء  

 المغربية؟ 

لقد تمت اإلشارة فيها سبق أن االجتهاد القضائي الفرنسي ينص على عدم إلزامية خضوع األحكام والعقود  

الشخصية   بالحالة  المتعلقة  التنفيذية، وتشمل    واألهلية األجنبية  تذييلها بالصيغة  القضاء وضرورة  لرقابة 

 وتبني ونسب.... مواضيع األحكام المتعلقة بالحالة المدنية واألحوال الشخصية من طالق 

 المغربي؟   ي لكن، ما مدى انطباق الرأي السائد لدى الفقه والقضاء الفرنسي على الواقع القانون

 : يالوضع القانون -أ

الفصلين   إلى  العقود  431  –  430بالرجوع  أو  أي نوع من األحكام  إعفاء  لم ينصا على  ، نالحظ أنهما 

 ة تنفيذه فوق التراب المغربي. األجنبية من الحصول على الصيغة التنفيذية إلمكاني

 الوضع االتفاقي:  -ب

االتفاقيات الثنائية التي وقعها المغرب مع عدد من الدول والمتعلقة بالتعاون القضائي   إلىكذلك وبالرجوع 

درة من إحدى الدولتين من  افي المجال المدني، لم تنص على إعفاء األحكام والعقود المتعلقة بالحالة الص

 للشروط العادية للحصول على االمر بالتنفيذ. الخضوع 
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 الوضع القضائي والفقهي: 

إذ أنه يستلزم خضوع جميع    األحكامأما فيها يخص القضاة فإننا نجده قد بلور اجتهادا خاصا بهذا النوع من  

 األحكام األجنبية لنفس اإلجراءات اإلمكانية تنفيذها فوق التراب المغربي. 

قي ال يسمح باستثناء  نوني المغربي سواء الداخلي أو اإلتفارون بأن الوضع القا كما أن عدد من الفقهاء ي

التنفيذ ولو لم تكن تتضمن إجبارا   األحكام والعقود األجنبية المتعلقة بالحالة من لزوم الخضوع لمسطرة 

 على األشخاص أو تنفيذا على األموال. 
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