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مقدمة:
األصل أن يقوم كل مدين بتنفيذ التزاماته اختيارا وبالوفاء بھا طوعا امتثاال لعنصر المديونية وبدون تدخل
السلطة العامة ،لكنه إذا ماطل في ذلك جاز لدائنه أن يلجأ للسلطة إلجباره على ھذا الوفاء استنادا لعنصر
المسؤولية 1،و ذلك بتمكين الدائن من سند تنفيذي إذا لم يكن بيده ھذا السند و إعالنه للمدين مع تكليفه بإبراء ذمته
وإال أرغم على ذلك بالطرق القانونية ،ألن قواعد العدالة ال تقتضي اللجوء إلى القضاء الستصدار األحكام وحماية
الحقوق فقط؛ بل تتعدى إلى التمكين من اقتضاء ھذه لحقوق؛ 2ألنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له ،فالتنفيذ إذن ھو
الذي يترجم األحكام إلى الواقع الملموس وبدونه تبقى مجرد توصيات ال طائل منھا.
وعلى الرغم من أن عملية التنفيذ تمر بعدة مراحل قبل أن تكتمل لھا جميع عناصرھا فإن أھم عنصر في عملية
التنفيذ الجبري ھو السند التنفيذي و ھو ":تلك الورقة المعدة لإلثبات أو الدليل المھيأ" ويعتبر الركيزة األساسية
لعملية التنفيذ تعد أكثر أنواع تلك السندات شيوعا في الحياة العملية وأقواھا حجية :األحكام القضائية ألنھا تصدر
في مواجھة المدين وبعد اإلعذار إليه وتبليغه بالموضوع وتمتعيه بكافة الضمانات للدفاع عن نفسه ومواجھة
خصمه ومقارعة حجته و بعد القيام باإلجراءات التحقيقية الالزمة التي تأمر بھا المحكمة تلقائيا من تلقاء نفسھا او
بناء على طلب منھا بحثا عن الحقيقة العادلة .3
ولئن كان الحكم الوطني ال يثير أية صعوبات في تنفيذه ألنه يصدر باسم سيادة الدولة وينفذ على إقليمھا فإن
المسالة أكثر تعقيدا حين يتعلق استيفاء الحق بحكم صادر عن محكمة أجنبية تعجز عن تنفيذه بنفسھا لوجود محل
التنفيذ في بلد آخر ال يخضع لسلطانھا ،نظرا لعدم قابلية الحكم القضائي األجنبي للتنفيذ إعماال لمبدأ السيادة
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واالستقالل و لحاجة التنفيذ في الواقع إلى تحريك القوة العمومية الذي يعد من مظاھر السيادة.
وبما أن الحياة االجتماعية و االقتصادية للدولة لم تعد محدودة بحدودھا السياسية بل أصبحت تتعدى ھذه الحدود
لتتصل بحياة الجماعات األخرى فقد اتجھت الدول إلى التوفيق بين ھذين االعتبارين ] :المحافظة على مصالح
األفراد الخاصة الدولية  ،و سيادة الدولة [ ،وھو ما جعل التشريعات الوطنية تُخضع تنفيذ ھذه األحكام على إقليمھا
إلى رقابة صارمة الغاية منھا التحقق من خلو ھذه األحكام من العيوب التي تعيق التنفيذ عن طريق تقنين و َم ْس َ
ط َرة
دعوى األمر بالتنفيذ.
و وفقا ً لھذا التوجه يقبل المشرع الوطني تنفيذ الحكم األجنبي تحت جملة من الشروط جامعا بين الحماية قانونية
للحقوق المكتسبة ،والغاية السياسية المتمثلة في حماية السيادة الوطنية للدولة.5
وما من شك في أن بحث ماھية الحكم األجنبي ،ومدى اآلثار التي يمكن أن يرتبھا داخل اإلقليم الوطني،
والصعوبات التي يمكن أن تعترض تنفيذه واإلجراءات التي تتبع للتنفيذ والشروط الالزمة فيه والتي تمنحه
 -1عبد ﷲ الشرقاوي ؛ مجلة القضاء والقانون عدد  128ص 36:عبد ﷲ درميش مجلة المحاكم المغربية عدد  41ص.63
 -2أمينة النمر؛ قوانين المرافعات 3ص ، 7.8:و أبو الوفاء إجراءات التنفيذ ص.11:
 -3محمد سالم؛ النظرية العامة للتنفيذ الجبري لألحكام والسندات التنفيذية األخرى .ص.45:
 -4غالب علي الداوودي؛ القانون الدولي الخاص الكتاب األول في تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي
وتنفيذ األحكام األجنبية دراسة مقارنة.ط  .4دار وائل للنشر .ص.325:
 -5فؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد؛ تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية؛ دار
النھضة العربية ؛ القاھرة  1994ص.453:
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االعتراف ومن ثم قابلية التنفيذ نقاط ضرورية إلثارة اإلشكال المتعلق بتنفيذ األحكام وقرارات التحكيم األجنبية
ولطرق ھذا الموضوع سنتبع الخطة التالية:
أوال :ماھية الحكم األجنبي سواء كان قضائيا أو تحكيميا من خالل تحديد المقصود منه  ،وتمييزه عن مشابھه من
النظم القانونية األخرى ،واآلثار التي يرتبھا قبل تنفيذه ،و مدى السلطة الممنوحة للقاضي الوطني في تنفيذه.
ثانيا :الشروط التي تؤدي إلى االعتراف به ،و اإلجراءات الالزمة لتنفيذه والصعوبات التي تثور عند التنفيذ.
وسنحاول نقاش ھذه النقاط باختصار من خالل المباحث التالية.
المبحث األول:ماھية الحكم األجنبي و نافذتيه؛
يعني تنفيذ  Exequaturالحكم األجنبي اإلجراء الذي بموجبه يمنح الحكم األجنبي الصيغة التنفيذية في الدولة التي
يراد له التنفيذ فيھا بحيث يصبح قابال للتنفيذ الجبري ،لكن مفھوم الحكم األجنبي يثير بعض اإلشكاالت تحتم تحديده
مفھومه ھل ھو منحصر في الحكم القضائي فقط ،آم يمتد ليشمل السند الرسمي األجنبي ،و كذا أحكام التحكيم
األجنبية )المطلب األول( كما يوجب تمييزه عن بعض األنظمة القانونية المشابھة كنظامي اإلحالة واإلنابة
القضائية الدولية )المطلب الثاني(.
المطلب األول:مفھوم الحكم األجنبي القابل للتنفيذ
يختلف الفقه في تحديد مفھوم الحكم األجنبي القابل للتنفيذ بين من يقصره على األحكام القضائية التي تصدرھا
الھيئة القضائية ،سواء أثناء ممارستھا لوظيفتھا القضائية ] ،[Fonction juridictionnelleأو خالل ممارستھا
ألعمالھا الوالئية أو التفضيلية حين تصدر أوامر دون وجود منازعة ]  ، 6[La juridiction gracieuseوبين
موسع ليشمل كل األحكام التي تصدرھا ھيئة إدارية أو دينية يمنحھا القانون سلطة القضاء في بعض النزاعات
المعينة.
وبحسب االتجاه األول فان الحكم ھو":كل قرار يصدر عن المحكمة سواء استخدمت سلطتھا القضائية أو
الوالئية" ،بينما يرى الاتجاه الثاني أنه ":كل قرار صادر عن سلطة عامة تمارس وظيفتھا وفقا للنظام القانوني
السائد في دولة معينة" 7،فال يستثني ھذا االتجاه السندات الرسمية وھي األوراق التي يقوم الموظف العمومي أو
الخصوصي بتحريرھا ،وكذا أحكام التحكيم األجنبية.
الفقرة األولى:األحكام القضائية األجنبية
يعرف الحكم بأنه كل قرار تصدره المحكمة في خصومة معروضة عليھا وفقا للقواعد المقررة قانونا في نھاية
الدعوى أو أثناء سريانھا سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسالة إجرائية ،و يمكن تصنيف األحكام
بالنظر إلى طبيعتھا وموضوعھا إلى مدنية وجزائية وتجارية ،أو وظيفتھا إلى موضوعية ووقتية و والئية ،أو
 -6األعمال الوالئية ھي التي يمارسھا القضاء تكرما منه وتفضال منه و يقوم بھا من له الحق في الوالية وتسمى باألعمال
الوالئية الستنادھا إلى والية القاضي و ينحصر وجودھا في العادة على مجرد التصديق إلثبات التصرفات التي تجري أمام
القضاء كالمصادقة عل الصلح ،أو في الرقابة مثل التأشير على السجالت التجارية ،أو الحصول على اإلذن كاإلذن في
التصرف في أموال القاصر ،وقد اختلف الفقه في طبيعة العمل الوالئي من قائل باعتباره عمال إداريا فيما ذھب اآلخر إلى
اعتباره عمال ذا طبيعة قضائية وھناك من اعتبره ذا طبيعة مستقلة.
 -7صالح المنزالوي .االختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية واالعتراف والتنفيذ الدولي لألحكام األجنبية.ط دار
الجامعة 2008؛ص.185:
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محلھا الذي تفصل فيه إلى باتﱠة ،ومؤقتة ،أو قابليتھا للطعن إلى ابتدائية و نھائية  ،أو مضمونھا إلى تقريرية و
منشئة و إلزامية مما يثير التساؤل جول أي أنواعھا يكون قابال للتنفيذ.
إن الحكم األجنبي القابل للتنفيذ يتميز بخصائص عديدة ھي:
 \1أنه يشكل عمال قضائيا سواء كان بسبب نزاع أو دون نزاع على أن يكون حائزا على قوة الشيء المقضي به،
ولمعرفة تمتعه بتلك الصفة يجب الرجوع إلى قانون المحكمة التي أصدرته ،وان رأى بعض الفقه أن الحكم
األجنبي ال يكتسب قوة الشيء المقضي به إال بعد تحليته بالصيغة التنفيذية ،كما رأى البعض اآلخر أن العمل
الوالئي غير قابل للتنفيذ لكونه ليست عمال قضائيا النعدام الطرفية فيه ،ولعدم حوْ زه لحجية الشيء المقضي به،
وعدم قابليته للطعون القضائية ،8غير أن التفرقة بين القرارات القضائية الوالئية ليست مھمة بل المھم ھو أن يكون
القرار حقيقيا بمعنى أن السلطة األجنبية فصلت في نزاع أو أسندت سلطة الفصل فيه لشخص ما ،وبناء على ذلك
فإن األعمال الوالئية تخضع ھي األخرى لألمر بالتنفيذ.
ويتسق ھذا الفھم مع ما اعتمدته غالبية التشريعات كالتشريع الموريتاني المادة 303:من قانون اإلجراءات المدنية
والتجارية واإلدارية ،9و الجزائري المادة 605 :من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  ،و المصري المادة296:
من قانون المرافعات المدنية ،و الكويتي المادة  24من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ويتماشى مع التعريف
الذي اعتمدته اتفاقية تنفيذ األحكام العربية الصادرة سنة  1952في مادتھا األولى التي تنص على انه :كل حكم
نھائي مقرر لحقوق صادر عن ھيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية يكون قابال للتنفيذ في سائر دول
الجامعة وفقا ألحكام االتفاقية" ،وكرسته اتفاقية الرياض للتعاون لسنة  1983التي تعرف الحكم األجنبي بأنه ":كل
قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو والئية من المحاكم أو أية جھة مختصة لدى إحدى
األطراف المتعاقدة" وبالتالي فان المنحى الذي تنحوه أغلبية التشريعات الوطنية ھو توسيع مدلول الحكم األجنبي
ليشمل األعمال القضائية و الوالئية.
 \2أن يصدر عن محكمة أجنبية غير وطنية ولتحديد أجنبية الحكم ال بد من اعتماد احد المعيارين :معيار مكان
صدور الحكم الذي تأخذ به الدول االنجلكسونية ،أو معيار صدور الحكم باسم سيادة دولة أخرى غير تلك التي يراد
تنفيذه بھا وھنا يكون مصطلح الحكم غير الوطني أدق من مصطلح الحكم األجنبي وھذا المعيار تعتمده الدول
األوروبية ومن يسير في فلكھا فقد نصت المادة 1009:من قانون أصول المحاكمات اللبناني على انه تعد أجنبية
بالمعنى المقصود بھذا القانون األحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية" و وفق ھذا المعيار فانه ال يمھم
مكان صدور الحكم وال جنسية القضاة الذين يفصلون في الخصومة .وبناء على ذلك فان الحكم الصادر عن محكمة
قنصلية أجنبية موجودة في بلد ما يعتبر حكما أجنبيا بالنسبة لھذه األخيرة على الرغم من صدوره فيھا ،و يعتبر
حكما وطنيا لدولة القنصل رغم صدوره في الخارج وعلى النقيض من ذلك المعيار المكاني فان األحكام الصادرة
في والية معينة في الدولة المركبة تعتبر أحكاما أجنبية بالنسبة لباقي الواليات كما ھو الشأن في الواليات المتحدة
األمريكية وفي أبريطانيا فان األحكام الصادرة عن المحاكم االسكتلندية وااليرلندية الشمالية تعبر أحكاما أجنبية
تطبيقا لھذا المعيار.

 -8ولد الشيخ شريفة ،تنفيذ األحكام األجنبية.دار ھومة .2004ص.48:
 -9تنص المادة 303:على :انه ال تكون األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية وكذا العقود المحررة من طرف مأمورين
عموميين أجانب قابلة للتنفيذ بموريتانيا إال إذا وقع التصريح بذلك من طرف محكمة موريتانيا".
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 \3أن يصدر الحكم في عالقة يحكمھا القانون الخاص فال تمنح الصيغة التنفيذية إال لألحكام الصادرة في
منازعة متعلقة بالقانون الخاص وبالتالي فان األحكام اإلدارية والجزائية ال يمكن تحليﱠتھا بالصيغة التنفيذية
بسبب خضوعھا لقاعدة إقليمية القوانين  ،بل نجد بعض التشريعات تنص على ذلك صراحة ، 10مع اإلشارة إلى
انه يمكن تجاوز عدم قابلية تلك الحكام للتنفيذ األجنبي عن طريق االتفاقيات الدولية.
الفقرة الثانية :السندات التنفيذية األخرى.
وفق مدلول الموسع للحكم األجنبي الذي تأخذ به غالبية التشريعات الوطنية فان الحكم األجنبي يشمل:
 .1السندات الرسمية؛
تعني السندات الرسمية المحررة أمام المأمورين العموميين أو القضائيين المعتبرة تنفيذية طبقا للمادة 298
من قانون اإلجراءات المدنية ،الخاضعة لنظام اإلكراه بالتنفيذ الجبري و ھو ما نصت عليه المادة  303من
قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية ولم يميز المشرع فيھا ھذه السندات عن األحكام األجنبية في
طريق التنفيذ.
 .2القرارات التحكيمية األجنبية؛
لم يعد القضاء ھو الوسيلة الوحيدة المقررة لحسم النزاع فقد دفع تطور التجارة الدولية الدول إلى تطوير
وسائلھا المنظمة لعالقات األشخاص إلى إيجاد طرق أخرى بديلة لحل تلك النزاعات من أھمھا التحكيم الذي
بمقتضاه "يتم االتفاق بين األشخاص على إخضاع نزاع معين للفصل فيه ألشخاص آخرين ليسو قضاة
الدولة".
ينقسم التحكيم إلى تحكيم خاص وتحكيم مؤسسي سمح بإنشاء المراكز الدولية واللجان المتخصصة فيه.
ويقصد بالتحكيم الخاص أو العرﺿي المؤقت  AD-Hocما ينظمه طرفا الخصومة من خالل تكوين ھيأة
التحكيم و تعيين المحكم أو المحكمين  ،وتحديد كافة اإلجراءات الخاصة 11للنظر في نزاع محدد يتوقف وجوده
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بصدور الحكم عن تلك الھيأة.
فيما يقصد بالتحكيم المنظم أو المؤسس " " Arbitrage Institutionnelإسناد التحكيم إلى جھة أو
مؤسسة متخصصة دائمة لھا نظامھا القانوني الخاص كغرفة التجارة الدولية بباريس  ،ICCومحكمة لندن
للتحكيم الدولي LCIAوالھيأة األمريكية للتحكيم A.A.Aوالمركز الدولي لفض نزاعات االستثمار
 ICSIDبواشنطن ،ومركز التحكيم بالبحرين.
إن أحكام التحكيم ھي ثمرة نظام التحكيم و رغم تميزھا عن أحكام القضاء إال أن تحديد الحكم األجنبي
القابل للتنفيذ بأنه ھو :الحكم الصادر عن سلطة عامة تمارس وظيفتھا القضائية  ،يجعلھا داخلة في ھذا
المفھوم نظرا ألن ھيأة التحكيم ھي مجرد ھيأة منحھا المشرع الوطني سلطة القضاء في أنواع معينة من
النزاعات.
 -10تنص المادة 1011:من قانون أصول المحاكمات اللبناني" ال تخضع لھذا القانون األحكام األجنبية الصادرة عن القضاء
الجزائي أو اإلداري"،
 -11و يأخذ اتفاق التحكيم صورتين لدى الفقه فقد يتفق طرفا العالقة القانونية على النص بإحالة النزاع الذي قد ينشأ بينھم
إلى التحكيم في بنود عقد معين ويسمى ھذا االتفاق بشرط التحكيم" "Clause compromissoireوالصورة الثانية حين
ينص طرفا العالقة القانونية على إحالة النزاع الذي قد ينشا بينھم على التحكيم في شكل اتفاق مستقل عن العقد وعادة ما
يكون ھذا االتفاق بعد نشوب النزاع ويسمى ھذا االتفاق بمشارطة التحكيم"."Compromis
 -12خالد محمد القاضي ،موسوعة التحكيم التجاري الدولي.الطبعة األولى.دار الشروق .2002ص.164:
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لقد افرد المشرع الوطني للتحكيم مقتضيات خاصة كرست لھا مقتضيات القانون رقم 132000\06:كما
صادقت الدولة على عديد االتفاقيات الدولية الثنائية المتعلقة بالتحكيم التجاري لدولي ومن بينھا اتفاقية
نيويورك 14واتفاقية الرياض للتعاون القضائي ،15وسنرى ال حقا في المبحث الرابع تعامل المشرع مع ھذه
األحكام وطرق تنفيذھا.
المطلب الثاني:عالقة تنفيذ األحكام األجنبية ببعض األنظمة القانونية
يتداخل تنفيذ األحكام األجنبية مع بعض األنظمة القانونية التي تشابھه كنظام اإلحالة الذي تأخذ به العديد من
القوانين  ،ونظام اإلنابة القضائية الدولية.
الفقرة األولى:نظام اإلحالة وتنفيذ اإلحكام األجنبية
تعني اإلحالة أنه إذا عرض نزاع يشمل عنصرا أجنبيا فانه يقوم بعملية اإلسناد قبل الفصل في النزاع حيث
يبدأ القاضي في البحث عن القانون الواجب التطبيق على الواقعة بقواعد التنازع في قانونه.
وفي القانون الدولي الخاص تكون قواعد التنازع إما فردية  unilatéralesعندما ترشد على تطبيق
القانون الوطني فقط ،وتكون مزدوجة ا Bilatéralesعندما ترشد إلى متى يكون القانون الوطني مختصا
ومتى يكون القانون األجنبي مختصا ،فقد نصت المادة 9:من قانون االلتزامات والعقود على انه":يطبق
القانون الموريتاني المتعلق بقضايا األحوال الشخصية على األزواج إذا كان أحدھم موريتانيا وقت انعقاد
الزواج" ،فھذه المادة تضع لنا قاعدة إسناد فردية فھي تتعلق بتطبيق القانون الموريتاني على الموريتانيين
فقط  ،ونجد المادة 7 :من نفس القانون »المعدلة بالقانون رقم  31-2001الصادر بتاريخ  7فبراير
 «2001على ان":الحالة المدنية لألشخاص وأھليتھم يسري عليھما قانون الدولة التي ينتمون إليھا
بجنسيتھم .ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في موريتانيا وتترتب آثارھا فيھا ،إذا كان أحد
الطرفين أجنبيا ناقص األھلية ،وكان نقص األھلية يرجع إلى سبب فيه خفاء ال يسھل على الطرف اآلخر
تبينه ،فإن ھذا السبب ال يؤثر في أھليته وال في صحة التصرفات" ،فھذه المادة تحتوي على قاعدة إسناد
مزدوجة ألنھا تجعل ضابط اإلسناد مجردا وھو قانون الجنسية دون اإلشارة إلى جنسية بعينھا آو قانون
معين فالقانون المطبق إما أن يكون القانون الوطني أو القانون األجنبي بحسب األحوال.
إن ھذه الخصوصية التي تتمتع بھا قاعدة التنازع قد تؤدي إلى حدوث حالة تنازع ايجابي عندما يشير كل
من القانون الوطني والقانون األجنبي إلى اختصاصه بحكم نزاع ما ،وقد حل الفقه والقضاء ھذه المسالة
بتطبيق القاضي لقانونه الوطني احتراما لمبدأ السيادة  ،أو حالة تنازع سلبي عندما يتخلى القانونان عن حكم
نزاع ما األمر لذي يخلق حالة يكون فيھا كل من القانونين قد تخلى عن حكم ھذه المسألة وھنا نستخدم نظام

 -13القانون رقم 2000\06:بتاريخ 18:يناير  2000المنشور بالجريدة الرسمية  981بتاريخ 30:أغسطس .2000
 -14لقد صادقت موريتانيا على ھذه االتفاقية بتاريخ 30:يناير  1997ونشرت قانون المصادقة في الجريدة الرسمية
العدد 900:بتاريخ 30:ابريل .1997
 -15صادقت موريتانيا على ھذه االتفاقية بتاريخ 30:ابريل  1985ونشرت بالجريدة الرسمية العدد  638بتاريخ 30:ابريل
.1985
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اإلحالة  Renvoiلتخطي ھذه الصعوبة الذي كان أول وجود له مع قضية فورجو في القرار الشھير
الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ. 161878\06\24:
لقد أيد أنصار رفض اإلحالة تطبيق القواعد الداخلية عندما نكون أمام نزاع يتطلب تطبيق قانون أجنبي
ترشد إليه قاعدة اإلسناد ،بينما يرى أنصار اإلحالة تطبيق القانون األجنبي في ھذه الحالة.
إن نظام اإلحالة يم ﱢكن من احترام األحكام القضائية حيث يصبح الحكم الصادر في نزاع ما متمتعا بالحجية
سواء في البلد الذي صدر فيه أو في بلد آخر ما يسمح بتنفيذه خارج الدولة التي صدر فيھا وھذا ما يخدم
مصالح األفراد ويحقق العدالة.
الفقرة الثانية :اإلنابة القضائية الدولية وتنفيذ األحكام األجنبية
تسعى الدول إلى إرساء قواعد للتعاون الدولي من خالل إبرام االتفاقيات الثنائية و الدولية نظرا التساع
العالقات الخاصة بين األفراد؛ لذا تعتبر اإلنابة القضائية الدولية حلقة مھمة من حلقات التعاون القضائي
الدولي ،فقد نصت المادة 14 :في فقرتھا الثانية من قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية على
كيفية إجرائھا .ويمكن تلخيص الفوارق و بين تنفيذ األحكام األجنبية في:
 .1أن اإلنابة ال تطرح إال عندما تكون الدعوى في مرحلة اإلجراءات بخالف التنفيذ الحكم األجنبي الذي
تطرح بعد صدور الحكم.
 .2أنھا تحدث آثارھا على إقليم الدولة المنيبة والتي تم رفع الدعوى أمام محاكمھا ،أما الحكم األجنبي فتنصب
آثاره على إقليم الدولة التي لم يصدر فيھا.
 .3أن أغلبية التشريعات تشترط اختصاص المحكمة التي تصدر الحكم األجنبي في إصداره وھذا الشرط ال
17
يطرح عند تنفيذ اإلنابة القضائية.
المبحث الثاني:مدى سلطة القضاء في تنفيذ األحكام األجنبية
يثور أمام القاضي الوطني عند تنفيذ الحكم األجنبي إشكال مدى حدود سلطته ،وأسلوبه في تنفيذ ھذا الحكم وھو
ما يعبر عنه الفقه بسلطات قاضي األمر بالتنفيذ  ،التي يستمدھا من الدولة باختالف نظرتھا و تعاطيھا مع فكرة
السيادة واحترامھا لمبدأ الحقوق المكتسبة و القيمة التي تعطيھا للحكم األجنبي قبل إخضاعه لھذه األنظمة
واآلثار التي يرتبھا خارج رقابة القضاء.
المطلب األول:أساليب تنفيذ األحكام األجنبية:
يختلف أسلوب تنفيذ األحكام األجنبية من نظام دولي آلخر بين من يشترط رفع دعوى جديدة أمام محاكمھا
لتنفيذه ]أمريكا انجلترا[ ،فيما توجد دول أخرى تشترط خضوعه لنظام إصدار األمر بالتنفيذ كفرنسا و مصر
وھو النظام الذي يتبناه مشرعنا الوطني.
الفقرة األولى:نظام رفع دعوى قضائية جديدة.

 -16زروتي الطيب؛ القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع القوانين في ضوء القانون 05-10 :دراسة مقارنة بالقوانين
العربية والقانون الفرنسي .ط.95\1 :2008 :
 -17عكاشة محمد عبد العال .اإلنابة القضائية في نطاق العالقات الخاصة الدولية .ط :الدار الجامعية .1992ص.18-16:
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وفق ھذا النظام فانه ال يتم تنفيذ الحكم األجنبي  ،حتى يقوم صاحب الحق والمصلحة برفع دعوى جديدة أمام
القضاء الوطني للمطالبة بحقه المكرﱠس في ذلك الحكم األجنبي.
ومنطلق ھذا النظام ھو النظرة التي تختزل الحكم األجنبي في القرينة البسيطة التي يمكن إثبات عكسھا فھو
وفقھا مجرد سبب للدعوى  ،تلك النظرة التي تطورت فيما بعد إلى اعتباره دليال قاطعا في الدعوى على ثبوت
الحق و عندما يصدر القضاء الوطني حكما في تلك الدعوى فان ھذا األخير ھو القابل للتنفيذ وليس الحكم
18
األجنبي.
ولئن حافظ ھذا النظام على مبدأ سيادة الدولة من حيث الشكل إال انه في واقع األمر يعترف بآثار الحكم األجنبي
كاملة بحيث إن قضاءه ال يمكنه أن يراقب صحة الحكم األجنبي من الناحية الموضوعية حين تتوفر الشروط
الشكلية المطلوبة.
الفقرة الثانية:نظام األمر التنفيذ
يقضي ھذا النظام برفع دعوى و فق اإلجراءات القضائية الوطنية للتأكد من أن الحكم األجنبي صدر
صحيحا وبعد التأكد من ذلك يصدر القضاء الوطني أمرا يقضي بتنفيذه.
وتختلف الدول اآلخذة بھذا النظام في األسلوب الذي تنتھج فيما تمنحه من سلطة للقاضي عند تفحص الحكم
األجنبي فمنھا من يوسع سلطات القاضي ويعطيه الحق في مراجعة الحكم األجنبي ،ومنھا من تقصر دوره
على مراقبة الحكم مراقبة خارجية فقط.
أوال:نظام المراجعة؛ Système de la révision
اثر تغلغل فكرة سيادة الدولة وعدم الثقة في القضاء األجنبي والتمسك بمبدأ قاعدة إقليمية القوانين في النظام
الفرنسي ت ﱠم استبعاد األحكام األجنبية ،غير أن ضرورات التبادل التجاري والتعاون الدولي فرضت على
الفرنسيين السماح للمواطن الفرنسي برفع دعواه من جديد أمام المحاكم الفرنسية في حال صدور حكم
ضده في الخارج وھو ما عرف آنذاك في فرنسا بقانون "ميشو" لسنة  1629المتعلق بتنفيذ األحكام
األجنبية .19ليتطور بعد ذلك األمر مع صدور قانون  1804الذي يسمح للحكم األجنبي أن يحدث أثاره في
فرنسا بشرط خضوعه للمراجعة من قبل المحاكم الفرنسية من خالل دراسة الوقائع واإلجراءات المحيطة
بالنزاع وتمكينھا من تعديل منطوقه و تقدير التعويض  ،واستدعاء الخصوم وتقديم الطلبات الجديدة و أي
20
أن المحكمة الوطنية تعتبر نفسھا درجة أخرى .
إن ھذا النظام يھدد الحقوق المكتسبة لألفراد بواسطة القضاء ،و يخرق المبدأ الدولي القاضي بنفاذھا ،و
يھدر قيمة الحكم األجنبي ويتجاھل عمل قاضيه بل يؤدي إلى عرقلة تنفيذ ھذه األحكام عند إعمال مبدإ
المعاملة بالمثل.

 -18سامي بديع منصور .القانون الدولي الخاص طرق حل النزاعات الدولية الخاصة الحلول ،وضعية تنازع القوانين،
اإلجراءات المدنية والتجارية الدولية ط.1997.ص.475:
 -19ھذا األمر أصدره وزير األختام الفرنسي آنذاك ميشال د يماريك وسمي بقانون ميشو.
 -20ممدوح عبد الكريم حافظ عمروش  .القانون الدولي الخاص األردني والمقارن ) بتنازع االختصاص القضائي الدولي،
تنفيذ األحكام األجنبية.ط  1998دار الثقافة للنشر والتوزيع .301\1
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وھذا ما جعل فرنسا تتخلى عنه ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين و تأخذ بنظام المراقبة ،ورغم
أن ھذا النظام انحسر إال في بعض الدول كبلجيكا وايطاليا إال أن المشرع اللبناني ال زال يأخذ به في
21
المادة 1015:من قانون أصول المحاكمات.
ثانيا :نظام المراقبة Système de contrôle
يجمع ھذا النظام بين اعتبارات مبدأ السيادة و متطلبات التعاون الدولي فھو اقل صرامة من سابقه ألنه
ينظر إلى الحكم األجنبي كحكم صحيح من حيث المبدأ يتمتع بحجية الشيء المقضي به ،بيد أنه يجب أن
يخضع لمراقبة بسيطة من حيث الشكل للتأكد من صحته فيصدر ھو نفسه مخلًّى بالصيغة التنفيذية و بالتالي
فإن مراقبة القاضي أساسا في مراقبة الشكلية أي توافر الشروط المنصوص عليھا في المادة 304 :من
قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية كما سنرى الحقا.
لقد أخذت بھذه النظام غالبية التشريعات الحديثة ويتضح من نص المادة 304 :من قانون اإلجراءات
المدنية أن المشرع الموريتاني يأخذ بھذا النظام خصوصا إذا أخذنا في االعتبار االتفاقيات الدولة والثنائية
التي صادقت عليھا موريتانيا ومنھا اتفاقية التعاون القضائي بين دول االتحاد المغرب العربي واتفاقية
الرياض للتعاون القضائي 22المادة 32 :و اتفاقية نيويورك لالعتراف باألحكام األجنبية التي صادقت عليھا
موريتانيا وھو ما اعتمدته المحكمة العليا في اجتھادھا األخير القرار رقم2012\013:
بتاريخ 2012\12\23:الصادر عن غرفة المشورة بالغرف المجمعة
ثالثا :نظام المراقبة الغير محدودة Système du contrôle illimite
يسمح ھذا النظام للقاضي الذي يعرض عليه الحكم األجنبي بمراقبة توفر الشروط األساسية في الحكم
األجنبي ،و يمكنه من التعرض لموضوعه لكن دون تعديله ،ويختلف عن نظام المراقبة في انه ال يمنح
للقاضي الوطني سلطة التأكد من توافر الشروط األساسية للحكم فقط وإنما يم ﱢكنه من مراجعة موضوع
الحكم بصفة كلية ،ويختلف عن نظام المراجعة في كونه ال يمنح القاضي الوطني سلطة تعديل الحكم
األجنبي عندما يتضح له عدم صحة الحكم األجنبي بل يمكنه فقط من رفض تنفيذه بواسطة اإلحجام عن
تحليته بالصيغة التنفيذية ،وقد أخذت بھذا النظام بعض التشريعات العربية كالتشريع الليبي والسوري
والعراقي واألردني.23
المطلب الثاني االعتراف المجرد بالحكم األجنبي
باإلمكان أن يثور التساؤل عن مدى إمكانية قبول الحكم األجنبي دون أن يخضع ألحد األنظمة السابقة التي
تمت دراستھا آنفا بحيث ينتج آثاره بمعزل عن الصيغة التنفيذية  ،وھو ما يطلق عليه الفقه " االعتراف
باإلحكام األجنبية".

 -21تنص على جواز مراجعة الحكم األجنبي عند توفر بعض الشروط المعينة كصدوره استنادا على وثائق مزورة أو
اكتشاف وثائق حاسمة .وھو ما تبناه ودافع عنه الفقيه الفرنسي  PILLETولد الشيخ شريفة ؛ م؛س.ص.66:
 -22اتفاقية الرياض األمر القانوني رقم 84/120:بتاريخ 30:مايو  1984يسمح بالمصادقة على اتفاقية الرياض العربية المتعلقة
بالتعاون في المجال القضائي .العدد .613/612
 -23تراجع قوانين تلك الدول.
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و قد يستعمل الحكم األجنبي قبل تحليته بالصيغة التنفيذية كوسيلة إثبات مستمدة من صفة الحكم كمستند ،أو
قرينة بحجية األمر المقضي به يمكن االحتجاج بھا أثناء النزاع القضائي أو لدى تقديمه لدى ھيأة إدارية
إلجراء تصرف ما.
الفقرة األولى:حجية الحكم األجنبي
يتمتع الحكم الوطني بحجية الشيء المقضي به  24L’autorité de la chose jugéeالتي تمنع رفع نفس
الدعوى مرة أخرى ولنفس السبب والموضوع أمام المحاكم ،بيد أن حجية الحكم األجنبي غير المحلى
بالصيغة التنفيذي تختلف فيھا أنظار الفقھاء بين منكر لھا و معترف بھا .
ومستند المعترفين به ھو أن الخصومة القضائية تعاقد قضائي يستمد منه القاضي سلطته فيكون الحكم في
الدعوى بمثابة حق ناشئ عن عقد مما يرتب االعتراف بحجية الشيء المقضي به.
إن ھذا المستند وا ٍه لكون القاضي إنما يستمد سلطته من القانون ال من العقد ؛ألنه في حال صدور حكم
غيابي فانه ال يمكن الجزم بوجود تعاقد قضائي .وقد رفضت غالبية التشريعات االعتراف بالحجية للحكم
األجنبي دون أن يكون مشموال بالصيغة التنفيذية ،وإن كان المبدأ في إطار العالقات الداخلية ھو االعتراف
للحكم الوطني بالحجية منعا لتجدد المنازعة واحتراما لھيبة القضاء إال أن ھذا المبدأ ال يمكن تطبيقه على
العالقات الدولية .كما أن الدولة عندما ترفض تحليته بالصيغة التنفيذية فإنھا بذلك انما تحقق االنسجام في
التشريع و ال تسعى لتحقيق اعتبارات السيادة الوطنية.
و يستثنى من ھذا اإلطالق طائفة من األحكام لم يلزمھا المشرع بالحصول على األمر بالتنفيذ وھي
األحكام الخاصة بالحالة المدنية واألھلية عندما تكون ھذه األحكام ال تتطلب تدخل السلطة العامة لتنفيذھا
جبريا على األموال أو باإلكراه البدني كتمسك الزوجة بحكم الطالق األجنبي للحصول على نفقة من
مطلﱢقھا ،ألنھا إنما تنشئ حالة واقعية ال يمكن معھا اإلنكار وعدم االعتراف بحجيتھا يؤدي إلى عدم
االستقرار على مستوى الجماعة الدولية فيما يخص حالة األشخاص وأھليتھم ،خصوصا عند استعمال
مفھوم الجنسية عن طريق مراقبة األحكام األجنبية الخاصة بالحالة المدنية 25وأھلية المواطنين فقط دون أن
تمتد إلى األحكام األجنبية الخاصة بأشخاص ليسوا كذلك.

-24ال بد من التفريق بين حجية الشيء المقضي به  L’autorité de la chose jugéeوقوة الشيء المقضي فيه La
 force de la chose jugéeحيث إن الحجية يكتسبھا الحكم بمجرد صدوره عن المحكمة وھي تمثل حماية القضاء لحقوق
األشخاص ز تمنع من طرح النزاع مرة أخرى أمام القضاء إلعادة الفصل فيه ،أما قوة الشيء المقضي به فھي وصف
قانوني يلحق الحكم القضائي إذا لم يكن قابال للطعن فيه بأحد الطرق القانونية العادية وھي ال تثبت إال لألحكام النھائية أو
االبتدائية المتحصنة من أي طعن النقضاء أمد الطعن فيه.
 -25وھي تلك األحكام التي تتعلق بحالة األشخاص وأھليتھم  ،وتثبت النسب أو الوالدة أو الطالق أو الزواج ؛ فقد اتخذ
المشرع التونسي في الفصل ) (13من مجلة القانون الدولي الخاص موقفا ً وسطا ً حيث نص على انه " :تدرج دون اللجوء
إلى إجراءات اإلذن بالتنفيذ بسجل الحالة المدنية للمعنى بھا رسوم الحالة المدنية المقامة ببلد أجنبي وأحكام الحالة المدنية
النھائية باستثناء ما يتعلق منھا باألحوال الشخصية بشرط إعالم الطرف المعني بھا " انظر :رائد حمود الجزازي ،تنفيذ
األحكام األجنبية في القانون الدولي الخاص  :ص، 28و ھشام علي صادق ؛ تنازع االختصاص القضائي الدولي :
ص.249
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لقد كرست بعض التشريعات مبدأ االعتراف للحكم األجنبي بالحجية مطلقا دون الحاجة إلى الحصول على
أمر بالتنفيذ كالتشريع الكويتي.26
ومع عدم التنصيص صراحة على ذلك في التشريع الوطني وغياب االجتھاد القضائي فانه يمكننا أن نفھم
من خالل سياق المادة 304:أن المشرع ال يعترف بالحجية لتلك األحكام إال بعد تحليتھا بالصيغة التنفيذية ،
وھو ما توصل إليه االجتھاد القضائي الجزائري في القرار الصادر عن المحكمة العليا
بتاريخ 2001\03\28:جاء فيه ":إن إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطالق يعطي للحكم حجية
الشيء المقضي به وأن رفض القاضي لدعوى الرجوع المقدمة من لدن الزوجة المحتجة بالطالق المقيد
27
في الحكم األجنبي لعدم التأسيس يعتبر تطبيقا سليما للقانون".
الفقرة الثانية:الحكم األجنبي كواقعة قانونية أو كدليل إثبات
يمكن أن يرتب الحكم األجنبي غير المحلﱠى بالصيغة التنفيذية أثارا كمجرد واقعة قانونية تستخلص منه
الوقائع المادية كالوالدة والوفاة  ،أو يستخدم كدليل إثبات بما تضمنه من خبرات ومعاينات و إقرارات و
شھادات و أيمان يستعملھا القاضي من تلقاء نفسه أو بطلب الخصوم فما مدى ذلك.
يرى الفقه إمكانية االستفادة من ھذا الحكم كواقعة ووسيلة إثبات ألن تجاھل ھذه الوقائع يؤدي إلى اعتبار
الشخص متزوج في بلد ومطلق في بلد آخر الخ.....
وھو ما جعل القضاء الفرنسي يأخذ بھذا األمر في االجتھاد المبدئي الصادر عن محكمة االستئناف بـ:
"نانسي" سنة  1921الذي تتلخص وقائعه ":في أن عامال بلجيكيا كان يعمل لدى شركة فرنسية في فرنسا
فوقع له حادث عمل فرفع دعوى تعويض بخصوص ھذا الحادث أمام محكمة إمارة لكسمبورك التي منحته
تعويضا لكنه لم يقنعه فأعاد رفع الدعوى مرة أخرى بذات الموضوع أمام القضاء الفرنسي مطالبا فيھا
بزيادة التعويض فرأت المحكمة الفرنسية عند تقديرھا لقيمة التعويض المستحق أن تنقص من قيمة
التعويض الذي كان استحقه ھذا العامل في المحكمة األجنبية" ،وھنا الحظ الفقيه "بارتن" أن القاضي
الفرنسي في ھذا الحكم اخذ بعين االعتبار الحكم األجنبي كواقعة قانونية وبذلك رتب عليه بعض اآلثار ليس
28
باعتباره حكما ولكن باعتباره واقعة.
فيما يرى البعض اآلخر أن األخذ بالحكم األجنبي كواقعة يكون حين ال يمكن لھذا الحكم الحصول على
األمر بالتنفيذ عندما يكون حكما جزائيا أو إداريا.
المبحث الثالث:تنفيذ األحكام وقرارات التحكيم األجنبية.
لقد بينا آنفا ماھية الحكم األجنبي ،وكيف أن اغلب الدول أخذت بنظام األمر بالتنفيذ من خالل بسط مراقبة
محاكمھا للحكم األجنبي مما يوجب التطرق إلى الشروط الالزم توفرھا في الحكم األجنبي حتى يكون قابال
للتنفيذ وكذا اإلجراءات التي يمكن بھا تنفيذ الحكم األجنبي.
 -26تنص المادة  29من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على انه :يكون الحكم الصادر في بلد أجنبي أو لحكم
المحكمين الصادر في بلد أجنبي حجية األمر المقضي إذا توفرت فيه الشروط الالزمة الن يكون قابل للتنفيذ في الكويت
وذلك دون الحاجة إلى الحصول على أمر بالتنفيذ"
 -27قرار المحكمة العليا ملف رقم 254709:بتاريخ 2001\03\28:المجلة القضائية العدد األول \ 2002ص.312:
-28عبد الفتاح بيومي حجازي .م؛س.ص.158:
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إن تلك الشروط واإلجراءات المضمنة في القانون الوطني ال يمكن بحال أن تناقض ما جاء في االتفاقيات
التي صدقت عليھا موريتانيا لسموھا على القانون الوطني ،وھو سمو مكرس في الدستور الموريتاني طبقا
للمادة 80:من الدستور الموريتاني.
لقد نصت المواد 303 :من قانون اإلجراءات المدنية على جملة من الشروط الواجبة لتجعل الحكم األجنبي
قابال للتنفيذ ،وكدا اإلجراءات التي يجب أن تسلك لتنفيذه.
المطلب األول:تنفيذ األحكام القضائية األجنبية
تعتمد غالبية التشريعات نظام الرقابة من خالل فرض إجراءات معينة لتحلية الحكم األجنبي بالصيغة
التنفيذية  ،بعد مطابقته للشروط التي يحب أن تتوفر فيه حتى يكون قابال للتنفيذ إن تلك الشروط و
اإلجراءات ھي التي سنحاول إجالءھا حاليا.
الفقرة األولى:شروط تنفيذ األحكام القضائية األجنبية
تختلف األنظمة القانونية في تحديد الشروط الالزمة حتى يكون الحكم قابال للتنفيذ فنجد بعض الدول تفرض
حدا أدنى من تلك الشروط فيما نجد أخرى تفرض حدا أقصى منھا .فمثال نجد المشرع الوطني يشترط
لتنفيذ الحكم األجنبي أربعة شروط أساسية ت ﱠم التنصيص عليھا في المادة 304:من قانون اإلجراءات المدنية
والتجارية واإلدارية فيما نجد بعض التشريعات األخرى يشترط ستة شروط كالتشريع األردني المادة 7
من قانون التنفيذ 29،والمالحظ عند تحليل ھذه الشروط أنھا يمكن تصنيفھا إلى نوعين :شروط تتعلق بسيادة
الدولة ،و أخرى تتعلق بمشروعية الحكم.
أوال :الشروط المتعلقة بسيادة الدولة.
وتھدف ھذه الشروط إلى المحافظة على سيادة الدولة من خالل تجسيد مبدأ المعاملة بالمثل ،وعدم مخالفة
الحكم األجنبي للنظام العام ،وتطبيق القانون المختص وفقا لقواعد اإلسناد وعدم تعارضه مع األحكام
الصادرة عن المحاكم الوطنية.
\1المعاملة بالمثل.
يقضي ھذا الشرط بمعاملة الحكم األجنبي في الدولة المراد التنفيذ فيھا بنفس المعاملة التي تعامل بھا
األحكام الوطنية في الدولة التي أصدرت ذلك الحكم فالقاضي قبل أن يتحقق من الشروط األخرى التي
يستلزمھا القانون يجب أن يتأكد أن دولة القاضي الذي أصدر الحكم تقبل تنفيذ أحكام دولته بنفس القدر،
 -29تضمن الفصل الرابع من الباب األول من الكتاب الثالث من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي اإلماراتي رقم : 11
لسنة  1992م األحكام القانونية الخاصة بتنفيذ األحكام واألوامر والسندات األجنبية المادة.235:؛236؛ 237منه ويطلب
األمر بالتنفيذ أمام المحكمة االبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتھا باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى ،وال يجوز األمر بالتنفيذ
إال بعد التحقق مما يأتي:
أ_ .أن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيھا الحكم أو األمر و أن المحاكم األجنبية التي أ صدرته مختصة
بھا طبقاً لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونھا.
ب .أن الحكم أو األمر صادر من محكمة مختصة وفقا ً لقانون البلد الذي صدر فيه.
ج .أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيھا الحكم األجنبي قد كلفوا بالحضور ،ومثلوا تمثيالً صحيحاً.
د .أن الحكم أو األمر حاز قوة األمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أ صدرته.
ه .أنه ال يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة وال يتضمن ما يخالف اآلداب أو النظام العام فيھا.
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وھذا الشرط ال يشترطه المشرع الموريتاني صراحة ،وان فھمه القضاء الموريتاني من خالل اجتھاد
المحكمة العليا المبدئي االنف) (2012\013والمشرع الفرنسي نظرا الستقرار القضاء في فرنسا على
األقل على أن المعاملة بالمثل ليست شرطا من شروط تنفيذ األحكام األجنبية لتعلق المسألة بحقوق األفراد و
لكون مبدأ المعاملة بالمثل ال يؤخذ به إال في مجال المصالح السياسية وعالقات القانون العام.
لقد نصت بعض التشريعات صراحة على ذلك كالقانون األلماني واألمريكي و المصري حيث نصت المادة
 206من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ":أن األحكام و األوامر الصادرة في بلد أجنبي
يجوز األمر بتنفيذھا بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر المصرية فيه".
و يأخذ شرط المعاملة بالمثل صورة دبلوماسية عندما ينص عليه في اتفاقية ملزمة لألطراف وقد يكون ھذا
الشرط في صورة تشريعية عندما يكون تشريع الدولة يسمح بتنفيذ الحكم األجنبي التي صدر عن الدولة
األخرى ،كما أن بعض الدول قامت بإصدار أنظمة تحدد فيھا أسماء الدول التي تعاملھا كما ھو الحال في
العراق مثال.
\2عدم مخالفة الحكم للنظام العام.
اشترط المشرع الموريتاني لتنفيذ الحكم أن ال يكون مخالفا للنظام العام واآلداب العامة كما ھو الحال في
اغلب التشريعات العربية والدولية ،وتعتبر فكرة النظام العام  L’ordre publicفكرة مرنة ومتطورة بتغير
الزمان والمكان فھي ال تخضع لمعيار ثابت وتمثل صمام أمان ضروري لحماية المبادئ و األسس التي
يقوم عليھا المجتمع ويعتبر النظام العام في تنازع القوانين األداة الفنية التي يمكن بھا استبعاد تطبيق قانون
أجنبي على عالقة ما بعد أن أشارت إليه قاعدة اإلسناد الوطنية حين يتعارض مضمون ھذا القانون األجنبي
مع المبادئ األساسية االجتماعية واالقتصادية والسياسية السائدة في دولة القاضي ،وفي مجال تنفيذ األحكام
األجنبية فان دور ھذه األداة ھو منع تنفيذ الحكم األجنبي المتعارض مع ھذه المبادئ .
\3تطبيق القانون المختص وفقا لقواعد اإلسناد.
يقصد بقواعد اإلسناد القواعد قانونية الفنية التي تنظم العالقات ذات العنصر األجنبي بتحديدھا للقانون
الواجب التطبيق على المنازعات التي تثور بشأن تلك العالقات وتضعھا الدولة في شكل قانون خاص لحل
مسائل التنازع في العالقات الدولية كما ھو الحال في القانون التونسي أو تضعھا ضمن أحكام القانون
المدني كما ھو الشأن في القانون الموريتاني و باقي الدول العربية األخرى.
ويعني ذلك أن يشترط لتنفيذ الحكم األجنبي أن يكون القاضي األجنبي الذي اصدر ھذا الحكم المراد
حصوله على الصيغة التنفيذية قد طبق على المنازعة التي فصل فيھا القانون المختص طبقا لقواعد اإلسناد.
والھدف من ذلك ھو حماية االختصاص التشريعي الوطني من خالل منع التحايل على أحكام القانون لقد
تراجع ھذا الشرط بظھور فكرة  L équivalenceالتي تعني انه يكفي لصحة توافر ھذا الشرط في الحكم
األجنبي أن تكون المحكمة األجنبية قد وصلت في حكمھا إلى النتيجة ذاتھا لو أنھا طبقت قانون الدولة
األخرى عندما يكون مختصا حسب قواعد اإلسناد فيه.
 \4عدم تعارض الحكم األجنبي مع األحكام الوطنية .
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لقد اشترطت المادة 304 :من قانون اإلجراءات صراحة ھذا القيد الھادف إلى احترام األحكام الوطنية
وتفضيلھا على األحكام األجنبية لكون تنفيذ الحكم األجنبي المتعارض مع الحكم الوطني ال يتماشى مع فكرة
حجية الشيء المقضي به التي كفلھا القانون للحكم الوطني ،ولذلك ال يشترط في الحكم الوطني أن يكون
حائزا على قوة الشيء المقضي به لرفض الحكم األجنبي المتعارض معه بل يكفي أن يكون حائزا على
الحجية فقط.30
و عند وجود دعوى مرفوعة أمام المحاكم الوطنية في موضوع الحكم األجنبي فان بعض التشريعات يرى
إيقاف الفصل في دعوى تنفيذ الحكم األجنبي إلى حين الفصل في تلك الدعوى فإما أن يكون ھذا مطابقا البت
31
في المنازعة أو متعارضا معه وفي الحالتين سيتم تطبيق الحكم الوطني.
ثانيا:الشروط المتعلقة بمشروعية الحكم.
الھدف من ھذه الشروط ھو التحقق من أن الحكم صدر صحيحا عن محكمة أجنبية مختصة اتبعت أثناء
إصداره اإلجراءات التي تجعله حائزا على قوة الشيء المقضي به غير متحايل على القانون ،وھو ما يجعل
ھذه الشروط دائر حول الحكم ومتعلقة بمشروعيته.:
\1صدور الحكم األجنبي عن محكمة مختصة
يعني ھذا الشرط أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة بالبلد باألمر بالتنفيذ طبقا لمقتضيات البند الثاني
من المادة 304:من قانون اإلجراءات المدنية الموريتاني ،بيد أننا نجد دوال أخرى كفرنسا وألمانيا وايطاليا
تخضع مسالة تحديد اختصاص المحكمة األجنبية إلى قواعد االختصاص القضائي الدولي في قانون القاضي
المطلوب منه تنفيذ الحكم األجنبي ويسمى الفقيه  BARTINھذه القواعد في ھذه الحالة بقواعد االختصاص
العام غير المباشر  Compétence indirectوتقابلھا قواعد االختصاص المباشر Compétence direct
التي تھدف إلى تحديد الحاالت التي تكون فيھا المحاكم الوطنية مختصة بالنظر في المنازعة المشتملة على
عنصر أجنبي عندما تعرض أمام القضاء الوطني فان حسم ھذه المسالة يجب أن يترك للفقه والقضاء في كل
دولة بما يتالءم مع ظروفھا خصوصا مع عدم وجود سلطة عليا على المستوى الدولي يناط بھا توزيع
االختصاص بشكل عادل.
\2صحة اإلجراءات المتبعة في إصدار الحكم االجنبي.
يشترط لتنفيذ الحكم األجنبي أن تكون اإلجراءات التي اتبعت في إصداره سليمة وذلك بان يمكن الخصوم في
الدعوى التي صدر فيھا الحكم من الحضور والتمثيل الصحيح كما ورد في البند الثالث من المادة 304:من
قانون اإلجراءات المدنية الموريتاني ،والھدف من ذلك ھو مراعاة حقوق الدفاع من اجل االطمئنان إلى نزاھة
القضاء الذي اصدر الحكم األجنبي باعتبار ھذه الضمانات األساسية ضرورية للمحاكمة العادلة المنصوص
عليھا في المواثيق الحقوقية الدولية.
 \3حيازة الحكم األجنبي لقوة الشيء المقضي به.

 -30عكاشة محمد عبد العال  .القانون الدولي الخاص.ص.426:
 -31عكاشة محمد عبد العال  .القانون الدولي الخاص.ص.426:
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يشترط في الحكم األجنبي القابل للتنفيذ أن يكون نھائيا مستنفذا جميع طرق الطعن العادية و في ھذه الحالة يجب
الرجوع إلى قانون الدولة التي صدر عن قضائھا الحكم األجنبي وليس إلى قانون الدولة المطلوب منھا تنفيذ
الحكم األجنبي وھذا ما أكدته المادة 304:في بندھا الثاني التي أكدت على نافذية الحكم األجنبي المراد تنفيذه،
والھدف من ذلك ھو استقرار المعامالت الدولية الخاصة بل إن بعض التشريعات تشددت في ذلك من خالل
اشتراط أن يكون الحكم األجنبي حائزا للصيغة التنفيذية في البالد التي صدر فيھا الحكم ،ومنھا المشرع العرقي
في المادة 6:من قانون تنفيذ األحكام األجنبية العرقي ،والمشرع األردني المادة 2 :من قانون تنفيذ األحكام
األجنبية.
 \4عــدم وجود التحايل على القانون.
يمكن تصور الغش نحو القانون عندما يتم من أحد طرفي الخصومة في حق الطرف اآلخر عن طريق التحايل
في اإلجراءات المتبعة في الدولة التي صدر الحكم من قضائھا باستعمال وسائل غير مشروعة أو بواسطة
تغيير ضوابط اإلسناد بخلقه رابطة مصطنعة بين النزاع وقانون دولة معينة من اجل التھرب من أحكام القانون
الواجب التطبيق وفي ھذه الحالة يجب على القاضي التأكد من عدم وجود غش نحو القانون ويمنع تنفيذ الحكم
األجنبي عند ثبوت وجود الغش والتحايل في الحكم المعروض للتنفيذ ،لقد اغفل المشرع الوطني التنصيص
على ھذا الشرط تشبثا منه بمبدأ تقليص المراقبة حتى ال تمتد إلى مضمون الحكم القضائي األجنبي ،وھو اتجاه
جيد في احترام القضاء الدولي إال انه يجب وضع ضمانات قوية في وجوه الخصوم سيئي النية.
الفقرة الثانية :إجراءات تنفيذ الحكم األجنبي.
يتوجب على طالب تنفيذ رفع دعوى أمام الجھة القضائية المختصة الستصدار حكم بالتنفيذ للحكم األجنبي من
خالل تقديم الدعوى إلى الجھة التي ينبغي إجراء التنفيذ بدائرتھا وحسب الشروط المنصوص عليھا بالقانون
الوطني لدولة التنفيذ وبناء على أمر صادر عن رئيس محكمة الوالية الذي يصدر أمرا بالتنفيذ ال يقبل الطعن
إال عن طريق النقض.
أوال :طبيعة دعوى األمر بالتنفيذ
تھدف ھذه الدعوى إلى منح القوة التنفيذية للحكم األجنبي إلمكانية تنفيذه،و تختلف عن الدعوى القضائية التي
يھدف أساسا إلى الحصول على الحماية القضائية ،و ھو ما يجعلھا ذات طبيعة خاصة ال تتطرق إلى الوقائع
وإنما إلى إثبات توفر الشروط الالزمة لتنفيذ الحكم ونظرا لذلك فان عبء اإلثبات فيھا يقع على عاتق المدعى
عليه حين يدفع بعدم توفر تلك الشروط افتراضا لقرينة الصحة في الحكم األجنبي فيما ال تتغير أطرف
الخصومة.
وعلى ذلك يرى جانب من الفقه انه ال يجوز إدخال الغير في ھذه الدعوى بل ينبغي رفض الطلبات اإلضافية،
وتقديم ھذه الدعوى من طرف ذي الصفة المستفيد أو من ينوب عنه.
ثانيا :إجراءات الدعوى،
تخضع ھذه اإلجراءات إلى قانون القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم األجنبي لكون األمر بالتنفيذ يتطلب تدخل
السلطات العامة لتنفيذ ھذا الحكم جبرا و ھو ما نصت عليه اتفاقية الرياض العربية للتعاون لسنة  1983في
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المادة 31 :فقرة ب  ،32و تتم دعوى األمر بالتنفيذ إما بموجب دعوى أصلية يكون موضوعھا األمر بالتنفيذ أو
عن طريق الدفع بمناسبة دعوى أخرى مرفوعة أمام القاضي المطلوب منه منح الصيغة التنفيذية حين يكون
الحكم األجنبي مرتبطا ارتباطا وثيقا بھذه الدعوى ومؤثرا فيھا وبشرط اختصاص القاضي التي تثار أمامه .
ثالثا:مضمون الحكم الصادر في دعوى األمر بالتنفيذ
إن القاضي الذي تعرض عليه الدعوى إما أن يقبل منح األمر بالتنفيذ لھذا الحكم األجنبي أو يرفض منحه ذلك
األمر.
\1منح األمر بالتنفيذ؛
حين يتحقق القاضي من توافر كل الشروط الالزمة في الحكم األجنبي فانه يقوم بإصدار األمر بالتنفيذ دونما
تعديل للحكم وھو ما يجعله قابال للتنفيذ إال إذا ظھرت عوامل جدية تحول دون تنفيذه لقيام حالتي المقاصة
والوفاء بالدين.33
ويرتب األمر بالتنفيذ نفس اآلثار التي يرتبھا الحكم األجنبي  ،و يوجب بقوة القانون وضع الضمانات الكفيلة
بتنفيذ الحكم الصادر في النزاع كحق الرھن القضائي للمدين على عقارات مدينه باعتبار أن تلك الضمانات ما
ھي إال جزء من طرق التنفيذ ،وبالتالي فان المشرع الوطني يتعامل مع الحكم األجنبي القابل للتنفيذ نفس معاملة
الحكم الوطني وبالتالي يمنحه نفس اآلثار المترتبة عنه.
وللقاضي الذي يمنح الصيغة التنفيذية كامل السلطة في أن يأمر بالتنفيذ الوقتي وله أن يمنح المدين مھلة للوفاء،
وبإمكانه إلزام المنفذ عليه دفعھا بالعملة الوطنية على أن يتم التحويل على أساس سعر العملة النقدية يوم
34
الوفاء.
 \2رفض تنفيذ الحكم األجنبي؛
عندما ال يستوفي الحكم األجنبي الشروط الالزمة لجعله قابال للتنفيذ فان القاضي يقوم برفض إعطائه الصيغة
التنفيذية  ،و به ال يمكن رفع دعوى األمر بالتنفيذ من جديد نظرا الن األمر حائز على قوة الشيء المقضي به،
و لصاحب الحكم األجنبي أن يرفع دعوى جديدة أمام المحاكم الوطنية بشأن النزاع الذي قضى به الحكم
األجنبي،لقد كرست أغلبية التشريعات الوطنية منح الحق في الطعن في حال الرفض عن طريق النقض طبقا
للفقرة األخيرة من المادة 304 :من قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية.
المبحث الرابع :تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية.
يعتبر حكم التحكيم ثمرة عملية التحكيمية التي من خاللھا يتم الفصل بين طرفي التحكيم ، 35وقد تقدم أن التحكيم
بات ضرورة عصرية وحاجة عالمية بعد بروزه كنظام عالمي ناجع لحل النزاعات التجارية الوطنية والدولية،
إن ھذا النظام لن يحقق األھداف المنشودة منه إال إذا تم تنفيذ الحكم التحكيمي ،وبالرجوع إلى مدونة التحكيم
 -32جاء في المادة  31الفقرة ب ":تخضع اإلجراءات الخاصة باالعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب
إليه االعتراف بالحكم.
 -33حفيظة السيد الحداد؛ النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي.ص.395:
 -34احمد عبد الكريم سالمة،ص1145:
-35لقد عرف المشرع الموريتاني التحكيم في المادة األولى من مدونة التحكيم بأنه ":التحكيم ھو طريقة خاصة لفض بعض
أصناف النزاعات من قبل ھيئة تحكيم يسند إليھا األطراف مھمة البت فيھا بموجب اتفاق تحكيم".
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الوطنية واالتفاقيات الدولية والثنائية التي تبنت نظام اإلحالة إلى التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة خصوصا
اتفاقية نيويورك التي تعتبر حجر الزاوية في ھذا التنفيذ  ،36نجد أن تنفيذ الحكم التحكيمي األجنبي يحتاج
باألساس إلى توافر جملة من الشروط الموضوعية والشكلية تكسبه ) االعتراف( ،كما يحتاج إلى سلوك مسطرة
خاصة تشمل مختلف اإلجراءات التنفيذية من اجل أن يصبح قابال للتنفيذ )التنفيذ( .لذا ال تختلف ھذه المقتضيات
عن ما تقدم في المبحث االنف إال باختالف النظامين المعتمدين للفصل النزاعات.
المطلب األول:شروط تنفيذ حكم التحكيم األجنبي
لم تضع اتفاقية نيويورك شروطا محددة لالعتراف وتنفيذ حكم التحكيمي األجنبي وإنما تركت المسالة لقواعد
القانون الداخلي في البلد المطلوب منه تنفيذ الحكم التحكيمي األجنبي ومع ذلك ألزمت الدول الموقعة عليھا بعدم
التفرقة في المعاملة بين أحكام التحكيم الدولية وأحكام التحكيم الداخلي.
إن انضمام بالدنا إلى اتفاقية نيويورك لسنة  1958بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية جعلھا
تتبنى ما جاء فيھا من خالل وضع المقتضيات الخاصة بالتحكيم الدولي تتماشى مع ما نصت عليه ھذه االتفاقية؛
ومن خالل الوقوف على المادة 61:من مدونة التحكيم نجد جملة من الشروط التي يمكن للمحكمة أن تثير ھذه
الشروط من تلقاء نفسھا أو يثيرھا المحكوم ضده فتتحقق المحكمة من وجودھا وھي شروط ال زمة لالعتراف
للحكم التحكيمي وھي:
/1إثبات وجود القرار التحكيمي.
يتم ذلك عن طريق تقديم أصل القرار مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخة مصدقة منه إضافة إلى ترجمة لھما باللغة
العربية تخلف احد ھذه الوثائق يؤدي إلى رفض إصدار األمر بالتنفيذ المادة 61:من مدونة التحكيم والمادة
 1479من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي ،وھو ما سار عليه االجتھاد القضائي الوطني من خالل الحكم
الصادر عن المحكمة التجارية بمحكمة والية نواكشوط حين اعتبرت في حيثياته أن مقدم الطلب أرفقه بأصل
القرار التحكيمي مع ترجمته إلى العربية واغفل تقديم أصل اتفاق التحكيم الذي يحتوي على شرط التحكيم أو
صورة مطابقة منه لألصل مع ترجمتھا إلى اللغة العربية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه"،37
وينطبق األمر في التقديم على األشخاص المعنوية العامة التي يبيح المشرع الموريتاني في سبق منه في
المادة 8:إمكانية إبرامھا لالتفاق التحكيمي  ،وبالتالي يمنحھا إمكانية تقديم طلب للحصول على األمر بالتنفيذ
وھو ما لم يفعله المشرع المغربي حين منع على الشخص المعنوي العام أھلية إبرام االتفاقات التحكيمية
وبالتالي منعه من تقديم طلب الحصول على األمر بالتنفيذ المادة 306:من قانون اإلجراءات المدنية المغربي.
/2أن ال يكون االعتراف أو تنفيذ القرار التحكيمي مخالفا للنظام العام الدولي.

 -36تنص المادة  :7من اتفاقية نيويورك لسنة  1958بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية على أنه :ال تخل
أحكام ھذه االتفاقية بصحة االتفاقية الجماعية أو الثنائية التي أبرمتھا الدول المتعاقدة بشأن االعتراف بأحكام المحكمين
وتنفيذھا وال تحرم أي طرف من حقه في االستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاھدات
البلد المطلوب إليھا االعتراف والتنفيذ.
 -37الحكم رقم 2004/032:بتاريخ.2004/06/24:
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رغم أن مفھوم النظام العام مفھوم غامض إال إن اتفاقية نيويورك في مادتھا الخامسة الفقرة الثانية 38أكدت
عليه كشرط جوھري لالعتراف للحكم التحكيمي وھو ما كرسته المادة 62 :من مدونة التحكيم في البند  2منھا
،و نصت عليه اتفاقية الرياض العربية للتعاون في مادتھا 37:الفقرة ھـ بل زادت في االشتراط أن ال يخالف
ذلك الحكم أحكام الشريعة اإلسالمية واآلداب العامة.
و السبب في وذلك ھو أن النظام العام له تأثير مباشر على إرادة األفراد الستخدامه للحد من سلطان اإلرادة
التي تحرمه المادة 8 :من مدونة التحكيم ويسند تقدير النظام العام إلى القاضي  ،ولعل أوضح تعريف ھو ما
أورده المشرع األلماني في المادة" 3:بأنه كل أمر يتضمن قواعد تتصل بأصل وأساس النظام االجتماعي أو
39
السياسي أو االقتصادي للدولة و للمجتمع يكون من شأن انتھاكه تھديد كيان ذلك النظام أو تصدعه.
/3شرط المعاملة بالمثل؛
يأخذ المشرع الموريتاني بھذا الشرط في المادة 60 :من مدونة التحكيم التي تنص على انه ":تخضع ألحكام
ھذا الفرع قرارات التحكيم الصادرة في ميدان التحكيم الدولي مھما كانت الدولة التي صدرت بھا من أجل
االعتراف بھا وتنفيذھا في موريتانيا ،وكذلك قرارات التحكيم األجنبية بشرط احترام قواعد المعاملة بالمثل".
و انطالقا من دسترة ھذا المبدأ من خالل المادة 80:من الدستور الموريتاني يكون المشرع الوطني حسم توجھه
في تقرير ھذا المبدأ الذي تأخذ به غالبية التشريعات الحديثة صراحة أو ضمنا من خالل التصديق على االتفاقية
الدولية التي تسمو على التشريع الداخلي كما ھو الحال في المغرب المادة 430:من قانون اإلجراءات المدنية
التي لم تشر إلى ھذا المبدأ إال أن مصادقتھا على اتفاقية نيويورك بتاريخ1960/02/19:تشكل أخذا وتشبثا بھذا
المبدأ.40
المطلب الثاني:إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية
حسب اتفاقية نيويورك فان الدول المتعاقدة تعترف بحجية الحكم التحكيمي وتأمر بتنفيذه طبقا للقواعد المتعبة
في اإلقليم المطلوب إليه التنفيذ حسب المادة الثالثة الفقرة  1من ھذا االتفاقية ،وان كانت اإلجراءات و القواعد
المتبعة على المستوى الوطني في تنفيذ األحكام األجنبية ال تختلف كثيرا عن القواعد المتبعة في مجال قرارات
التحكيم الدولية إال انه يمكن مفصلتھا  ،وبحسب المقتضيات المكرسة في القانون الوطني على النحو التالي:
الفقرة األولى:تقديم طلب التنفيذ.
يجب على طالب تنفيذ الحكم التحكيمي أن يقوم بإيداع أصل حكم التحكيم األجنبي مرفوقا باتفاقية حكم التحكيم
أو بنسخ عنھما تستوفيان الشروط المطلوبة ،وان يقدم ترجمة رسمية لحكم التحكيم واتفاقية التحكيم إلى اللغة
العربية .
وقد أشارت إلى ذلك اتفاقية نيويورك و اشترطت بان تكون ھذه الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو مترجم
محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي.
 (2)-38يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليھا االعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض االعتراف والتنفيذ أذا
تبين لھا) :أ( أن قانون ذلك البلد ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو )ب( أن في االعتراف بحكم المحكمين أو نفيذه
ما يخالف النظام العام في ھذا البلد.
-39حسني المصري ؛ التحكيم التجاري الدولي .ص.628:
 -40الجريدة الرسمية المغربية عدد 2473بتاريخ..1960/03/18:
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إن إيداع حكم التحكيم الدولي غير كاف لوحده لتنفيذ ھذا الحكم رغم انه يمثل قاعدة جوھرية في اإلجراءات فقد
نصت المادة 61 :على انه يكون لقرار التحكيم مھما كانت الدولة التي صدر فيھا قوة الشيء المقضي به
المنصوص عليھا في المادة  30من ھذه المدونة ،وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس محكمة الوالية مع
مراعاة أحكام ھذه المادة والمادتين  62و 63من ھذه المدونة" ،ولعل إلزامية تقديم ھذه األوراق تكمن في
تمكين السلطة المختصة بإصدار األمر بتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية من أداء وظيفتھا على أحسن وجه
باإلضافة إلى جعلھا قادرة على مباشرة الرقابة على تلك القرارات وتقدير مدى سالمتھا وقابليتھا للتنفيذ كما
تقدم في المباحث السابقة.
الفقرة الثانية:تصرف القاضي في األمر بالتنفيذ .
بعد إيداع حكم التحكيم وتقديم طلب التنفيذ يأتي دور القاضي لمنح األمر بالتنفيذ أو رفض اصداره بعد أن
يبسط الرقابة على األحكام التحكيمية األجنبية من خالل توفر الشروط الالزمة  ،ويعد ھذا األمر من األعمال
الوالئية ألنه ال يفصل في الخصومة  ،ورغم أن ھذا االتجاه ھو الذي يتبناه المشرع الوطني و ھو االتجاه
الذي نميل إليه من بين االتجاھات الثالثة التي تحكم ھذه المسالة والمترددة بين الوالئي والقضائي و أيا كان
االعتبار فان الطعن في األمر القاضي بالتنفيذ غير جائز باي طريق من الطرق و إن وجد في بعضھا الحق
في الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي الدولي.
الخالصة؛
من خالل ما تقدم يمكن أن نستخلص أن الحكم األجنبي يتطلب جملة من الشروط تكسبه االعتراف الالزم
ليسلك جملة من اإلجراءات تجعله نافذا ،وأن ما نعنيه بالحكم األجنبي ھو كل قرار صادر عن سلطة عامة
تمارس وظيفتھا وفقا للنظام القانوني السائد في دولة معينة ،وأن المشرع الوطني يعتمد نظام الرقابة على تلك
األحكام األجنبية من اجل صالحيته للتنفيذ و تحليته بالصيغة التنفيذية ،وقد حصر المشرع الوطني ھذه
الشروط في أربعة شروط ] :[304خلو الحكم األجنبي من أي مقتضى مخالف لألخالق الحميدة أو للنظام العام
بموريتانيا؛و صدوره عن سلطة قضائية قانونية بالبلد )األجنبي( المعني باألمر حائزا على قوة الشيء المقضي
به؛ بعد استدعاء األطراف أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وتمكينھم من الدفاع؛ و أن ال يتناقض مع الحكم
الوطني ،وزيادة على الشروط المذكورة آنفا والتي ھي واجبة في كل األحوال فإن الحكم الصادر في دولة
أجنبية ال يتم تنفيذه إال حسب الشروط المنصوص عليھا بقوانين ھذا البلد بالنسبة لتنفيذ األحكام الصادرة في
موريتانيا )المعاملة بالمثل(.
وقد أحسنت المحكمة العليا حين بينت أن عبارة البلد الواردة في ھذه المادة تعني الدولة األجنبية ألنھا ھي
الدولة التي يراد تنفيذ حكمھا ،وأن إسقاط ذلك على أن اإلشارة ھي لموريتانيا يفقد النص محتواه ويفرغه من
معناه  ،كما أحسنت مرة أخرى حين بينت أن الشرط المنفصل عنھا والذي يحيل ضمنا إلى شرط المعاملة
بالمثل لألحكام الصادرة في موريتانيا في البلد األجنبي آيا كان وفق قانونه تحسمه االتفاقيات القضائية بين
موريتانيا والبلدان األخرى التي تعتبر قانونا نافذا في كليھما يسمو على القوانين العادية ،وغي ھذه جميع بين
الحماية القانونية للحقوق المكتسبة واحترام لمبدأ السيادة الوطنية.
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