
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قرارات  استئنافية خاصة بتذييل األحكام األجنبية 
  بالصيغة األجنبية

  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
حيث إن احملكمة  وبعد اطالعها على وثائق امللف ودراستها لعلل احلكم املستأ�ف وما أثري من أسباب،  تـبني هلـا بـأن    "

ى اليـه قضـاء حمكمـة أول درجـة،  ذلـك أ�ـه  ثابـت مـن عقـد          ما �عته الطاعنة ليس من شأ�ه تغيري وجهة �ظر هذه احملكمة فيما ا�ته
توثيق وجدة أن الزوجني معا قد تراضيا على الزواج إجيابا وقبوال كما مسي فيه الصداق وأجنز  449صحيفة  472الزواج عدد 

من طـرف القضـاء املغربـي    أمام  عدلني مسلمني مما جيعله زواجا صحيحا بالنظر ملقتضيات مدو�ة األسرة،  ومن مثة ال ميكن إلغاؤه 
فباألحرى القضاء األجنيب،  على اعتبـار أن  مسـطرة إهنـاء العالقـة الزوجيـة حمـددة قا�و�ـا ويف حـاالت معينـة �ـص عليهـا القـا�ون             
 وليس من  ضمنها إلغاء عقد الزواج بل التحلل منه إما بفسخ الزواج عند ثبوت حاالته أو إهنائه بالطالق من طرف الزوج أو التطليق

القضائي وعليه فإن احلكم األجنيب القاضي  بإلغاء عقد زواج مغربي رغم اكتمال أركا�ه وشروطه وصحته  له مساس مبقتضيات 
مدو�ة األسرة وخمالف للنظام العام املغربي،  وبالتايل يبقى غري قمني بإعطائـه الصـيغة التنفيذيـة وان حمكمـة أول درجـة ملـا قضـت        

  ."ف للصواب وتوجب تأييدهبرفض الطلب كان قضاؤها مصاد
  .06-354:  يف امللف عدد 29/11/2006الصادر بتاريخ  786:قرار حمكمة االستئناف بوجدة  رقم *
  

  :يف الشكل
  .حيث إن حمكمة أول درجة رفضت طلب التطليق للشقاق"

الـيت تكـون هنائيـة    من مدو�ة األسرة فإن األحكام الصادرة بالتطليق والشقاق واخللع هي  128وحيث إ�ه ووفق الفصل 
  .وأن غريها اليت ترفض الطلب تكون  ابتدائية وخاضعة لالستئناف مبفهوم املخالفة للفصل املذكور

  .وحيث إن الطعن أثري وفق الشكل املتطلب قا�و�ا فهو مقبول
  :ويف املوضوع 

ا وللحكـم املسـتأ�ف وعللـه،    حيث  إن احملكمة وبعد اطالعها على أوراق امللف ابتدائيا واستئنافيا وبعد دراستها هلـ  
تبني هلا أن ما أثري من لدن املستأ�فة سبق التمسك به ابتدائيا،  لذلك  يـتعني تـبين علـل احلكـم املطعـون فيـه وال يعـاب علـى احملكمـة           



  

ييلـه بالصـيغة   عدم اللجوء إىل الصلح بني الطرفني أمام إقرار املستأ�فة بوقوع الطالق لدى احلاكم اهلولندية،  فضـال عـن كـون عـدم تذ    
  ."التنفيذية ال ينقص من حجته بالنسبة للوقائع املضمنة به،  ألجله يتعني رد الطعن وحيث إن الصائر يقع على املستأ�فة

  .2005-698: يف امللف عدد 02/5/2006الصادر بتاريخ  207:قرار حمكمة االستئناف  باحلسيمة  رقم *
  

مللف وبعد دراستها هلا وللحكم املستأ�ف وعلله،  تبني هلا أن ما أثارتـه  حيث  إن احملكمة وبعد اطالعها على أوراق ا"
النيابة العامة ضده غري مؤسس،  ذلك أن الطالق اتفاقي وهو أمر وارد ضمن املدو�ة ومت ترمجته الوثـائق بواسـطة ترمجـان الشـيء     

  .الذي جيعل احلكم مصادف للصواب
  ." وحيث إن الصائر يقع على اخلزينة العامة

  .202/06يف امللف عدد 12/7/2006الصادر بتاريخ  399: رار حمكمة  االستئناف باحلسيمة رقم ق*
  

يث إن احملكمة وبعد اطالعها على أوراق امللف ابتدائيا  واستئنافيا وبعد دراستها هلا وللحكـم املسـتأ�ف وعللـه،    ح"
تبني هلا أن ما �عاه املستأ�ف وعلله تبني هلا أن ما �عاه املستأ�ف ضده مؤسس، ذلك أن هذا األخري أدىل باحلكم األجـنيب  وشـهادة   

الشيء الذي يعد قرينة على تبليغه للمطلقـة علـى خـالف مـا ذهـب إليـه احلكـم املسـتأ�ف،          عدم الطعن فيه ومت تسجيل الطالق، 
  ."ألجله يتيعن إلغاء احلكم واالستجابة للطلب

  .2006-180: يف امللف عدد 09/5/2006الصادر بتاريخ  226:قرار حمكمة االستئناف باحلسيمة رقم *
  

�ف  مل يطبـق مقتضـيات املسـطرة الكتابيـة واسـتجابت للطلـب       حيث ترتكز أسباب االستئناف على أن احلكم املستأ"
  .دون تكليف املدعيان بتنصيب حمام

وحيث إن ما متسكت به النيابة العامة من عدم تنصـيب الـدفاع يف املرحلـة االبتدائيـة ال يرتكـز علـى أسـاس،  مـا دام أن         
ني الطرفني، وأن القضـايا املتعلقـة بـالطالق تطبـق فيهـا املسـطرة       احلكم  املطلوب تذييله  بالصيغة التنفيذية يتعلق بالطالق االتفاقي ب

  .من قا�ون املسطرة املد�ية  45الشفوية طبقا للفصل 
  ."وحيث ينبغي ملا ذكر التصريح بتأييد احلكم املستأ�ف وحتميل اخلزينة العامة صائر االستئناف

  .464/2006-7: يف امللف عدد 17/10/2006يخ الصادر بتار 536:قرار حمكمة االستئناف باحلسيمة رقم*          
  
  



  

   :يف الشكل 
  :يف الدفع بعدم قبول االستئناف "

من  مدو�ة األسرة جيعل أحكام إهنـاء العالقـة الزوجيـة غـري قابلـة للطعـن، فـإن احلكـم          128وحيث إ�ه  إذا كان الفصل 
اء العالقة املضمن يف احلكم األجنيب لتنفيذه باملغرب وهو حكـم  بالتذييل ال ينهي العالقة الزوجية بني الطرفني وإمنا  يصادق على إهن

  .بطبعه يبقى قابل لالستئناف واستنادا لألصل، والدفع خبالفه يبقى عديم األثر ويتوجب رده
  .وحيث إ�ه تبعا ملا ذكر وأمام توفر كافة شروط االستئناف يبقى االستئناف مقبوال شكال

  :يف املوضوع
  .من قا�ون املسطرة املد�ية 431على احلكم  املستأ�ف خرقه ملقتضيات الفصل حيث تعيب املستأ�فة  

مـن القـا�ون املـذكور     431حقا لقد ثبت صحة ما عابته املستأ�فة علـى احلكـم املسـتأ�ف، ذلـك أن مقتضـيات الفصـل       
صـل التبليـغ أو كـل  وثيقـة أخـرى      توجب إرفاق مقال املطالبة بتذييل احلكم األجنيب بالصيغة التنفيذية بنسخة رمسية من احلكم وأ

تقوم مقامه وشهادة من كتابة الضبط تشـهد بعـدم التعـرض واالسـتئناف  والطعـن بـالنقض ، والكـل مرتجـم اىل اللغـة العربيـة ، وأن           
عرض  وثائق امللف إذا كا�ت تثبت إرفاق املقال بنسخة رمسية من احلكم فإ�ـه  مل يـتم تقـديم أصـل التبليـغ وشـهادة بعـدم الطعـن بـالت         

  .واالستئناف والطعن بالنقض
مما يبقى معه الطلب املقدم على الوجه املذكور معيبا،  واحلكم املستأ�ف باستجابته، له رغم القصور اآل�ف الذكر يكـون  

  .قد جا�ب  الصواب،  األمر الذي يتوجب معه إلغاؤه، وتصديا احلكم بعدم قبول الطلب
  ."على الدرجتنيوحيث يتعني حتميل املستأ�ف عليه الصائر 

  .2006-40: يف امللف عدد 12/10/2006الصادر بتاريخ  06/7- 709: قرار حمكمة  االستئناف رقم*
  
  

    
 


