
 

0 

 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

  1 جامعة قسنطينة

كمية الحقوق  
 

 

تنفيذ األحكام األجنبيت في انمواد 

انمذنيت وانتجاريت 
مذكزة مقذمت ننيم درجت انماجستيز في انقانون انخاص 

" فزع قانون األعمال"

 

: األستاذ المشرف:                                                      إعداد الطالب

د علي بن سليطان .عبدو بولعراس                                                   أ

 

لجنة المناقشة 

    رئٌسا 1أستاذ التعلٌم العالً    جامعة قسنطٌنة   :   د  محمد زعموش   .أ

    مشرفا 1أستاذ التعلٌم العالً    جامعة قسنطٌنة   :   د علً بن سلٌطان   .أ

    عضوا 1أستاذ التعلٌم العالً    جامعة قسنطٌنة   :  د عبد الحفٌظ طاشور.أ

 

 

السنة الجامعية 

2012 - 2013 



 

 

 

 

شكز وعزفان 

 

 

 أأثلدم خبامص امشكر وامتلدير وامعرفان لأس تاذي امفاضل الأس تاذ ادلكتور 

. عيل بن سليطان، عىل تكرمه بلبوهل الارشاف عىل هذا امعمل

كام يرشفين ويسعدين أأهين ثلليت امتوجهيات وامنصاحئ عىل يد هذا الاس تاذ 

. اجلليل

ىل أأعضاء انلجنة املوكرة متفضلهم ابملوافلة عىل  مث أأكدم شكري وثلديري ا 

... مناكشة رساميت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

إهذاء 

 

 

ىل أأيب  ىل أأيم، ا  ا 

ىل طريق امعمل  ىل لك من مد بيدي ا  ا 

 أأهدي هذا امعمل املتواضع



 

1 

 

 
 

انمقـذمت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

المقـــــدمة  
 

إف الجزائر بكضعيا الراىف في حاجة ماسة إلى عالج مسألة تنفيذ األحكاـ 
األجنبية فييا عالجا جذريا كشامال نظرا لمظركؼ االقتصادية التي تمر بيا ككذلؾ 

الظركؼ االجتماعية الناتجة عف حالة االنفتاح االقتصادم، كنظرا ألف أبكاب الدكلة 
مفتكحة لالستثمارات األجنبية أمر مف شأنو أف ينشط عالقات القانكف الدكلي 

الخاص بيف األفراد كالشركات كالتي ال تقع تحت حصر، كبالتالي تتعدد المشكالت 
الناجمة عف ىذه العالقات كعميو فإف األمر قد يصؿ إلى القضاء كغالبا ما تصدر 

أحكاـ تككف في حاجة إلى تنفيذ، كىنا تثكر مشكمة االعتراؼ باألحكاـ األجنبية 
. كآثارىا

كما أف المكقع الجغرافي لمجزائر كالذم يجعؿ منو نقطة كصؿ بيف الشماؿ 
كالجنكب كانتشار أبنائو في مختمؼ بقاع األرض، تجعؿ منو أرضا خصبة لمقانكف 

الدكلي الخاص، كنظرا لكثرة العالقات مع الخارج، تصبح الحاجة ممحة لدل 
الجزائرييف أك األجانب الحائزيف عمى أحكاـ أجنبية في مصمحتيـ أف يعمدكا إلى 

. إكسائيا الصيغة التنفيذية الالزمة في الجزائر
كالكاقع أف المشرع الجزائرم شأنو شأف معظـ التشريعات قد عمد عند تنظيمو 

حاجة : لمسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية في الجزائر إلى التكفيؽ بيف اعتباريف ىاميف
المعامالت الدكلية كالمحافظة عمى مصالح األفراد الخاصة الدكلية عبر الحدكد مف 
ناحية، كسيادة الدكلة عمى إقميميا مف ناحية أخرل، كتكفيقا بيف ىذيف االعتباريف لـ 
يشأ المشرع الجزائرم أف يعترؼ بالحكـ األجنبي بصفة مطمقة، كينزلو منزلة الحكـ 
نما تكسط في األمر فسمح بتنفيذه مع إخضاعو  الكطني كال ينكر عميو كؿ قيمة، كا 
حاطتو بمجمكعة مف الشركط الخارجية اليدؼ منيا في نياية األمر  لرقابة جادة كا 
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 قد أحسنت القضاء، كعدـ مساس الحكـ قالتحقؽ مف أف المحاكـ التي أصدرت
. بالنظاـ القانكني الجزائرم

إف عدـ االعتراؼ بالحكـ األجنبي مف شأنو أف يؤدم إلى اضطراب 
المعامالت بيف األفراد، فالمؤسسات التجارية كاالقتصادية التي تتعامؿ مع مؤسسات 

أجنبية إذا لـ يكف في استطاعتيا استيفاء حقكقيا مف المدنييف المقيميف بالخارج 
بمقتضى األحكاـ التي تصدر لصالحيا مف المحاكـ الكطنية، فإنو بال شؾ سينتيي 

بيا األمر إلى االمتناع عف التعامؿ مما يؤدم إلى اإلخالؿ بالحياة  االقتصادية 
. لممجتمع الدكلي

 
ذا كاف الحكـ بمفيكمو الكاسع ىك كؿ قرار تصدره المحاكـ في خصكمة  كا 

مطركحة أماميا، أك غير خصكمة تبعا لإلجراءات المنصكص عمييا قانكنا فإنو 
يشمؿ كال مف الحكـ القضائي كالعمؿ الَكالئي، فإنو إلى جانب الحكـ األجنبي كسند 
تنفيذم، ىناؾ سندات تنفيذية أجنبية أخرل غير المنازعات التي يفصؿ فييا القضاء 

. كىي السندات الرسمية األجنبية كأحكاـ التحكيـ األجنبية
 

كليذا فإف دراسة األحكاـ القضائية األجنبية كاآلثار المترتبة عف تنفيذ ىذه 
األحكاـ تقتضي دراسة آثار السندات التنفيذية األجنبية األخرل كالمتمثمة في 

السندات الرسمية األجنبية كأحكاـ التحكيـ األجنبية، حيث أف قانكف اإلجراءات 
 قد مد اعترافو بآثار األحكاـ القضائية األجنبية إلى (1)المدنية كاإلدارية الجزائرم

. آثار السندات الرسمية األجنبية كأحكاـ التحكـ الدكلية كتنفيذىا

                                                             

، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، الجريدة 2008 فبراير سنة 25 مؤرخ في 09 – 08قانكف رقـ -  (1)
. 2008، سنة 21الرسمية، العدد 
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  نجد أف المشرع لـ (1)كبالرجكع إلى قانكف اإلجراءات المدنية الجزائرم القديـ
جراءات تنفيذ األحكاـ األجنبية بشكؿ مضبكط كمتميز كاكتفى بتناكؿ  ينظـ شركط كا 

 كىي المادة الكحيدة كالتي عالج  (2) 325مسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية في المادة 
بيا المكضكع كنجد أنو قد جمع بيف األحكاـ القضائية كالسندات الرسمية األجنبية 

في مادة كاحدة، ىذه المادة المعمكؿ بيا منذ صدكر قانكف اإلجراءات المدنية القديـ 
إلى غاية صدكر قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد حيث عرؼ المشرع 

الجزائرم تطكرا ىاما في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية، إذ تعرض قانكف اإلجراءات 
 إلى تنظيـ القكاعد العامة لتنفيذ 608، 605المدنية اإلدارية الجديد في المكاد 

السندات التنفيذية األجنبية، كقد فصؿ بيف األحكاـ القضائية كالسندات الرسمية 
. األجنبية كحدد لكؿ منيما شركط لقابمية تنفيذىا

كما تناكؿ قانكف اإلجراءات المدنية الجزائرم القديـ في مرسـك تشريعي ينظـ 
 كىك المرسـك الذم أضاؼ مكاد جديدة إلى قانكف (3)التحكيـ التجارم الدكلي

 كمكاد أخرل  (4)اإلجراءات المدنية فأصبح يشتمؿ عمى مكاد تنظيـ التحكيـ الداخمي
، 28 مكرر 458 مكرر إلى 458مكضكعيا التحكيـ التجارم الدكلي في المكاد مف 
 تاريخ بدأ العمؿ بقانكف 2009كىي التي ضمت سارية المفعكؿ إلى غاية أفريؿ 

. اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد
كالذم تضمف ىك أيضا مكاد خاصة بالتحكيـ التجارم الدكلي كىي المكاد مف 

.  1061 إلى 1039

                                                             

، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية، معدؿ كمتمـ، الجريدة 1966 جكاف 08 مؤرخ في 154 – 66أمر رقـ –  (1)
  .1966 ، سنة 47الرسمية، العدد 

األحكاـ الصادرة عف جيات قضائية أجنبية كالعقكد الرسمية المحررة بمعرفة مكظفيف عمكمييف  " 325المادة  - (2)
كمكظفيف قضائييف أجانب ال تككف قابمة لمتنفيذ في جميع األراضي الجزائرية إال كفقا لما يقضي بتنفيذه مف إحدل جيات 

 ".القضاء الجزائرية دكف إخالؿ لما قد تنص عميو االتفاقيات السياسية مف أحكاـ مخالفة 
. 1993لسنة ، 27، الجريدة الرسمية، عدد 25/04/1993 المؤرخ في 09 – 93مرسـك - (3)
 .458 إلى 442المكاد مف –  (4)



 

5 

 

 أىمية الدراسة

تتجمى أىمية تنفيذ األحكاـ األجنبية في ككف السماح بتنفيذ األحكاـ األجنبية 
مف شأنو تحقيؽ التعايش كالتناسؽ بيف األنظمة القانكنية في العالـ كىك اليدؼ الذم 
يقـك عميو القانكف الدكلي الخاص، أك بعبارة أخرل فإف تنفيذ الحكـ في دكلة خالؼ 

تمؾ التي صدر فييا يؤكد فعالية النظاـ القانكني لمدكلة األخيرة، فالسماح بتنفيذ 
األحكاـ األجنبية يؤدم إلى عدـ إضاعة الكقت بالنسبة لممتخاصميف أك بالنسبة 
لجيات القضاء في الدكلة التي يراد التنفيذ فييا بخصكص منازعات سبؽ حسميا 
كتكفير نفقات التقاضي التي ستنفؽ مف جديد حاؿ عدـ جكاز تنفيذ الحكـ األجنبي 
المعني، كذلؾ فإف السماح بتنفيذ األحكاـ األجنبية مف شأنو تقكية دكاعي االئتماف 

عمى المستكييف الداخمي كالدكلي عمى حد سكاء، كتحقيؽ العدالة عمى المستكل 
الدكلي حيث يجب أال يضار المحكـك لو لمجرد كجكد المحكـك عميو أك أمكالو في 
الخارج، فمف شأف ذلؾ أيضا أف يحكؿ دكف ىركب المحكـك عميو أك تيريب أمكالو 
إلى دكلة أخرل إضرارا بحقكؽ دائنيو المحكـك ليـ، كأيا كاف فإف االعتبارات العممية 

. المتقدمة، كحاجة التجارة الدكلية ىي التي تبرر السماح بتنفيذ األحكاـ األجنبية
أسباب اختيار الموضوع 

إف مف بيف أسباب اختيار ىذا المكضكع ىك القدر الكبير مف الدقة كالخطكرة 
التي يتمتع بيا مكضكع تنفيذ األحكاـ األجنبية لمساسو بسيادة الدكلة مف جية 
كحقكؽ األفراد عمى المستكل الدكلي مف جية أخرل، ىذا ما يستكجب دراسة 

األحكاـ التي تعالج ىذا المكضكع، كما  أف مف أسباب اختيارنا ليذا المكضكع 
حداثة قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية الجديد ك األىمية التي أكالىا المشرع 
الجزائرم لمسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية في ىذا القانكف ك معالجتو لمقكاعد العامة 

فصدكر ىذا القانكف قد زاد مف أىمية عمؿ الدراسة محؿ .  المنظمة لممكضكع
. العرض
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كذلؾ مف بيف أسباب اختيارنا ليذا المكضكع ىك قمة البحكث المتخصصة 
المعالجة لو، إذ لـ يمؽ ىذا المكضكع االىتماـ الالـز كيالحظ أنو عمى المستكل 

. الفقيي يكاد يككف مكضكع تنفيذ األحكاـ األجنبية في الجزائر منعدـ كغير معركؼ
الدراسات السابقة 

مف " عمارة بمغيت"ف الدراسات السابقة لممكضكع فيما عدا ما قاـ بو الطالب ا 
تنفيذ األحكاـ : "تحت عنكاف. 1989جيد في رسالة الماجستير بجامعة عنابة سنة 

كالتي عالج فييا المكضكع في بابيف، حيث تناكؿ في الباب األكؿ ظيكر " األجنبية
دراسة –الفكرة كمراحؿ تطكرىا في فصؿ أكؿ، كفي فصؿ ثاف تناكؿ القكاعد العامة 

- مقارنة لما تكصؿ إليو فقو القانكف الدكلي الخاص
أما الباب الثاني فقد خصصو لمناحية اإلجرائية أك العممية في النظاـ القانكني 

. الجزائرم
فيذه ىي الدراسة الكحيدة التي تـ الحصكؿ عمييا كالتي عالجت مسألة تنفيذ 

. األحكاـ األجنبية
اليدف من الدراسة 

 :نيدؼ مف خالؿ ىذه الدراسة إلى ما يمي 
محاكلة إثراء المكتبة القانكنية بدراسة أكاديمية متخصصة تراعي خصكصية القانكف  -

ك ليذا .  ك تسد الفراغ المكجكد في ىذا اإلطار مف جية أخرل،الجزائرم مف جية
ارتأيت أف أسمط الضكء عمى ىذا المكضكع الذم لـ ينؿ حظا أكفرا مف الدراسة في 

 .الجزائر

محاكلة التعرؼ عمى مكقؼ المشرع الجزائرم مف مسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية في  -
ك إبراز أىـ التعديالت ك المزايا التي جاء بيا قانكف . المكاد المدنية ك التجارية

اإلجراءات المدنية ك اإلدارية الجديد ك التعرض إلى مكاطف النقص ك القصكر لدل 
 .معالجتو ليذا المكضكع
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 اإلشكالية

 كيؼ :عمى ضكء ما سبؽ تبيانو تطفك عمى السطح اإلشكالية الرئيسية التالية 
 ؟عالج المشرع الجزائرم مسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية في المكاد المدنية ك التجارية

  :ك تطرح ىذه اإلشكالية مجمكعة مف األسئمة الفرعية التالية 

ما ىك الحكـ األجنبي الخاضع لنظاـ األمر بالتنفيذ؟، كما ىي األنظمة : أوال
السائدة في تنفيذه؟، كما ىك النظاـ المتبع في الجزائر؟ 

 ما ىي الشركط كاإلجراءات الكاجب تكفرىا لرفع دعكل األمر بالتنفيذ؟ :ثانيا
 ما ىي اآلثار القانكنية المترتبة عف تنفيذ األحكاـ األجنبية؟ :ثالثا
 ىؿ لمسندات الرسمية األجنبية كأحكاـ التحكيـ األجنبية نفس قكة الحكـ :رابعا

األجنبي كآثاره القانكنية؟ 
 ما ىي أىـ التعديالت كالمزايا التي جاء بيا قانكف اإلجراءات المدنية :خامسا

كاإلدارية الجديد؟ كما ىي جكانب نقصو كقصكره في معالجتو لممسألة؟ 
الصعوبات والعراقيل 

مما ال شؾ فيو أنو ثمة مجمكعة مف الصعكبات كاجيت كتابة ىذه الرسالة 
منيا قمة المراجع الفقيية الجزائرية كالتي تناكلت مكضكع تنفيذ األحكاـ األجنبية ك 

إف كجدت فإف دراسة المكضكع تتميز بالقصر حيث أنيا ال تتعدل الصفحات 
باإلضافة إلى ذلؾ حداثة قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد كالذم .  القميمة

تناكؿ تنظيـ مسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية بمكاد جديدة لـ يتسف لمشراح كالفقياء بعد 
. نشر إصداراتيـ المعالجة ليذا المكضكع

كذلؾ ندرة األحكاـ القضائية الجزائرية بسبب صعكبة الحصكؿ عمييا، حيث لـ 
يتـ الحصكؿ إال عمى قدر ضئيؿ مف تمؾ األحكاـ القضائية في مكضكع دراستنا تـ 
نشره في المجالت القضائية، فاألحكاـ القضائية في مكضكع تنفيذ األحكاـ األجنبية 

  .تبدك نادرة في الجزائر كذلؾ خالفا لمدكؿ العربية كفرنسا
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منيج الدراسة 
بيدؼ الخركج مف ىذا البحث بأفضؿ نتائج ممكنة سنحاكؿ قدر الجيد معالجة 

المكضكع عالجا شامال بغية التعرؼ عمى أبعاده المختمفة، كذلؾ بإتباع المنيج 
التحميمي المقركف أحيانا بالدراسة المقارنة لممكضكع في النظـ القانكنية أمال في 
التعرؼ عمى مكقؼ التشريعات المختمفة مف مسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية األمر 
الذم يسمح ببياف أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف التشريعات، بكضع المقارنة مف 
خالؿ معرفة أكجو النقص أك الخمؿ في التشريع الكطني كاقتراح البدائؿ كالحمكؿ 
كالقكانيف التي ستككف محؿ اإلشارة بالمقارنة تكمف في التشريع الفرنسي ككنو 

. المصدر التاريخي لمقكانيف الجزائرية كأىـ التشريعات العربية
مع اإلشارة إلى اجتيادات الفقو كما درج عميو العمؿ في القضاء، كما نبحث 
الكضع في أىـ المعاىدات الدكلية المتعمقة بالمكضكع كالتي أبرمتيا الجزائر مع 

. الدكؿ األجنبية
تقسيم الدراسة 

:  عمى ضكء العرض السابؽ، قسمت الدراسة إلى بابيف
تناكلنا فيو القكة التنفيذية لألحكاـ األجنبية مف خالؿ تحديد مفيـك : الباب األكؿ

الحكـ األجنبي كاألنظمة السائدة في تنفيذه في الفصؿ األكؿ كالشركط الالزمة لتنفيذ 
. األحكاـ األجنبية في الفصؿ الثاني

تناكلنا فيو اآلثار المترتبة عف األحكاـ األجنبية كالسندات : الباب الثاني
التنفيذية األجنبية األخرل، حيث خصصت الفصؿ األكؿ آلثار األحكاـ األجنبية، 
. كالفصؿ الثاني تناكلنا فيو آثار السندات الرسمية األجنبية كأحكاـ التحكيـ األجنبية
ك أخيرا انتيت الدراسة بخاتمة تضمنت اقتراحات راجيا أف أككف قد كفقت في 

.  ك أسأؿ اهلل العكف ك السداد انو نعـ المكلى ك نعـ النصير، تقديـ رسالتي
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الباب األول 
 القوة التنفيذية لألحكام األجنبية 

 
نما ينبغي مف حيث  ال تككف كافة األحكاـ األجنبية قابمة لمتنفيذ في الجزائر كا 
المبدأ أف يتعمؽ األمر بحكـ أجنبي صادر في شأف منازعة مف منازعات القانكف 
الدكلي الخاص ، عمى أنو إذا تحققت ىذه األكصاؼ في الحكـ ال تنزلو منزلة 
نما يجب أف تتكفر عدة شركط بدكنيا ال يمكف صدكر األمر  الحكـ الكطني كا 

بتنفيذه مف المحاكـ الجزائرية، كليذا تقتضي دراسة القكة التنفيذية لألحكاـ األجنبية 
تحديد ماىية الحكـ األجنبي المراد تنفيذه كاألنظمة السائدة في تنفيذ األحكاـ 

األجنبية في الفصؿ األكؿ، كالشركط الالزمة لتنفيذ األحكاـ األجنبية  في الفصؿ 
. الثاني
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الفصل األول 
 ماىية الحكم األجنبي واألنظمة السائدة في تنفيذه

 
قبؿ أف نستعرض األنظمة السائدة في تنفيذ األحكاـ األجنبية، البد مف معرفة المقصكد 

كىذا ما ، بالحكـ األجنبي، كما ىي المعايير التي يجب أف يشتمؿ عمييا لجعمو قابال لمتنفيذ
 :سنتناكلو في المبحثيف كالتالي 

.  ماىية األحكاـ األجنبية:المبحث األكؿ 
.  األنظمة السائدة في تنفيذ األحكاـ األجنبية:المبحث الثاني 

 
 المبحث األول

  ماىية الحكم األجنبي
الحكـ األجنبي ىك ذلؾ الحكـ القضائي الصادر عف سمطة قضائية أجنبية، فال يقاؿ 

بكجكد حكـ أجنبي إال إذا كاف صادر عف سمطة قضائية أجنبية مختصة في نزاع مف 
منازعات القانكف الخاص، كعميو سنقـك بتحديد معنى الحكـ في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية 

كالمعايير التي تتحدد بمقتضاىا الصفة األجنبية، كمكضكعات ىذه األحكاـ القابمة لمتنفيذ 
: كىذا ما سنستعرضو في المطالب التالية

. معنى الحكـ في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية: المطمب األكؿ
. تمتع الحكـ بالصفة األجنبية: المطمب الثاني
. تعمؽ الحكـ األجنبي بمسألة مف مسائؿ القانكف الخاص: المطمب الثالث
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المطمب األول 
معنى الحكم في مجال تنفيذ األحكام األجنبية 

 

لقد اختمؼ الفقو في تحديد معنى الحكـ في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية، كأخذ في ذلؾ 
أكليما يضيؽ مف نطاقو كيقصره : كيمكف حصر ىذا االختالؼ في اتجاىيف. مكاقؼ متفاكتة

عمى أحكاـ المحاكـ القضائية، كاالتجاه الثاني يكسع في ىذا النطاؽ، كبياف ذلؾ أف بعض 
التشريعات تضيؽ مفيـك الحكـ، بحيث يقتصر األمر عمى أحكاـ المحاكـ القضائية كفقا 

: ، فيذىب البعض مف أنصار االتجاه المضيؽ إلى تعريؼ الحكـ بأنو"الدقيؽ لمكممة"لممعنى 
أك . (1)"كؿ قرار تصدره المحاكـ في خصكمة أك غير خصكمة كلك لـ يكف فاصال في نزاع"

كؿ قرار يصدر عف المحكمة سكاء استخداميا لسمطتيا القضائية أك سمطتيا " ىك 
الحكـ بمعناه الفني كاإلصالحي ىك القرار " كيعرفو جانب آخر مف الفقو عمى أف . (2)"الكالئية

القضائي الذم يصدر مف محكمة بخصكص دعكل معينة، كالحكـ القضائي بيذا المعنى 
ينصرؼ إلى كافة القرارات التي تصدر سكاء كانت فاصمة في مكضكع الدعكل أـ غير 

الحكـ األجنبي ىك القرار الصادر مف سمطة قضائية أم "كعرؼ كذلؾ بأف . (3)"فاصمة فيو 
 .(4)"مف أم محكمة نظامية تابعة لمدكلة األجنبية 

تذىب بعض الدكؿ إلى تكسيع مفيـك الحكـ، فيعرؼ جانب آخر مف الفقو مف أنصار 
الحكـ الصادر عف سمطة عامة تمارس "االتجاه المكسع عمى أف المقصكد بالحكـ ىك 

كظيفتيا كفقا لمنظاـ القانكني السائد في دكلة معينة، كالغالب أف تككف ىذه السمطة القضائية 

                                                             

، 1977، الطبعة الثامنة، مصر عز الديف عبد اهلل،  القانكف الدكلي الخاص ، الجزء الثاني، دار النيضة العربية،- (1)
. 822ص 

عصاـ الديف القصبي، القانكف الدكلي الخاص، االختصاص القضائي الدكلي، الكتاب الثاني ، مطبعة جامعة  (-2)
. 37، ص 2009 ،  مصرالمنصكرة،

. 313، ص 2007ىشاـ خالد،  ماىية الحكـ القضائي األجنبي ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، - (3)
،       1967حسف اليداكم، تنازع القكانيف كأحكامو في القانكف الدكلي الخاص العراقي، مطبعة اإلرشاد، بغداد، - (4)

. 234ص 
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في الدكلة األجنبية، كمع ذلؾ فميس ىناؾ ما يمنع مف أف تككف السمطة العامة التي أصدرت 
الحكـ مجرد ىيئة إدارية أك دينية في دكلة ما، ما دامت ىذه الييئة قد خكلت اختصاصات 
. السمطة القضائية في إصدار األحكاـ في بعض المنازعات كفقا لقانكف الدكلة التي تتبعيا

نما يكفي أف  فميست العبرة إذف بالكظيفة المعتادة التي تمارسيا الييئة التي أصدرت الحكـ، كا 
تككف الييئة المذككرة تممؾ سمطة القضاء في النزاع محؿ البحث كفقا لقانكف الدكلة التي 

بؿ إف القضاء الفرنسي قد منح األمر بالتنفيذ لمقرارات الصادرة عف البرلماف الكندم . تتبعيا
بإيقاع الطالؽ، ما داـ أف القانكف الكندم قد منح السمطة التشريعية االختصاص بالفصؿ في 

.  (1)"الطالؽ بمقتضى قكانيف خاصة 
كعمى عكس ما تقدـ بو أنصار االتجاه المضيؽ فإف أنصار االتجاه المكسع يطمقكف 

كصؼ الحكـ عمى كؿ قرار فاصؿ في منازعة بيف طرفيف سكاء كاف ىذا القرار صادر عف 
أحكاـ المحاكـ القضائية في الدكلة المعنية أك عف أية جية أخرل، كأف تككف السمطة التي 
أصدرت الحكـ مجرد ىيئة إدارية أك دينية، أناط بيا الشارع المعني سمطة إصدار األحكاـ 

 .كالفصؿ في المنازعات المعنية
، كيتـ إخضاع التكييؼ لقانكف (2)الكاقع أف بياف تحديد معنى الحكـ مسألة تكييؼ

  .(3)القاضي أم لقانكف الدكلة المراد التمسؾ فييا بآثار الحكـ األجنبي

بينما يحدد مقكمات الحكـ المطمكب األمر بتنفيذه كبيانو قانكف دكلة القاضي الذم 
  .(4)أصدرت محاكميا ىذا الحكـ

                                                             

. 238، ص 2005ىشاـ عمي صادؽ،  القانكف الدكلي الخاص،  دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، -  (1)
تحميؿ الكقائع كالتصرفات القانكنية تمييدا إلعطائيا كصفيا الحؽ، ككضعيا في المكاف المالئـ  " :كيقصد بالتكييؼ  - (2)

 ."مف بيف التقسيمات السائدة في فرع معيف مف فركع القانكف
. 320انظر، ىشاـ خالد، المرجع السابؽ، ص  -     

. 822عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص -  (3)
كليد المصرم،  الكجيز في شرح القانكف الدكلي الخاص، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة األكلى، محمد –  (4)

. 354، ص 2009
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 1969 يناير 28كقد أكدت ىذا المعنى محكمة النقض المصرية بقرار ليا بتاريخ 
لئف كاف قانكف الدكلة التي يراد التمسؾ فييا بالحكـ ىك القانكف الكاجب التطبيؽ :" بقكليا

إال أنو بالنسبة لبياف الحكـ . لتحديد ماىية الحكـ كبياف ما يعتبر حكما يصدر األمر بتنفيذه
األجنبي في مفيـك أحكاـ القانكف الدكلي الخاص فإف قانكف القاضي الذم أصدره يككف ىك 

 .(1 )..."كحده الذم يحدد بنيانو 
كالحكـ األجنبي الذم يككف قابال لمتنفيذ كاالعتراؼ بو، ىك ذلؾ الحكـ القطعي الذم 
يككف قد حسـ مكضكع النزاع فيو كمو أك بعضا منو، كالعبرة مف اشتراط ككف الحكـ قطعيا 
ىك أف األحكاـ القطعية كحدىا ىي التي تحكز حجية األمر المقضي بو، كالمرجع في ككف 
. (2)الحكـ األجنبي متمتعا بقكة األمر المقضي بو مف عدمو ىك قانكف المحكمة التي أصدرتو
كمف المعمـك أف المحاكـ تقـك بعدة نشاطات مختمفة ال تعتبر كميا قضاء بالمعنى 

الصحيح، فقد تصدؽ المحكمة عمى صمح أك تأذف لقاصر بأف يبـر تصرفا قانكنيا كتسمى 
 ،ىذه األعماؿ باألعماؿ الكالئية، فيتعيف عمينا أف نتساءؿ عف كضع األعماؿ الكالئية األجنبية

ىؿ يشترط أف يككف ىذا الحكـ صادر في إطار االختصاص القضائي كحده أـ يمكف األمر 
 ؟بتنفيذ حكـ صادر في إطار االختصاص الكالئي أيضا 

تعد األعماؿ التي تصدر عف المحاكـ في حدكد سمطتيا الكالئية، أحكاـ ذات طبيعة 
خاصة، كال تحكز حجية األمر المقضي بو، كيقصد باألعماؿ الكالئية تمؾ األكامر التي 

تصدر عف القضاء بناء عمى طمب دكف سماع أقكاؿ الخصـ اآلخر كدكف تكميفو 
. (3)بالحضكر

                                                             

. 1969 يناير 28قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ -  (1)
.  186، ص01 عدد 20مجمكعة أحكاـ النقض السنة     – 
مشار إليو في مؤلؼ عكاشة محمد عبد العاؿ،  القانكف الدكلي الخاص،  الجنسية المصرية، االختصاص القضائي     - 

. 566، ص 1996الدكلي، تنفيذ األحكاـ األجنبية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
. 566عكاشة محمد عبد العاؿ، المرجع السابؽ، ص - (2)
 .78، ص2008مركؾ نصر الديف، طرؽ التنفيذ في المكاد المدنية، دار ىكمة، الجزائر، الطبعة الثانية، - (3)
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 عمى قصر مدلكؿ الحكـ في إطار مكضكع تنفيذ )1(كبالرغـ مف اتجاه جانب مف الفقو
حيث يذىب غالبية الفقياء في دكؿ العالـ إلى . األحكاـ األجنبية عمى األحكاـ القضائية

فصؿ مشكمة االعتراؼ بالعمؿ الكالئي األجنبي عف دراسة أثار األحكاـ األجنبية، لما ليذه 
.  كفرنسا مثال)2(األحكاـ مف طبيعة خاصة تقتضي أف يخصص ليا قكاعد مستقمة بيا

إال أف المشرع المصرم قد ذىب إلى أف القكاعد الخاصة بتنفيذ األحكاـ األجنبية تسرم 
عمى األعماؿ الكالئية األجنبية، فيك بذلؾ أخضع تنفيذ األعماؿ الكالئية األجنبية لنظاـ األمر 

 296بالتنفيذ مساكيا بينيا كبيف األحكاـ القضائية األجنبية كالتي عبر عنيا نص المادة 
 .)3("باألكامر األجنبية"مرافعات كما بعدىا 

 مف قانكف 237 كالمادة 235كىذا ما انتيجو كذلؾ المشرع اإلماراتي مف خالؿ المادة 
 .)6(، كالمشرع الككيتي)5(، كذلؾ المشرع الميبي)4(اإلجراءات المدنية اإلماراتي

كاتجو في نظرم نحك االتجاه - أما فيما يخص المشرع الجزائرم فقد ساير التطكر
نما امتد ليشمؿ أيضا - الراجح إذ لـ يقتصر عمى االعتراؼ كتنفيذ األحكاـ األجنبية كا 

كأخضع تنفيذىا في الجزائر لنفس الشركط كاالجراءات المقررة لتنفيذ . األعماؿ الكالئية
 28/02/2008 المؤرخ في 08/09 مف القانكف رقـ 605األحكاـ القضائية مف خالؿ المادة 

ال يجكز تنفيذ األكامر : "المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، كالتي نصت عمى أنو
كاألحكاـ كالقرارات الصادرة مف جيات قضائية أجنبية في اإلقميـ الجزائرم، إال بعد منحيا 

 ...".الصيغة التنفيذية مف إحدل الجيات القضائية الجزائرية متى استكفت الشركط اآلتية

                                                             

 .38عصاـ الديف القصبي، المرجع السابؽ، ص - (1)
 .238صىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ،  - (2)
 .38عصاـ الديف القصبي، المرجع السابؽ، ص - (3)

  .224عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص     -
  .239ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص -    

 منشكرات الحمبي الحقكقية،  اإلجراءات المدنية كالتجارية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، ،عكاشة محمد عبد العاؿ- (4)
. 389، ص 2000بيركت، الطبعة األكلى، 

. 1953 مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الميبي الصادر سنة 405المادة - (5)
. 1960 مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الككيتي الصادر ستة 276المادة - (6)
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بعدما كاف يسير نيج المشرع الفرنسي الذم لـ يتكمـ عف تنفيذ األعماؿ الكالئية كيرل 
فمـ . أف المشكؿ طرح بالنسبة لتنفيذ األحكاـ األجنبية كالسندات الرسمية األجنبية دكف سكاىا

 المؤرخ في 66/154 مف القانكف رقـ 325يرد ذكر األعماؿ الكالئية ال في نص المادة 
 مف 546 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية الجزائرية، كال في نص المادة 08/06/1966

األحكاـ الصادرة مف محاكـ " :قانكف اإلجراءات المدنية الفرنسي القديـ كالتي تنص عمى أف 
أجنبية كالسندات المحررة لدل مكثقيف أجانب ال يجكز تنفيذىا في فرنسا إال بالطريقة كفي 

". الحاالت المنصكص عمييا في القانكف
األمر الذم أدل إلى تذبذب فقيي كقضائي فيما يتعمؽ باألعماؿ الكالئية في كؿ مف 
فرنسا كالجزائر، كلكف مع التطكر الذم عرفو القضاء، ما لبث كأف تبع نفس منطؽ الفقو، 
فأخضع األعماؿ الكالئية كالتي تتضمف تنفيذا جبريا عمى األشخاص أك األمكاؿ لنفس حكـ 

أما األعماؿ . األحكاـ القضائية األجنبية أم اشترط بالحصكؿ عمى األمر بالتنفيذ لتنفيذىا
الكالئية كالتي ال تتضمف التنفيذ الجبرم عمى األشخاص كاألمكاؿ فقد أخضعيا لنفس حكـ 

كىذا ما قررتو محكمة النقض الفرنسية في قرارىا . )1(األحكاـ الخاصة بالحالة كاألىمية
 أف الزكجة المطمقة بمكجب حكـ أجنبي تستطيع 28/12/1860الشيير الذم صدر في 

الزكاج مف جديد في فرنسا بمجرد تقديميا إلى ضابط الحالة المدنية حكـ أجنبي بالطالؽ، 
. )2(دكف حصكليا عمى أمر بتنفيذ الحكـ
 19/02/1970 المؤرخ في 70/20 مف األمر رقـ 108أما في الجزائر فنصت المادة 

كؿ عقد مسجؿ بالحالة المدنية تعرض لتعديؿ بمكجب حكـ " كالمتعمؽ بالحالة المدنية 
، فبينت أنو في مجاؿ تنفيذ "قضائي أجنبي يجب أف يؤمر بتنفيذه مف طرؼ محكمة الجزائر

                                                             

. 48، ص 2004 تنفيذ األحكاـ األجنبية  ، دار ىكمة، الجزائر،  كلد الشيخ شريفة،- (1)
 القانكف الدكلي الخاص، القكاعد المادية، الجزء الثاني، ترجمة فائؽ أنجؽ، ديكاف المطبكعات ،مكحند إسعاد - (2)

 .91الجامعية، الجزائر، ص
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الحكـ األجنبي تككف محال لألمر بتنفيذ األحكاـ الصادرة بمكجب السمطة الكالئية لمقاضي 
 .)1(كالسيما أحكاـ الطالؽ كاألحكاـ المتعمقة بتصحيح عقكد الحالة المدنية

 

كما أف جؿ االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر، جعمت األعماؿ الكالئية قابمة لألمر 
 .)2(بالتنفيذ

بعد أف انتيينا مف تحديد ماىية الحكـ في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية يبقى عمينا أف 
. نتعرض لبياف أكصاؼ الحكـ أم صفتو األجنبية كالخاصة

 

المطمب الثاني 
  تمتع الحكم بالصفة األجنبية

 
، بغض النظر عف المكاف )3(يككف الحكـ أجنبيا إذا ما صدر باسـ سيادة دكلة أجنبية

، كبسبب )4(الذم صدر فيو، كدكف االىتماـ لجنسية القضاة الذيف يفصمكف في الخصكمة
فقداف ىذا الكصؼ فقد رفض القضاء الفرنسي الحكـ الركسي الذم صدر عف محكمة 

                                                             

 .82، ص 2001/2002 الجزائر، كمية الحقكؽ جامعةبكارم نكر الديف، تنفيذ المقرر القضائي ، رسالة ماجستير، - (1)
   1964/08/27المكقع عمييا في المادة األكلى مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعمقة بتنفيذ األحكاـ القضائية،- (2)
. 1965 لسنة 68الجريدة الرسمية رقـ ،

الجريدة  ،03/151963/ مف االتفاقية الجزائرية المغربية حكؿ التعاكف القضائي، المكقع عمييا في 20المادة  -    
. 1969 لسنة 77الرسمية رقـ 

الجريدة  ،1963  07/26/ مف االتفاقية الجزائرية التكنسية حكؿ التعاكف القضائي، المكقع عمييا في19المادة  -    
.  1963 لسنة 87الرسمية رقـ 

 .60مكحند اسعاد،  المرجع السابؽ، ص -  (3)
. 38عصاـ الديف القصبي، المرجع السابؽ، ص  -     

. 824عز الديف عبد اهلل،  المرجع السابؽ ، ص -  (4)
 . 240ىشاـ عمي صادؽ،  المرجع السابؽ  ص     -  

                     :  كفي الفقو الفرنسي-    

  Youn LOUSSOUARN et Pierre BOUREL, droit international privé, 4ème Edition, 1993, P519. 
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القنصمية الركسية، كالتي أسسيا المياجركف الركس في قسطنطينة بعد قياـ الثكرة الركسية، 
 .)1(ألف مثؿ ىذا الحكـ لـ يصدر باسـ سيادة دكلة أجنبية

فالمسألة إذف ال تتعمؽ بصدكر حكـ في إقميـ دكلة أجنبية، فمكاف صدكر الحكـ ال تأثير 
لو عمى إسباغ سمة األجنبية عمى ىذا الحكـ، كبالتالي ال تأثير لذلؾ عمى تنفيذه، كال تتعمؽ 
كذلؾ بجنسية القضاة الذيف يصدركنو، فتعد أحكاما كطنية تمؾ التي تصدر في داخؿ الدكلة 

 .باسـ سيادتيا كلك صدرت مف طرؼ قضاة أجانب
كتطبيقا لذلؾ فقد ذىب القضاء الفرنسي إلى النظر إلى األحكاـ الصادرة عف محاكـ 

القنصمية الفرنسية في الدكؿ التي كانت تتمتع فييا فرنسا بامتيازات أحكاما كطنية فرنسية، كال 
كما ذىب . تسرم عمييا قكاعد تنفيذ األحكاـ األجنبية، باعتبار صدكرىا باسـ السيادة الفرنسية

 إلى أف أحكاـ المحاكـ المختمطة 13/01/1939القضاء في حكـ صادر عف محكمة باريس 
المصرية تعتبر مف قبيؿ األحكاـ األجنبية في فرنسا نظرا لصدكرىا باسـ سيادة دكلة أجنبية 
ىي مصر، دكف األخذ بعيف االعتبار إلى أف مف بيف أعضاء الييئة المصدرة لمحكـ مف 

 .)2(كاف يتمتع بالجنسية الفرنسية
كذلؾ فإف الحكـ الصادر مف محاكـ القنصمية األجنبية التي كانت مكجكدة في مصر، 

كىذا . يعد حكما أجنبيا رغـ صدكره في مصر، باعتبار أنو صدر باسـ سيادة دكلة أجنبية
األمر ال يختمؼ عف دكؿ أكركبا حيث ينتسب الحكـ الصادر عف محاكـ القنصمية لمدكلة 

 .)3(التي تتبعيا ىذه المحاكـ كليس لمدكلة التي صدرت ىذه األحكاـ عمى إقميميا
مف جية أخرل فإف المستعمرات الفرنسية ال تعد أحكاميا أجنبية، ألنيا تصدر باسـ 
السيادة الفرنسية، كتطبيقا لذلؾ قضى في فرنسا استنادا إلى نص المادة األكلى مف قانكف 

العدالة العسكرية، بأف الحكـ الصادر مف السمطة القضائية الفرنسية خارج إقميـ الجميكرية، 

                                                             

حفيظة السيد الحداد،  النظرية العامة في القانكف القضائي الخاص الدكلي ، الكتاب الثاني، االختصاص القضائي - (1)
. 317ص. 2005، 1الدكلي كتنفيذ الحكاـ األجنبية كأحكاـ التحكيـ ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت لبناف، ط

. 567عكاشة محمد عبد العاؿ، القانكف الدكلي الخاص،  المرجع السابؽ،  ص -  (2)
. 240ىشاـ عمي صادؽ،  المرجع السابؽ ، ص -  (3)
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يعد حكما كطنيا كليس حكما أجنبيا، كعمى العكس فإف الحكـ يعد أجنبيا إذا صدر مف سمطة 
قضائية أجنبية حتى لك كانت محتمة فرنسيا مف قبؿ، كتطبيقا لذلؾ اعتبر الحكـ الصادر مف 

القضاء الجزائرم بعد االستقالؿ حكما أجنبيا، عمى الرغـ مف أف الجزائر كانت مستعمرة 
 .)1(1962تابعة لفرنسا حتى 

كما تعتبر أحكاما أجنبية كذلؾ بالنسبة آلثار تنفيذىا في دكلة أجنبية، األحكاـ الصادرة 
مف المحاكـ الدكلية مثؿ محكمة العدؿ الدكلية، كالمحاكـ التي تشكؿ كفقا التفاقية المالحة 

 لمفصؿ 1939كاألنيار الدكلية، المحكمة اإلدارية التي أنشأتيا منظمة األمـ المتحدة في عاـ 
 .)2(في المنازعات التي تثكر بالنسبة لمكظفييا

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كقبميا المادة 605كبالرجكع إلى نص المادة 
.  مف قانكف اإلجراءات المدنية القديـ، لـ يحدد المشرع الجزائرم ما يعد حكما أجنبيا325

 مف قانكف تنفيذ 1952 لسنة 8عمى غرار بعض التشريعات التي عرفتو مثؿ القانكف رقـ 
كؿ حكـ صدر مف محكمة : "األحكاـ األجنبية األردني الذم عرفو في مادتو الثانية عمى أنو
كتذىب المادة األكلى مف . )3("خارج المممكة األردنية الياشمية، بما في ذلؾ المحاكـ الدينية

 كالخاص بتنفيذ األحكاـ األجنبية كالتي تنص عمى أنو 1928 سنة 30القانكف العراقي رقـ 
 . )4(يراد مف ىذا القانكف بعبارة الحكـ األجنبي الحكـ الصادر مف محكمة مؤلفة خارج العراؽ

 مف قانكف أصكؿ المحاكمات المبناني عمى 1009ككذالؾ القانكف المبناني حيث قررت المادة 
تعد أحكاما أجنبية، بالمعنى المقصكد بيذا القانكف األحكاـ الصادرة باسـ سيادة غير  " :أنو 

 ".السيادة المبنانية
                                                             

    ،2007جماؿ سيؼ فارس، التعاكف الدكلي في تنفيذ األحكاـ الجنائية األجنبية، دار النيضة العربية، القاىرة، -  (1)
 34ص 

 .825عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (2)
- Youn LOUSSOUARN et Pierre BOUREL, op.cit, P519. 

، ص 1998عبد الكريـ حافظ عرمكش،القانكف الدكلي الخاص األردني كالمقارف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، - (3)
311. 

حسف اليداكم باشتراؾ  غالب عمي الداكدم،  القانكف الدكلي الخاص ، تنازع القكانيف كتنازع االختصاص القضائي -  (4)
. 263كتنفيذ األحكاـ األجنبية، القسـ الثاني، دار الكتاب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ ، العراؽ، ص
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بقي عمينا أف نحدد المقصكد بالصفة الخاصة لحكـ األجنبي كىذا ما سنتعرض لو 
 .بالدراسة في المطمب الثالث

المطمب الثالث 
تعمق الحكم األجنبي بمسألة من مسائل القانون الخاص 

 

ال يكفي أف يككف الحكـ المراد تنفيذه أجنبيا بالمعنى الذم سبؽ لنا تحديده، بؿ ينبغي أف 
يككف الحكـ األجنبي المراد تنفيذه قد صدر في منازعة متعمقة بمسألة مف مسائؿ القانكف 

، كالمنازعات التي تخضع لمقانكف المدني أك التجارم، كىذا ما استقر عمية الفقو )1(الخاص
الفرنسي، حيث اتجو إلى أف األحكاـ القابمة لمتطبيؽ ىي التي تقع في فمؾ القانكف الدكلي 

 . )2(الخاص كحده
 1011 كلقد عبر عف ىذا الشرط صراحة نص المادة )3(ككذلؾ الفقو المصرم كالمبناني
ال تخضع ليذا القانكف األحكاـ األجنبية الصادرة عف : " مف قانكف المرافعات المبناني، بقكلو

كفيما يعكد ليذه . القضاء الجزائي، كاإلدارم إال إذا تضمنت التزامات ذات طابع مدني
كمف مقتضى ذلؾ الشرط أف األحكاـ الصادرة مف محاكـ أجنبية في المكاد ". االلتزامات فقط 

كال تتمتع ىذه األحكاـ بأم . )4(الجنائية أك المالية أك اإلدارية ال تككف قابمة لمتنفيذ في مصر
 .)5(أثر في الجزائر، خاصة األمر بالتنفيذ

                                                             

.  826عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 39عصاـ الديف القصبي،  المرجع السابؽ ، ص - 
. 242ىشاـ عمي صادؽ،  المرجع السابؽ ، ص - 

)2( - Batiffol (H), et la garde (P) : droit international privé, 7ème edition, L.G.D.J, Paris, 1981, 

P764. 

. 350ىشاـ خالد،  المرجع السابؽ ، ص - (3)
. 318ص  حفيظة السيد الحداد،  المرجع السابؽ ،- (4)
أعراب بمقاسـ، القانكف الدكلي الخاص، تنازع القكانيف االختصاص القضائي الدكلي ، الجنسية، دار ىكمة، الجزائر، - (5)

 .54ص
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يعترؼ كؿ : "  عمى ما يمي)1(1983ب مف اتفاقية الرياض لعاـ /25كما نصت المادة 
مف األطراؼ المتعاقدة باألحكاـ الصادرة عف محاكـ جزائية كفي القضايا التجارية كالقضايا 

 ... ".اإلدارية، كقضايا األحكاؿ الشخصية الحائزة عمى قكة الشيء المقضي
كالعبرة ىنا ليست بالجية القضائية التي أصدرت الحكـ ككنيا محكمة جنائية أك محكمة 
إدارية، بؿ العبرة بطبيعة المسألة التي فصؿ الحكـ فييا، كتحديد طبيعة ىذه المسألة إنما ىك 

 .)2(تكييؼ يخضع لقانكف دكلة القاضي
كبناء عمى ذلؾ المعيار فإف الحكـ بتعكيض مدني في دعكل جنائية يعتبر حكما مدنيا 
رغـ صدكره مف محكمة جنائية، أك كاف الحكـ األجنبي الذم يفصؿ في مسألة ذات طبيعة 
مدنية يعتبر حكما مدنيا يمكف تنفيذه لك كاف صادرا مف القضاء اإلدارم أك بكاسطة ىيئة 

 . تشريعية
كىذا ىك األساس الذم سار عميو االجتياد القضائي الجزائرم، كما كرستو المحكمة 

 كالقاضي باألمر ،العميا في قرارىا المبدئي المؤيد لمقرار الصادر عف مجمس قضاء جيجؿ
 لحكـ جزائي صادر عف محكمة اكس بركفمس الفرنسية كالذم ألـز 7بتنفيذ الشؽ المدني 

 فرنؾ فرنسي تعكيضا مدنيا كذلؾ بتاريخ 10.000الطاعف بأف يدفع لممطعكف ضده مبمغ 
10/01/1998)3(. 

إلى جانب ىذا القرار كرست بعض القكاعد االتفاقية ىذا األساس، فنصت عمى قابمية 
 .)4(الشؽ المدني مف األحكاـ الجنائية األجنبية

فقد قضى في فرنسا بأف الحكـ األجنبي الصادر مف محكمة  - لما كرد-كتطبيقا كذلؾ 
إدارية كالقاضي بتعكيض مالي لمصمحة شخص في مكاجية مقاكؿ بسبب األضرار التي 

                                                             

 01/74صادقت الجزائر عمى اتفاقية الرياض المكحدة لطرؽ التنفيذ بيف الدكؿ العربية بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ - (1)
 .1983 أفريؿ 06، يتضمف التصديؽ عمى اتفاقية الرياض العربية لمتعاكف القضائي المكقعة في 2001المؤرخ في فبراير 

. 826عز الديف عبد اهلل ، المرجع السابؽ،  ص - (2)
،   2العدد رقـ المجمة القضائية، كزارة العدؿ، الجزائر، ،58890 تحت رقـ 09/05/1990قرار المحكمة العميا بتاريخ - (3)

. 1992لسنة 
، الجريدة 27/04/1981 مف اتفاقية التعاكف القضائي كالقانكني المبرمة بيف الجزائر كسكريا، بتاريخ14المادة - (4)

 .1983، لسنة 08الرسمية، رقـ 
 لسنة ،101 رقـ ، الجريدة الرسمية،21/11/1973 مف االتفاقية المبرمة بيف الجزائر كألمانيا، بتاريخ 29المادة  -     

1973 .
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لحقتو مف جراء األعماؿ التي قاـ بيا المقاكؿ كىك بصدد تنفيذ أشغاؿ عامة، كما قضى 
كذلؾ في فرنسا، بأف الحكـ الذم قضى بالطالؽ يككف قابال لمتنفيذ في فرنسا، حتى كلك كاف 

. )1(ىذا الحكـ األجنبي صادرا عف سمطة إدارية أك ىيئة دينية مختصة بإصداره
كعمى العكس مف ذلؾ فإف الحكـ الصادر بالغرامة ال يمكف تنفيذه كلك كاف صادرا مف 

 .)2(محكمة مدنية أك تجارية أجنبية
 أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف اعتراؼ )4( يعتقد البعض)3(كخالفا لما عميو جميكر الفقياء

القاضي الكطني باآلثار التي تترتب عمى الحكـ الجنائي أك اإلدارم متى كانت ىذه اآلثار 
في ذاتيا مدنية، ما داـ أف ذلؾ ال يتطمب استخداـ سمطة القير كاإلجبار لتنفيذه كاالعتراؼ 

 .بنقص األىمية الناتج عف الحجر القانكني التابع لإلدانة الجنائية
كجدير بالذكر أف األمر مستقر فقيا كقضاء في مصر كفرنسا عمى عدـ االعتداد بأثر 
الحكـ الجنائي أك اإلدارم ال يحكؿ دكف اعتداد القاضي الكطني بو بكصفو كاقعة أك دليال 

عمى كاقعة ال يحض بخصكصيا بحجية األمر المقضي بؿ يقبؿ العكس، فإذا كانت الدعكل 
المنظكرة أماـ القاضي الكطني دعكل تطميؽ لمزنا، ىنا مف حؽ المدعي أف يستند إلى حكـ 

أجنبي ضد المدعي عميو في جريمة الزنا، كيصبح التمسؾ في ىذه الدعكل بيذا الحكـ 
إلثبات الزنا، كيككف ىذا اإلثبات كحده كافيا كسبب في دعكل التطميؽ كذلؾ بقطع النظر 
عما تقضي بو المحكمة فالقانكف المصرم يتطمب الزنا كسبب لمتطميؽ كلـ يتطمب اإلدانة 

 .)5(عمى الزنا

                                                             

. 570عكاشة محمد عبد العاؿ، القانكف الدكلي الخاص،  المرجع السابؽ ، ص - (1)
. 318حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص - (2)
 :راجع في ذلؾ الفقيياف - (3)

.  827عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص     - 
. 319حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص     - 

.   39عصاـ الديف القصبي، المرجع السابؽ، ص - (4)
. 571عكاشة محمد عبد العاؿ، القانكف الدكلي الخاص، المرجع السابؽ، ص    - 

. 828عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (5)
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يبقى أف نشير إلى أنو كلما كانت األحكاـ األجنبية اإلدارية، أك الجنائية ال تككف قابمة 
لمتنفيذ خارج حدكد الدكلة الصادرة فييا إال أف ىذه القاعدة يمكف الخركج عمييا بمقتضى 

 .)1(االتفاقيات الدكلية التي تبرميا الدكؿ لمتعاكف فيما بينيا
بعد أف انتيينا مف تحديد ماىية الحكـ األجنبي بقي عمينا أف نتعرؼ عمى األنظمة 

ك ىذا . السائدة في تنفيذ األحكاـ األجنبية، كبياف مكقؼ المشرع الجزائرم مف تمؾ األنظمة
. ما سنتناكلو بالدراسة في المبحث الثاني

 

المبحث الثاني 
 األنظمة السائدة في تنفيذ األحكام األجنبية

 
تختمؼ الدكؿ فيما بينيا مف حيث النظـ القانكنية لتنفيذ األحكاـ األجنبية، فبيف حاجة 

المعامالت التجارية كالدكلية كمصالح األفراد، كبيف اعتبار مبدأ السيادة اإلقميمية، تنقسـ إلى 
نظـ تقتضي ممف صدر حكـ لصالحو في الخارج أف يرفع دعكل جديدة كالبعض اآلخر 
يقتضي فقط ممف صدر لصالحو حكـ أجنبي المجكء إلى قضائيا الستصدار ما يسمى 

 :باألمر بالتنفيذ، كنستعرض النظاميف تباعا كالتالي

 
. نظاـ الدعكل الجديدة: المطمب األكؿ
. نظاـ األمر بالتنفيذ: المطمب الثاني

 

 

المطمب األول 
 نظام الدعوى الجديدة 

                                                             

. 572عكاشة محمد عبد العاؿ، القانكف الدكؿ الخاص،  المرجع السابؽ، ص - (1)
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ذىبت بعض التشريعات إلى األخذ بنظاـ الدعكل الجديدة، كىك النظاـ السائد في 
القانكف اإلنجميزم كمف سار عمى نيجيا مف الدكؿ، كمف مقتضى ىذا النظاـ أف يقـك 

صاحب المصمحة برفع دعكل جديدة أماـ المحاكـ اإلنجميزية لممطالبة بالحؽ الذم يتضمنو 
الحكـ األجنبي، كفي ىذه الدعكل الجديدة يعتد القاضي في البمداف المنتيجة ليذا النظاـ 

بالحكـ األجنبي، باعتباره دليال قاطعا في الدعكل عمى ثبكت الحؽ المطالب بو أم دليال ال 
يقبؿ العكس، بمعنى أنو ال يجكز لممدعي عميو أف يطعف في صحة الحكـ المقدـ كدليؿ 

سكاء مف حيث التطبيؽ أك مف حيث صحة الكقائع، فعمى القاضي األخذ بيذا الدليؿ بمجرد 
 .)1(تكافر بعض الشركط الشكمية دكف أف يفحص مكضكع الحكـ لمتأكد مف صحة ما كرد فيو

غير أنو كلكي يعتد بيذا الحكـ األجنبي كدليؿ قاطع أك حاسـ في ثبكت الحؽ المطالب 
بو، يجب أف تتكافر في ىذا الحكـ عدة شركط الزمة لصحتو تتمثؿ في أف يككف الحكـ 

األجنبي قد صدر عف محكمة مختصة كفقا لقكاعد االختصاص القضائي الدكلي، كأف يككف 
ىذا الحكـ نيائيا كحاسما مف كجية المحكمة التي أصدرتو، كأال يككف قد صدر بناء عمى 

 . )2(غش، كال يككف مخالفا لمنظاـ العاـ في الدكلة المراد تنفيذه عمى إقميميا
كالمالحظة أف ىذا النظاـ باستمزامو رفع دعكل جديدة، لممطالبة بالحؽ محؿ النزاع 

يككف قد حافظ عمى مبدأ سيادة الدكلة مف حيث الشكؿ، أما مف حيث الكاقع فإف ىذا النظاـ 
يعترؼ بطريقة غير مباشرة بآثار الحكـ األجنبي كاممة، ذلؾ أف القضاء الكطني ال يستطيع 

                                                             

عكض اهلل شيبة الحمد السيد ، الكجيز في القانكف الدكلي، الجنسية، مركز األجانب، تنازع االختصاص القضائي - (1)
  .611،  ص 1997الدكلي، تنفيذ األحكاـ األجنبية، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية، 

صالح جاد المنزالكم،  االختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدكلية كاالعتراؼ كالتنفيذ الدكلي لألحكاـ األجنبية    - 
  .193، ص 2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

.   612عكض اهلل شيبة الحمد السيد،  المرجع السابؽ ، ص - (2)
 .579عكاشة محمد عبد العاؿ، القانكف الدكلي الخاص،  المرجع السابؽ ، ص    - 
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في ىذه الحالة مراقبة مدل سالمة الحكـ األجنبي مف الناحية المكضكعية، ما داـ أف 
. )1(الشركط الشكمية المتطمبة لتنفيذ الحكـ األجنبي في اإلقميـ الكطني قد تكافرت

 

المطمـب الثـــاني 
 نظـــــام األمــــر بالتنفيــــذ 

 

اتبعت العديد مف الدكؿ األكركبية نظاما آخر مختمفا عف نظاـ الدعكل الجديد، يعرؼ 
 .بنظاـ األمر بالتنفيذ

كقد ساد ىذا النظاـ في فرنسا ككافة الدكؿ التي تأثرت بنظاميا القانكني كمف بينيا 
 كمصر، كبمقتضى ىذا النظاـ أف الحكـ األجنبي ال يتمتع بالقكة التنفيذية في إقميـ )2(الجزائر

الدكلة إال بعد شمكلو مف المحاكـ الكطنية بالتنفيذ، أم أنو يتعيف عمى صاحب المصمحة أف 
يمجأ عند تنفيذه حكمو إلى القضاء في الدكلة المراد تنفيذ الحكـ فييا ليستصدر منو ما يعرؼ 

 كالذم بصدكره يرقى الحكـ األجنبي إلى مصاؼ الحكـ الكطني، كالقاضي )3(باألمر بالتنفيذ
ال يشمؿ الحكـ األجنبي بذلؾ إال بعد التحقؽ مف تكافر عدة شركط اليدؼ منيا التأكد مف 

 .)4(صحة الحكـ كالحفاظ عمى النظاـ العاـ في الدكلة المراد تنفيذ الحكـ فييا
عمى أف الدكلة تختمؼ فيما بينيا مف حيث مدل السمطة الممنكحة لمقضاء الكطني في 
فحص كالنظر في دعكل األمر بالتنفيذ، كعمى أم حاؿ فالسائد أف بعض الدكؿ تأخذ بنظاـ 

                                                             

. 244ىشاـ عمي صادؽ ، المرجع السابؽ ، ص - (1)
، 2010فيذ في المكاد المدنية كاإلدارية، منشكرات األلفية الثالثة، الجزائر، فالعربي شحط عبد القادر، طرؽ الت- (2)

 .98ص
ىك إجراء قضائي، بمقتضاه يمنح الحكـ قكة تنفيذية في الدكلة المراد التنفيذ في إقميميا، كبالتالي  ":األمر بالتنفيذ - (3)

". يككف قابال فييا لمتنفيذ الجبرم، كما ىك الحاؿ في أرض الدكلة التي صدر فييا
 .224أنظر في ذلؾ أحمد أبك الكفاء، إجراءات التنفيذ في المكاد المدنية كالتجارية، منشأة المعارؼ، االسكندرية، ص   -  

.  612عكض اهلل السيد، المرجع السابؽ، ص - (4)
  .580عكاشة محمد عبد العاؿ، القانكف الدكلي الخاص،  المرجع السابؽ، ص    - 
. 194صالح جاد المنزالكم، المرجع السابؽ ، ص    - 
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المراجعة كالبعض اآلخر بنظاـ المراقبة، كنعرض كال النظاميف مع تكضيح النظاـ المتبع في 
: الجزائر تباعا كالتالي

.  نظاـ المراجعة:الفرع األكؿ 
.  نظاـ المراقبة:الفرع الثاني 
.  النظاـ السائد في الجزائر:الفرع الثالث 

 

نظـام المراجعـة : الفرع األول
 

بمقتضى ىذا النظاـ يخكؿ لمقاضي الكطني سمطات أكسع في فحص الحكـ األجنبي، 
نما  فال يكتفي القاضي بالتحقؽ مف الشركط الخارجية لصحة الحكـ المراد تنفيذه في الدكلة، كا 

يتعرض لمكضكع النزاع الذم فصؿ فيو القاضي األجنبي متحريا عما إذا كاف القاضي 
األجنبي قد أنزؿ عمى كقائع الدعكل القاعدة القانكنية السميمة، كال يأمر بتنفيذ ىذا الحكـ إال 

، )1(بعد التحقؽ مف سالمة القكاعد القانكنية التي طبقيا القاضي األجنبي في مكضكع النزاع
ذا رأتو  فإذا رأت المحكمة أف القاضي األجنبي قد أصاب في ذلؾ منحتو األمر بالتنفيذ كا 

 .)2(أخطأ رفضت منحو األمر بالتنفيذ
كتجدر اإلشارة إلى أنو في ظؿ نظاـ المراجعة، يككف لمقاضي سمطة تقديرية كاسعة، 
فالحكـ األجنبي ليس لو حجية األمر المقضي بو، كبالتالي يستطيع القاضي أف يعدؿ في 

الحكـ األجنبي كما شاء، فمو أف يعيد تفسير العقد، كأف يعيد تقدير خطكرة الضرر في دعكل 

                                                             

  .195صالح جاد المنزالكم، المرجع السابؽ، ص - (1)
  .246ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص     - 

- Youn LOUSSOUARN et Pierre BOUREL, op.cit, P522. 
. 56أعراب بمقاسـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
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التعكيض عف العمؿ الخاطئ، أك قكة الدليؿ في اإلثبات، كلو تخفيض التعكيض الذم قضى 
 .)1(بو الحكـ األجنبي، بؿ أف بعض األحكاـ قد عدلت الحكـ بالتطميؽ إلى انفصاؿ جسماني

كاألكثر مف ذلؾ فإف لمقضاء في ظؿ نظاـ المراجعة أف يقبؿ تقديـ طمبات جديدة، أك 
إدخاؿ الغير الذم لـ يكف قد سبؽ اختصامو في الدعكل األصمية التي تـ الفصؿ فييا في 

كيقـك ىذا النظاـ عمى عدـ الثقة باألحكاـ األجنبية كالتشكيؾ بنزاىة القضاء . الحكـ األجنبي
األجنبي، فقد يصدر الحكـ عف قضاء غير نزيو بعيد عف العدالة المكضكعية كاإلجرائية، 

باإلضافة إلى أف ىذا الحكـ مبنيا عمى الغش كالتدليس، كلدل يجب عمى المحكمة أف 
 .)2(تتصدل لكؿ ذلؾ حتى يمكف تحقيؽ العدالة كمصالح المتقاضيف

 أفريؿ 19كلقد أقرت محكمة النقض الفرنسية ىذا النظاـ في حكـ شيير ليا أصدرتو في 
 الذم رفض منح األمر بالتنفيذ لحكـ أجنبي، كأقر ما قاـ بو قضاة المكضكع 1819

 .)3(بمراجعتيـ لمحكـ األجنبي
 نظرا ألنو ينكر عمى الحكـ )4(لقد تعرض ىذا النظاـ لمنقد الجارح مف معظـ الفقو الفرنسي

األجنبي قيمتو، ككنو يؤدم إلى إعادة عرض مكضكع المنازعة برمتو عمى القاضي الذم 
يطمب منو األمر بالتنفيذ، فال يخفى ما في ذلؾ مف تعقيد أك إطالة فضال عف اإلىدار 

الكامؿ لمحكـ األجنبي الذم سبؽ أف فصؿ في المكضكع، فيك إذف ال ينسجـ مع مقتضيات 
فدؿ كجكد . التجارة الدكلية نظرا ألنو ال يكفر الحماية الكافية لعالقات األفراد الخاصة الدكلية

نظاـ المراجعة عمى ضعؼ نمك الفعالية الدكلية، فقد أدت المراجعة إلى خرؽ الحقكؽ 
فيك . )5(المكتسبة، ككلدت الشككؾ كأثارت تدابير انتقامية مف جانب بعض الدكؿ األجنبية

                                                             

أحمد عبد الكريـ سالمة، القانكف الدكلي الخاص، الجنسية كالمكاطف كمعاممة األجانب كالتنازع الدكلي لمقكانيف - (1)
 .1107دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األكلى، ص كالمرافعات المدنية،

. 581عكاشة محمد عبد العاؿ، المرجع السابؽ، ص - (2)
 .358محمد كليد المصرم، المرجع السابؽ، ص - (3)

)4(- Batiffol (H), et la garde (P) : Op, Cit, P592. 

بيار ماير ك فانساف ىكزيو، القانكف الدكلي الخاص، ترجمة عمي محمكد مقمد، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر - (5)
 .341، ص 2008كالتكزيع، بيركت، الطبعة األكلى، 



 

28 

 

يثير حفيظة الدكؿ األخرل التي تعتنقو عندما يراد تنفيذىا في الخارج كباألخص في الدكلة 
التي تتطمب شرط المعاممة بالمثؿ كشرط جكىرم لمنح األمر بالتنفيذ لألحكاـ األجنبية، كما 

نجمترا كألمانيا كالكاليات المتحدة األمريكية  .ىك متبع في مصر كا 
كنتيجة لالنتقادات التي تعرض ليا ىذا النظاـ تـ العدكؿ عنو تدريجيا في مسائؿ 

األحكاؿ الشخصية، كانتيت محكمة النقض الفرنسية بدكرىا االقتداء بيا عف طريؽ تبني 
، سمي 1964 جانفي 07نظاـ الرقابة كاستبعاد نظاـ المراجعة بمكجب قرار شيير بتاريخ 

حصمت عمى حكـ " مكنزير"كتتمثؿ كقائعو في أف السيدة . )Munzer )1" مكنزير"بحكـ 
ثـ حصمت عمى حكـ أمريكي  .  ك بنفقة ليا،1926أمريكي بالتفريؽ الجسماني ك ذلؾ سنة 

 ،1930بدفع مؤخر نفقة لمزكجة منذ عاـ " مكنزير" يقضي بإلزاـ السيد 1958ثاف سنة 
طمبت الزكجة تنفيذ الحكميف األمريكييف في فرنسا فقضت المحاكـ الفرنسية ليا بما طمبت 

كلكف محكمة النقض . كفقا لما سار عميو القضاء الفرنسي في مسائؿ األحكاؿ الشخصية
الفرنسية قضت بأنو ليس لقاضي األمر بالتنفيذ فحص مكضكع الحكـ ك مراجعة مقدار 

   .النفقة
بعد أكثر مف قرف مف الزمف عمى تطبيقو، تـ العدكؿ عنو في فرنسا، كما ىجرتو كثير 

يطاليا ف كاف ال يزاؿ قائما عمى ما يبدك في بمجيكا كا   .)2(مف التشريعات كا 
كقد رفضت مصر األخذ بيذا النظاـ، كمف مظاىر الرفض ما جاء بو في المعاىدة 

 كالتي جاء في المادة 15/03/1982المبرمة بيف مصر كفرنسا المكقعة في باريس بتاريخ 
تتكلى الجية القضائية المطمكب إلييا التنفيذ التحقؽ مف استيفاء الحكـ : "  منيا أف30/2

 .)3("لمشركط الكاردة في الفصؿ األكؿ دكف التعرض لفحص مكضكع الحكـ 

                                                             

  .56أعراب بمقاسـ، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 69مكحند إسعاد، المرجع السابؽ، ص  -    
 .613عكض اهلل السيد، المرجع السابؽ، ص - (2)
. 613المرجع نفسو، ص - (3)
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 مف اتفاقية الرياض لمتعاكف القضائي المبرمة بيف 32كىك نفس الحؿ الذم قررتو المادة 
تقتصر ميمة القضائية المختصة لدل الطرؼ " دكؿ الجامعة العربية حينما نصت عمى أف 

المتعاقد المطمكب إليو االعتراؼ بالحكـ أك تنفيذه، عمى التحقؽ مما إذا كاف الحكـ قد تكافرت 
 .)1("فيو الشركط المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية، كذلؾ دكف التعرض لفحص المكضكع

أماـ مكضكعية تمؾ االنتقادات كاف مف الضركرم العدكؿ عمى نظاـ المراجعة كاتباع 
. ك ىذا ما سنتناكلو بالدراسة في الفرع الثاني. نظاـ آخر ىك نظاـ المراقبة

 
نظــــــام المراقبة  : الفرع الثــــاني

 

بمقتضى ىذا . )2("المراجعة الشكمية " يطمؽ جانب مف الفقو عمى ىذا النظاـ باسـ 
النظاـ ال يتصدل قاضي األمر بالتنفيذ لمكضكع النزاع الذم فصؿ فيو القاضي األجنبي، 
نما يقتصر دكره عمى مراقبة لمقاضي لمحكـ األجنبي كالتحقؽ مف تكافر الشركط الخارجية  كا 

 .)3(أك الشكمية المتعارؼ عمييا التي كضعيا مشرعو الكطني لتنفيذ األحكاـ األجنبية
كيطمؽ عمى الشركط التي يتحقؽ القاضي مف تكافرىا شركط صحة الحكـ األجنبي مف 
الكجية الدكلية أك الشركط الخارجية لمحكـ، عمى أساس أنيا ال تمس الحكـ ذاتو مف حيث 
نما ترتبط فقط بصدكر ىذا الحكـ صحيحا مف الكجية الدكلية  .)4(المكضكع الذم فصؿ فيو كا 

كعمى ىذا يكفي القاضي أف يستكثؽ مف اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكـ، كمف 
سالمة اإلجراءات التي أتبعت لدييا، كمف أنيا طبقت القانكف المختص، كأف ال يتعارض 

الحكـ األجنبي مع النظاـ العاـ في دكلة القاضي كعدـ كجكد غش نحك القانكف، ففي إطار 

                                                             

. 1110المرجع السابؽ، ص  أحمد عبد الكريـ سالمة،- (1)
 .613عكض اهلل السيد، المرجع السابؽ، ص- (2)

)3(- Youn LOUSSOUARN et Pierre BOUREL, op.cit, P522. 

  .613عكض اهلل السيد، المرجع السابؽ، ص - (4)
. 245ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص    - 
. 196صالح جاد المنزالكم، المرجع السابؽ، ص    - 



 

30 

 

ىذا النظاـ يكتفي القاضي بالتحقؽ مف تكافر ىذه الشركط لصحة الحكـ األجنبي مف الكجية 
الدكلية، دكف أف يتصدل لمكضكع النزاع الذم سبؽ أف فصؿ فيو الحكـ األجنبي كال القاعدة 
القانكنية التي أنزليا القاضي األجنبي عمى كقائع الدعكل، يالحظ أف ىذه الشركط تختمؼ 

 .)1(– اتساعا ك ضيقا –مف دكلة إلى أخرل مف حيث مداىا أك عددىا 
كيككف ىدؼ نظاـ الرقابة ىك البحث عف حؿ كسط يكفؽ بيف اعتبارات السيادة 

كمقتضيات التعاكف القانكني الدكلي، كما ييدؼ إلى عدـ الرفض اآللي لفعالية األحكاـ 
األجنبية إذا اختمفت كجيات النظر بخصكص الحؿ المكضكعي لمنزاع بيف القاضي الكطني 

 .)2(كالقاضي األجنبي
كقد اعتنقت محكمة النقض الفرنسية نظاـ الرقابة كىجرت نظاـ المراجعة نيائيا بقرارىا 

 .1964 جانفي 7في " مكنزير"الشيير الصادر في قضية 
كمنذ ذلؾ استقرت أحكاـ القضاء الفرنسي عمى تبني ىذا االتجاه، كتجدر اإلشارة إلى أف 

 المتعمقة باالختصاص القضائي كتنفيذ األحكاـ 1968فرنسا طرؼ متعاقد باتفاقية برككسؿ 
األجنبية، كالتي تطبؽ كحدىا في العالقة بينيا كبيف الدكؿ المتعاقدة، تحدد ىذه االتفاقية 

بنفسيا قكاعد االختصاص القضائي كتكرس شركطا مماثمة لتمؾ المطبقة في القانكف الدكلي 
 .الخاص الفرنسي بشأف تنفيذ األحكاـ األجنبية

  )4( كالمبناني)3(كأخذت الكثير مف التشريعات العربية بنظاـ المراقبة كالتشريع السكرم
 كأخذ بيذا النظاـ كذلؾ القانكف الدكلي الخاص )7( كالعراقي)6( كالميبي)5(كالمصرم

األردني الذم كضع مجمكعة مف الشركط الخارجية يتكجب عمى القاضي األردني التحقؽ مف 

                                                             

 .183عكاشة محمد عبد العاؿ، القانكف الدكلي الخاص،  المرجع السابؽ، ص- (1)
. 1109أحمد عبد الكريـ سالمة، المرجع السابؽ، ص - (2)
 .1953 لسنة  مف قانكف أصكؿ المحاكمات السكرم،308المادة - (3)
 .1983 لسنة  المبناني، المدنية ك التجارية مف قانكف أصكؿ المحاكمات1014المادة - (4)
 .1968 لسنة  مف قانكف المرافعات المدنية ك التجارية المصرم،298المادة - (5)
 .1953 لسنة  مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الميبي،407المادة - (6)
.  العراقياألجنبية الخاص بتنفيذ األحكاـ 1928 لسنة 30 مف القانكف رقـ 06المادة - (7)
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تكافرىا قبؿ األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي، كىذا ما نصت عميو المادة السابعة مف القانكف رقـ 
.  الخاص بتنفيذ األحكاـ األجنبية1952 لسنة 08

كىذا ما .  بعد تكضيحنا لكال النظاميف، بقي عمينا أف نكضح النظاـ المتبع في الجزائر
 .سنتناكلو بالدراسة في الفرع الثالث

  
النظـام السـائد فـي الجـزائـر : الفـرع الثالث

 

 منذ صدكر تقنيف اإلجراءات المدنية الجزائرم بمكجب األمر رقـ 325يعد نص المادة 
 25 المؤرخ 08/09 إلى نياية صدكر القانكف رقـ 08/06/1966 المؤرخ في 66/154

 . ك المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية2008فيفرم سنة 
النص القانكني األكؿ كالكحيد المنظـ لمقكاعد العامة المتعمقة بتنفيذ األحكاـ األجنبية، 
كجاء ىذا النص مبتكرا مثمو في ذلؾ العالج التشريعي ليذا المكضكع في فرنسا، إذ يرل 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية 325األستاذ مكحند إسعاد أف المصدر التاريخي لنص المادة 
 2128 ك2123 مف قانكف اإلجراءات المدنية الفرنسي ك 546الجزائرم ىك نصكص المكاد 
 .)1(مف القانكف المدني الفرنسي

فمـ يكضح المشرع الجزائرم في ىذا النص أم شركط يمكف أف تصنؼ ضمف نظاـ 
المراقبة أك المراجعة، بعد أف أخذ مكقفا صريحا تجاه األحكاـ األجنبية عمى أنيا ال تنفذ إال 
بعد حصكليا عمى الصيغة التنفيذية مف إحدل الجيات القضائية الجزائرية أم أف المشرع 

يشترط لتنفيذ الحكـ األجنبي الحصكؿ عمى األمر بالتنفيذ دكف أف يكضح ما إذا كاف 
 .القاضي الجزائرم أف يراجع الحكـ األجنبي كمو أك يراقب بعض الشركط فيو

                                                             

)1( - Issad MOHANED : droit prive international, les règles matérielles, 2ème Edition, O.P.U, 

T2, 1984 p : 55. 



 

32 

 

فإذا كانت االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الجزائر مع دكؿ أخرل تتفؽ عمى أف دكر 
 كتعتبر اإلتفاقية ،)1(القاضي ينحصر في التحقؽ مف مدل تكافر الشركط الالزمة لذلؾ

الجزائرية المغربية ىي األكلى في كضع شركط تنفيذ األحكاـ األجنبية في تحديد سمطات 
 غير 325 فنص المادة ،)3( كىذه الشركط تناكلتيا العديد مف االتفاقيات،)2(قاضي التنفيذ

كافي مع دكؿ ال تربطيا مع الجزائر اتفاقية ثنائية في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية كأساس 
تشريعي، كأماـ ىذا النقص في نصكص التشريع بدؿ القضاء مجيكدا كبيرا لسد ىذا النقص، 

الشيير " مكنزير"فمقد حدد القضاء الفرنسي شركط تنفيذ األحكاـ األجنبية مف خالؿ حكـ 
ليتكرس نظاـ الرقابة، كفي ىذا االتجاه ذىب القضاء الجزائرم، حيث أصدرت محكمة سيدم 

 حكما في قضية مؤسسة أسيطكؿ ضد سكالكك كآخريف )4(08/05/1975محمد بتاريخ 
كضعت فيو شركط المراقبة شرطا شرطا كما ىك الحاؿ في حكـ مكنزير، إذ يظير مف 

حيث أف الميمة الرئيسية لممحكمة في ىذا المجاؿ ىي التثبت مف :" حيثيات الحكـ مايمي
سالمة القرار مكضكع طمب األمر بالتنفيذ كحيث أف الفقو كاالجتياد مجمعاف كمستقراف عمى 

 :أف القاضي يتأكد مف تكافر الشركط الخمسة التالية لمنح األمر بالتنفيذ لحكـ أجنبي كىي
 .اختصاص المحكمة األجنبية التي أصدرت الحكـ -1

 .سالمة اإلجراءات التي اتبعت أماـ القضاء األجنبي -2

 .تطبيؽ القانكف المختص حسب قكاعد التنازع الجزائرم -3

 .عدـ اإلخالؿ بالنظاـ العاـ الجزائرم أك بمبادئ القانكف العاـ الجزائرم -4

 .انتفاء كؿ غش نحك القانكف -5

                                                             

شكاالتو- (1) . 83دار العمـك لمنشر كالتكزيع ، الحجار، عنابة الجزائر، ص. عمارة بمغيت، التنفيذ الجبرم كا 
.   مف االتفاقية الجزائرية المغربية20المادة - (2)
. 19االتفاقية الجزائرية التكنسية، المادة - (3)

. 17االتفاقية الجزائرية المصرية، المادة    - 
. 180، أشارت إليو كلد الشيخ شريفة، المرجع السابؽ،  ص رالحكـ غير منشك- (4)



 

33 

 

كىكذا منحت المحكمة أمر التنفيذ مع رفض الطمبات األخرل التي كانت متعمقة بدفع 
فكائد التأخير كالتعكيض عف األضرار، كيمكف اعتبار حكـ محكمة سيدم محمد تطبيقا لنظاـ 

 ".مكنزير " المراقبة، كفقا لمشركط الخمسة التي كضعت في حكـ 
 لـ تذكر فيو سكل شرط عدـ مخالفة النظاـ العاـ )1(كما صدر عف المحكمة العميا قرار

 لـ تذكر فيو كؿ )2(الجزائرم دكف التطرؽ لمشركط األخرل، ك صدر عف المحكمة العميا قرار
الشركط المتفؽ عمييا، بؿ ذكرت البعض منيا، كاختصاص المحكمة األجنبية كسالمة 
اإلجراءات كتطبيؽ القانكف المختص، كىذا ما يبيف بكضكح أف النظاـ القانكني الجزائرم 

شأنو في ذلؾ شأف باقي التشريعات العربية، يأخذ بنظاـ المراقبة لتنفيذ األحكاـ األجنبية، كىك 
 .)3(ما سار عميو القضاء في العديد مف أحكامو

ما يمكف مالحظتو مف خالؿ الدراسة لألحكاـ السابقة أف القضاء الجزائرم غير مكحد 
فيما يخص شركط تنفيذ األحكاـ األجنبية بالرغـ مف أنو طبؽ نظاـ المراقبة، مما جعؿ 

 . يعتبركنو قضاء غير مستقر عمى شركط مكحده)4(البعض

 ذىب إلى اعتبار أف القاعدة في التشريع )5(كتجدر اإلشارة إلى أف بعض الشراح
الجزائرم ىي أف الحكـ األجنبي أك السند الرسمي األجنبي الكاجب التنفيذ في دكلتو ال يككف 

نما البد مف صدكر حكـ  صالحا بذاتو إلجراء التنفيذ بمقتضاه في األراضي الجزائرية، كا 
كطني يقضي بتنفيذه، كأف يككف مميكرا بالصيغة التنفيذية مف إحدل الجيات القضائية 

الجزائرية، كال ينفذ إال في حدكد كقدر ما تقضي الجية القضائية الجزائرية بتنفيذه بعد مراجعة 
. صحة تطبيؽ القانكف األجنبي اإلجرائي كالمكضكعي معا عمى القضية

                                                             

. 1990، المجمة القضائية، كزارة العدؿ، الجزائر، العدد الرابع، سنة 02/01/1989 الصادر بتاريخ 52207قرار رقـ -(1)
، المجمة القضائية، كزارة العدؿ، الجزائر، العدد الثاني، سنة 09/05/1990 الصادر بتاريخ 58890قرار رقـ -(2)

1992. 
. 82، ص1989عمارة بمغيت، تنفيذ األحكاـ األجنبية، رسالة ماجستير،كمية الحقكؽ،  جامعة عنابة، ديسمبر - (3)
. 185كلد الشيخ شريفة، المرجع السابؽ،  ص - (4)
، الطبعة  الجزائرمحمد حسنيف، طرؽ التنفيذ في قانكف اإلجراءات المدنية الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية،- (5)

" التنفيذ القضائي كتكزيع حصيمتو في قانكف اإلجراءات المدنية كالجزائرم " كذكر ذلؾ في مؤلفو . 173، ص2005الرابعة، 
. 102، مكتبة الفالح، الككيت، الطبعة الثانية، ص 
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، حيث (1) مف القانكف البحرم146 ك 145عدا االستثناء الكارد الذم تضمنتو المدتاف 
كؿ حكـ يصدر مف محكمة أجنبية مختصة في ىذا الشأف ك  ": عمى أف 145تنص المادة 

 الدكلة األصمية ك ال يككف ، ك يككف نافذا في أعاله144 ك 143مشار إلييا في المادتيف 
 :قابال لطعف اعتيادم يعترؼ بو في الجزائر عمى أساس التبادؿ ما عدا 

 .إذا صدر الحكـ بصفة اختالسية -أ 

 ."إذا لـ يبمغ المدعى عميو خالؿ مدة معقكلة ك لـ يمكف مف تقديـ دفاعو -ب 

إف االعتراؼ ك التنفيذ لحكـ المحكمة األجنبية  ": مف نفس القانكف فتنص 146أما المادة 
المذككرة في المادة السابقة يتماف في الجزائر حسب أحكاـ اإلجراءات المعمكؿ بيا مع 

". التحفظ بالسماح بإعادة النظر في مكضكع الطمب
إال أف المشرع الجزائرم في األخير ساير التطكرات التي عرفتيا مختمؼ التشريعات في 

 605مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية إذ تعرض قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية في المادة 
إلى استحداث إجراءات أكثر مركنة، في تنفيذ األحكاـ األجنبية في الجزائر، كذلؾ بكضع 
كتحديد الشركط المكضكعية ك الشكمية كالتي تسمح لمقاضي مف إجراء الرقابة عمى قابمية 

 .ىذه األحكاـ لمتنفيذ في الجزائر، تماشيا مع ما أخذت بو أغمب التشريعات المقارنة
كبيا استمـز المشرع الجزائرم حتى يمكف األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي مف التحقؽ مف 

. تكافر مجمكعة مف الشركط، سكؼ نتعرض اآلف لدراسة ىذه الشركط في الفصؿ الثاني

                                                             

 25/06/1998 المؤرخ في 05-98 المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ 23/10/1976مؤرخ في   80 - 76أمر رقـ - (1)
 .1998لسنة ، 47 عدد ، ك الجريدة الرسمية،1977 لسنة ،29 عدد ، الجريدة الرسمية،المتضمف القانكف البحرم
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الفصل الثاني  
الشروط الالزمة لتنفيذ األحكام األجنبية  

 
قبؿ أف نبحث ىذه الشركط يجب أف ننكه إلى أف العمؿ بيذه القكاعد ال يخؿ بأحكاـ 

المعاىدات ك االتفاقيات الدكلية التي تبـر بيف الجزائر ك غيرىا مف الدكؿ في ىذا الشأف، ك 
إف العمؿ : " مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية التي نصت 608ىذا طبقا لنص المادة 

 أعاله، ال يخؿ بأحكاـ المعاىدات 606 ك605بالقكاعد المنصكص عمييا في المادتيف 
". الدكلية كاالتفاقيات القضائية التي تبـر بيف الجزائر كغيرىا مف الدكؿ

فاألحكاـ األجنبية الصادرة عف محاكـ ارتبطت معيا الجزائر باتفاقيات دكلية فتطبؽ 
 عمى 132 ينص في المادة 1996عمييا ىذه االتفاقيات، كما أف الدستكر الجزائرم لسنة 

المعاىدات التي صادؽ عمييا رئيس الجميكرية، حسب الشركط المنصكص عمييا في : "أف
". الدستكر تسمكا عمى القانكف

أما األحكاـ األجنبية الصادرة عف محاكـ دكؿ لـ ترتبط معيا الجزائر باتفاقية دكلية، 
فتسرم عمييا القكاعد القانكنية العامة المنظمة لمسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية في القانكف 

 .الجزائرم
ك عميو سنتناكؿ في ىذا الفصؿ شركط األمر بالتنفيذ كىي الشركط المكضكعية الكاجب 

جراءات طمب األمر بالتنفيذ كىي  تكافرىا لتنفيذ األحكاـ األجنبية في المبحث األكؿ، كا 
. الشركط الشكمية لقبكؿ دعكل األمر بالتنفيذ في المبحث الثاني

 
 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

المبحث األول 
  شروط األمر بالتنفيذ

 
ال يجكز :"  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم عمى أنو605تنص المادة 

تنفيذ األكامر كاألحكاـ كالقرارات الصادرة مف جيات قضائية أجنبية، في اإلقميـ الجزائرم، إال 
بعد منحيا الصيغة التنفيذية مف إحدل الجيات القضائية الجزائرية متى استكفت الشركط 

 :اآلتية
 .أال تتضمف ما يخالؼ قكاعد االختصاص -1

 .حائزة لقكة الشيء المقضي بو طبقا لقانكف البمد الذم صدرت فيو -2

أال تتعارض مع أمر أك حكـ أك قرار سبؽ صدكره مف جيات قضائية جزائرية كأثير  -3
 .مف المدعي عميو

 ".أال تتضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب العامة في الجزائر -4

 يتضح، أف المشرع الجزائرم قد كضع جممة مف الشركط يتعيف 605باستقراء نص المادة 
التحقؽ مف تكافرىا حتى يمكف مير الحكـ الصادر مف محاكـ دكلة أجنبية بالصيغة 

 :، كسكؼ نعالج ىذه الشركط تباعا في المطالب التالية)1(التنفيذية
 

                                                             

ىي خطاب بو أمر مكجو مف السمطة العامة إلى المحضر القضائي لمقياـ بعممية التنفيذ الجبرم  ":الصيغة التنفيذية  (-1)
نيابة عنيا ك إلى ممثمي النيابة ك ضباط القكات العمكمية لمد يد المساعدة إلى المحضر أثناء قيامو بعممية التنفيذ متى 

. "طمب منيـ ذلؾ
 2008 فيفرم  25 المؤرخ في09-08 مشار إليو في مؤلؼ، حمدم باشا عمر، طرؽ التنفيذ، كفقا لمقانكف رقـ   -

. 173، ص2012المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية، دار ىكمة، الجزائر، 
، 02مجمة المحكمة العميا، كزارة العدؿ، الجزائر، عدد ،/142011/07 المؤرخ في 655755قرار المحكمة العميا، رقـ   – 
حيث أف األصؿ أف أحكاـ القضاء حجة في حسـ النزاع ك عنكانا لمحقيقة ال تقبؿ إثبات العكس ك . "298، ص2011لسنة

ىك األمر الذم يحكؿ دكف إمكاف إثارة النزاع مرة أخرل، بيد أنو استثناء مف ىذا المبدأ أف األحكاـ األجنبية ال تتمتع بيذه 
الحجية في الجزائر إال بعد إضفاء الصيغة التنفيذية عمييا مف إحدل الجيات القضائية الجزائرية متى استكفت الشركط 
المقررة قانكنا الف االعتراؼ بالحكـ األجنبي مجردا مف منحو الصيغة التنفيذية ك قبكؿ الدفع بو يعد اعترافا بمظير مف 

 ". مظاىر السمطة اآلمرة في دكلة أخرل ك يشكؿ بذلؾ خرقا لمسيادة الكطنية مما يجعؿ الكجو سديد
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المطمب األول 
 إختصاص الجية القضائية التي أصدرت الحكم 

 

يشترط في الحكـ األجنبي لكي يمنح لو األمر بالتنفيذ في غالبية التشريعات صدكره مف 
محكمة مختصة، طبقا لقكاعد االختصاص القضائي المنصكص عمييا في قكانيف الدكلة التي 

 مف قانكف المرافعات كضع 298/1فنجد المشرع المصرم في المادة . أصدرت ذلؾ الحكـ
قيديف أكليما إيجابي كيتمثؿ في أف تككف المحكمة األجنبية التي أصدرت الحكـ مختصة 

دكليا بالمنازعة التي صدرت فييا كاآلخر سمبي كىك أف تككف المحاكـ المصرية غير 
 .)1(مختصة بالمنازعة التي صدر فييا الحكـ األجنبي

 الفقرة األكلى البند أ ك ب، مف قانكف تنفيذ 7 نجد المشرع األردني في نص المادة 
 –األحكاـ األجنبية قد اشترط أف يككف الحكـ األجنبي صادر مف محكمة أجنبية مختصة 

 اختصاصا قضائيا خاصا داخميا، أك اختصاصا عاما –مف حيث الكظيفة كالصالحية 
 .)2(دكليا

كما اشترط المشرع الجزائرم أف تككف المحكمة األجنبية التي أصدرت الحكـ مختصة 
بالفصؿ في النزاع مكضكع الحكـ، كمف ثبت لمجية القضائية الجزائرية أف الحكـ األجنبي 

.  (3)صدر عف محكمة غير مختصة فال يمكف أف تمنحو األمر بالتنفيذ
 كلكف ىؿ الرقابة عمى ىذا االختصاص تنصب عمى االختصاص الدكلي لممحاكـ 

 األجنبية، أـ أنيا تمتد إلى االختصاص الداخمي؟
 تشترط كؿ الدكؿ التي أخذت بنظاـ األمر بالتنفيذ في الحكـ :(الدولي  )االختصاص العام 

األجنبي أف يككف صادرا مف محكمة مختصة دكليا، فتذىب بعض التشريعات كسكريا كليبيا 
كلبناف إلى أف االختصاص الدكلي لممحكمة يتحدد كفقا لقانكف البمد الذم صدر فيو، كقد 

                                                             

. 899عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (1)
صالح الديف شكشارم، التنفيذ الجبرم، في المكاد المدنية كالتجارية كالشرعية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، - (2)

. 90، ص 2009
 ،03 عدد ، الجزائر، كزارة العدؿ،المجمة القضائية، 02/06/1992 ،المؤرخ في 84513قرار المحكمة العميا، رقـ - (3)

 .92 ص ،1993لسنة 
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 1964 فبراير 4أخذت أيضا بيذا الحؿ محكمة استئناؼ باريس في قرارىا الصادر بتاريخ 
كمبررات ىذا الحؿ بأنو مف غير المعقكؿ أف نطمب مف القاضي األجنبي تطبيؽ قكاعد 

االختصاص القضائي الدكلي المقررة في قانكف غير قانكنو، فقاضي كؿ دكلة يطمؽ قكاعد 
االختصاص في قانكنو ككؿ ما يطمب منو ىك أف يككف قد طبؽ ىذه القكاعد تطبيقا 

 .)1(صحيحا
      كما أف دكؿ أخرل تعتمد حال معاكسا إذ أف االختصاص القضائي الدكلي لممحكمة 
األجنبية يتـ في العديد مف البمداف األكركبية كفقا لقانكف البمد المطمكب منو منح الصيغة 

يطاليا  .)2(التنفيذية، كىذا الحؿ معتمد في كؿ مف فرنسا كألمانيا إنجمترا كا 
     كيتبنى القانكف اإلتفاقي الجزائرم ىذا الحؿ أك ذاؾ حسب االتفاقيات ففي االتفاقية 

 : عمى مايمي20الجزائرية المغربية اعتمدت قكاعد البمد طالب التنفيذ إذ تنص المادة 
أف يصدر الحكـ مف المحكمة مختصة حسب القكانيف المطبقة مف طرؼ الدكلة "

كعمى العكس مف ذلؾ نجد ". )3(الطالبة، إال إذا تنازؿ المعني باألمر عف طمبو بضركرة أكيدة
في االتفاقية الجزائرية الفرنسية، أنو يتـ المجكء إلى قكاعد الدكلة المانحة لمصيغة التنفيذية أم 

أف يصدر :"  الفقرة أ عمى ما يمي1البمد األجنبي المطمكب منو تنفيذ الحكـ فتنص المادة 
الحكـ مف محكمة مختصة كفقا لمقكاعد الخاصة بتنازع االختصاص المطبؽ في الدكلة التي 

 ".سينفذ الحكـ لدييا
إف االختصاص الدكلي لممحاكـ األجنبية يتحدد كفقا لما تنص عميو قكاعد 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كىي نفس 42، 41االختصاص الدكلي في المادتيف 
 .15، 14النصكص المذككرة في القانكف المدني الفرنسي في المادتيف 

يجكز أف يكمؼ بالحضكر كؿ أجنبي حتى كلك لـ يكف " عمى أنو 41إذ تنص المادة 
مقيما في الجزائر أماـ الجيات القضائية الجزائرية ، لتنفيذ االلتزامات التي تعاقد عمييا في 
الجزائر مع جزائرم، كما يجكز أيضا تكميفو بالحضكر أماـ  الجيات القضائية الجزائرية 

". بشأف التزامات تعاقد عمييا في بمد أجنبي مع جزائرييف 

                                                             

. 59أعراب بمقاسـ، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 71مكحند إسعاد، المرجع السابؽ، ص - (2)
.  مف االتفاقية الجزائرية التكنسية19المادة - (3)

.  مف االتفاقية الجزائرية المصرية17المادة    - 
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يجكز أف يكمؼ بالحضكر كؿ جزائرم أماـ الجيات "  عمى أنو 42 كتنص المادة 
 ".القضائية الجزائرية بشأف التزامات تعاقد عمييا في بمد أجنبي حتى كلك كاف مع أجنبي

فكؿ االتفاقيات التي عقدتيا الجزائر يتـ فييا المجكء إلى تحديد االختصاص حسب 
القكانيف المطبقة مف طرؼ الدكلة طالبة التنفيذ، ما عدا تمؾ االتفاقية التي أبرمتيا الجزائر مع 

. فرنسا
 كيرل األستاذ مكحند إسعاد أف الحؿ الذم يتـ فيو المجكء إلى قكاعد الدكلة مانحة 
الصيغة التنفيذية، يبدك أكثر صرامة ألنو يؤدم إلى التداخؿ في عمؿ الييئات القضائية 

األجنبية، كتحديد اختصاصيا الدكلي بصكرة غير مباشرة، نظرا ألف تقديـ ىذا االختصاص 
 .)1(يتـ كفقا لقكاعد الدكلة المطمكب منيا منح الصيغة التنفيذية

 بأف تقدير االختصاص حسب القكانيف المطبقة مف )2(في حيف يرل البعض اآلخر
طرؼ الدكلة طالبة التنفيذ يؤدم بالقاضي الجزائرم إلى الخكض في قكانيف الدكلة الطالبة 

 .لمتأكد مف صحة اختصاصيا
في حيف ككفقا لمشرط المذككر في االتفاقية الجزائرية الفرنسية يجيب القاضي عمى 

ىؿ كانت الدكلة المصدرة لمحكـ مختصة مف الناحية الدكلية؟ لذا فإف الشرط : "سؤاؿ ميـ ىك
 . المذككر في االتفاقية الجزائرية الفرنسية ىك األصكب لدكلة التنفيذ
، تككف المحكمة 42 ك41غير أنو إذا تنازؿ الطالب عف حقو في استخداـ المادتيف 

المختارة مف الطالب ىي المختصة دكليا، في إصدار الحكـ المطمكب تنفيذه، أما إذا كاف 
 تصبح المحكمة الجزائرية ىي المختصة، 42 ك41طرؼ العالقة جزائرم كتمسؾ بالمادتيف 

كعميو ال يمنح األمر بالتنفيذ لحكـ أجنبي إذا اصطدـ بحكـ جزائرم صدر بناء عمى المادتيف 
 تخصاف االلتزامات الناتجة عف 42 ك 41المذككرتيف، كتجدر المالحظة بأف المادتيف 

 .العقكد
 يحدد االختصاص الخاص داخؿ الدكلة المختصة دكليا :(الداخمي )االختصاص الخاص 

 . )3(في إصدار الحكـ األجنبي ما ىي المحكمة التابعة ليا كالمختصة في إصدار ىذا الحكـ
عمما بأف االختصاص الخاص يمتد بذات الكقت إلى االختصاص النكعي كاالختصاص 

                                                             

. 71مكحند إسعاد، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 166كلد الشيخ  شريفة، المرجع السابؽ، ص - (2)
. 167كلد الشيخ شريفة، المرجع السابؽ، ص - (3)
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المحمي، فاألمر يتعمؽ بمعرفة ما إذا كاف لقاضي الصيغة التنفيذية الجزائرم أف يرفض منح 
ىذه األخيرة لحكـ صادر عف محكمة تكنس لعمة أف محكمة صفاقس أك محكمة سكسة ىي 
المختصة، فمف الكاضح أف القاضي الجزائرم يعتبر أقؿ أىمية مف القاضي التكنسي لتقدير 

.  )1(ما إذا كانت قكاعد اإلجراءات المدنية التكنسية قد طبقت بشكؿ صحيح أـ ال
     إذ أف القاضي األجنبي الذم أصدر الحكـ يكجد في كضع يسمح لو بفيـ قانكنو 

، فمف غير )2(كتطبيقو تطبيقا صحيحا خير مف الكضع الذم يكجد فيو القاضي الجزائرم
المالئـ أف يزكي القاضي الجزائرم لنفسو حؽ التمتع بسمطات استثنائية إلى حد ممارسة 

 ، الرقابة عمى تطبيؽ القكاعد اإلجرائية األجنبية، إذ أف الفقو يعارض قبكؿ ىذا الشرط بحـز
. )3(كلعمو مف األفضؿ التخمي عنو

     كنرل أنو ال داعي الشتراط في الحكـ األجنبي لمنحو الصيغة التنفيذية أف يككف صادرا 
 . مف محكمة مختصة داخميا سكاء اختصاصا محميا أك نكعيا

     حيث يرل جانب مف الفقو المصرم عدـ استمزاـ شرط تكفر االختصاص الداخمي 
لممحكمة التي أصدرت الحكـ، ألف ىذه مسألة تخص القانكف األجنبي، قانكف ىذه 

 .)4(المحكمة
    كقد أشارت المذكرة اإليضاحية لقانكف المرافعات إلى ذلؾ صراحة عندما ذكرت في 

أف المقصكد باالختصاص في ىذه المادة ىك "  البنذ األكؿ 298صدر التعميؽ عمى المادة 
، كذلؾ تبقى مسألة )5("االختصاص الدكلي لممحكمة دكف االختصاص الداخمي فييا

االختصاص المحمي أك النكعي لممحكمة األجنبية قضية داخمية تخص الجياز القضائي 
لمدكلة األجنبية ال يمكف أف تؤدم مخالفتيا إلى رفض تنفيذ الحكـ األجنبي في المممكة 

 .)6(األردنية الياشمية

                                                             

. 73مكحند إسعاد، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 64أعراب بمقاسـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
. 74مكحند إسعاد، المرجع السابؽ، ص - (3)
. 912عز الذيف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (4)
. 620عكض اهلل السيد، المرجع السابؽ، ص - (5)
. 365محمد كليد المصرم، المرجع السابؽ، ص - (6)
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كقد سبؽ كقرر القضاء الفرنسي بأف مخالفة الحكـ األجنبي لقاعدة مف قكاعد االختصاص 
 .)1(الداخمي ال تمنع مف تنفيذه في فرنسا

 حيث تشترط أف تككف المحكمة التي 25كذلؾ ىذا ما أكدتو اتفاقية الرياض في المادة 
. أصدرت الحكـ األجنبي لتنفيذه مختصة بالفصؿ في النزاع كفقا لقكاعد االختصاص الدكلي

 
المطمب الثاني 

حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي فيو 
 

يككف الحكـ حائزا لقكة الشيء المقضي فيو متى كاف حكما نيائيا، أم غير قابؿ لمطعف 
فيو بطريؽ مف طرؽ الطعف العادية، فالحكـ القابؿ لمطعف ىك حكـ لـ تكتمؿ حجيتو كيحسف 

، كالنفاذ المعجؿ بالرغـ )2(أال ينفذ في بمد آخر كلك كاف نافذ معجال في البمد الذم صدر فيو
يجيز  .مف قابمية األحكاـ لمطعف بطريؽ عادم أك بالرغـ مف الطعف فييا فعال بيذا الطريؽ

تنفيذىا استثناء، كيسمى بالنفاذ المعجؿ ألنو يحدث قبؿ األكاف الطبيعي المقرر لتنفيذ األحكاـ 
تنفيذا جبريا، فيك تنفيذ جبرم غير عادم، كما أنو مؤقت إلى أف يفصؿ في االستئناؼ 
 .)3(المرفكع عف الحكـ إذا كاف في أصمو قد رفع، أك إلى أف يفكت ميعاده إذا لـ يكف قد رفع

كالمرجح في تحديد ككف الحكـ حائزا عمى قكة الشيء المقضي فيو مف عدمو ىك قانكف 
المحكمة التي أصدرتو، أم قانكف الدكلة األجنبية التي ينتسب إلييا الحكـ كليس القانكف 

 .الجزائرم
كالمشرع الجزائرم بكضعو ليذا الشرط يككف قد نسج عمى منكاؿ بعض التشريعات 

األخرل التي تتطمب في الحكـ األجنبي المراد تنفيذه، أف يككف حائزا لقكة الشيء المقضي بو 
مف المادة السابعة  (ىػ) كالتشريع األردني كىذا ما نصت عميو في البنذ )4(كالتشريع المصرم

                                                             

. 912عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (1)
 Youn LOUSSOUARN et Pierre BOUREL, op.cit, P528.-  

. 224أحمد أبك الكفاء،  المرجع السابؽ،  ص - (2)
جراءات التنفيذ الجبرم كالتحؼ- (3) ، دار الفكر العربي، مصر، ظعبد العزيز خميؿ إبراىيـ بديكم، الكجيز في قكاعد كا 

. 63، ص1984الطبعة األكلى، 
يككف الحكـ أك األمر حاز قكة األمر المقضي طبقا لقانكف  " :  أف  مرافعات مصرم نصت عمى298/3المادة - (4)

". المحكمة التي أصدرتو
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مف قانكف تنفيذ األحكاـ األجنبية، كمفاد ىذا الشرط ىك أف يككف الحكـ المطمكب تنفيذه 
نيائيا غير قابؿ لمطعف كيرجع في تمتع الحكـ بقكة األمر المقضي أك عدـ تمتعو بو إلى 

قانكف المحكمة التي أصدرتو، كيترتب عمى ىذا الشرط عدـ جكاز األمر بتنفيذ الحكـ 
 .)1(بكفالة أك غير كفالة ألنو غير قطعي (النفاذ المعجؿ)األجنبي المشمكؿ بالنفاذ المؤقت 

كيككف بذلؾ المشرع الجزائرم قد خالؼ ما عميو العمؿ في فرنسا حيث يكفي عندىـ أف 
يككف الحكـ األجنبي قابال لمتنفيذ في الدكلة التي صدر عنيا بصرؼ النظر عما إذا كاف 

 .)2(حائزا لقكة األمر المقضي بو
كىذا ما ذىب إليو كذلؾ المشرع المبناني، إذ يسمح القانكف المبناني باإلضافة إلى تنفيذ 
األحكاـ األجنبية التي تتمتع بقكة الشيء المقضي فيو، بتنفيذ األحكاـ الكقتية دكف اشتراط 

 .)3(حيازتيا لقكة الشيء المقضي بو
كقد تضمف ىذا الشرط في جميع االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الجزائر، ما عدا 

االتفاقية المبرمة مع الجميكرية العربية المتحدة، التي تستثني القرارات التحفظية أك الكقتية، 
كالتي تعتبر قابمة لمحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية حتى كلك كانت خاضعة لممعارضة أك 

 .)4(االستئناؼ
كنرل أف المشرع الجزائرم قد أصاب حيف تطمب ىذا الشرط كلـ يكتؼ بككف الحكـ 

قابال لمتنفيذ في بمده ألف ىذا الشرط يكفؿ االستقرار الالـز في المعامالت كيتفادل المفاجآت 
 .التي قد تترتب عمى إلغاء أك تعديؿ األحكاـ غير النيائية في البمد التي صدرت فيو

 
 

المطمب الثالث 
 كون الحكم ال يتعارض مع أمر أو حكم أو قرار جزائري سابق 

 

                                                             

– دراسة مقارنة– خ ، تنازع القكانيف، المبادئ العامة كالحمكؿ الكضعية في القانكف األردني . د. حسف اليداكم، ؽ- (1)
. 272ص . 1997مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، 

. 916عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (2)
نبيؿ إسماعيؿ عمر، أصكؿ التنفيذ الجبرم في القانكف المبناني، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، الطبعة األكلى - (3)

. 140، ص 2004
. 82مكحند إسعاد، المرجع السابؽ، ص - (4)
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ىذا الشرط كضعو المشرع لكفالة احتراـ الحكـ الجزائرم كتفضيمو عمى الحكـ األجنبي 
 .في حالة التعارض بينيما

كبناء عمى ذلؾ أف األحكاـ أك األكامر أك القرارات التي تصدر عف الييئات القضائية 
الجزائرية يككف ليا األكلكية عمى األحكاـ كاألكامر كالقرارات الصادرة عف سمطة أجنبية، كمما 
ال شؾ فيو أف الحكـ الصادر في الجزائر أكلى بالحجية كالنفاذ مف الحكـ األجنبي الصادر 

ال يجكز لمقضاء  ":في ذات الخصكمة، فقد صدر عف المحكمة العميا قرار ينص عمى أنو 
  .(1)"الجزائرم الحكـ بالنفقة مرة ثانية في حاؿ سبؽ الحكـ األجنبي بيا

كما أف معظـ االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الجزائر تضمنت ىذا الشرط، كتتحقؽ ىذه 
الحالة عادة إذا ما نص تشريع دكلة ما عمى اختصاص قضائي خاص برعاياىا، كما ىك 

، 14 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد، أك 42 ك41الحاؿ بالنسبة لممادتيف 
، الذم يستمـز ىذا الشرط رغـ عدـ كجكد نص صريح في التشريع )2(، مف نظيره الفرنسي15

. الفرنسي
 1905 مام 27  كقضت محكمة اإلسكندرية المختمطة في حكميا الصادر بتاريخ 

إذا تعارض الحكـ األجنبي المطمكب مف المحاكـ المختمطة األمر بتنفيذه في مصر :" بقكليا
مع حكـ صادر منيا تعيف عمييا أف تمتنع في إصدار األمر، ألف السيادة التي تقضي 

 أم –باسميا تكجب أف تضحي بالحكـ األجنبي الحتراـ الحكـ الصادر مف محاكـ البالد 
 .)3( "–مصر 

ىذا الشرط يعمؿ بو بالنسبة لمدعاكم التي يككف فييا االختصاص مشتركا بيف 
المحاكـ المصرية كمحاكـ الدكؿ األجنبية أم التي يختص بيا القضاء المصرم مع القضاء 

 .األجنبي

                                                             

 ،02 العدد ، الجزائر، كزارة العدؿ، مجمة المحكمة العميا،23/02/2005، بتاريخ 331696قرار المحكمة العميا، رقـ - (1)
  .29 ص،2011لسنة 

. 171كلد السيخ شريفة، المرجع السابؽ، ص - (2)
. 918عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (3)



 

44 

 

أما الدعاكم التي تختص بيا المحاكـ المصرية كحدىا فإنو ال يعتد بأم حكـ أجنبي 
يصدر فييا كال ينفذ ىذا الحكـ األجنبي حتى في حالة عدـ صدكر حكـ مصرم يتعارض 

 .)1(معو
ذا تعارضت أحكاـ أجنبية صادرة في مكضكع كاحد مف محاكـ دكؿ مختمفة فالقاضي  كا 
يفاضؿ بينيا معتدا بالحكـ الصادر مف محاكـ الدكلة المختصة كفقا ألحكاـ القانكف الدكلي 

 .)2(بشرط أف تتكافر فيو الشركط التي يتطمبيا القانكف
 

المطمب الرابع 
 كون الحكم األجنبي ال يتضمن ما يخالف النظام العام واآلداب العامة في 

الجزائر 
 

النظاـ العاـ المقصكد ىنا ىك ذلؾ الذم يثكر بصدد تنازع القكانيف، إال أنو يتدخؿ في 
مجاؿ الصيغة التنفيذية لتنفيذ األحكاـ األجنبية بأثره المخفؼ، ألف األمر ال يتعمؽ بنشكء حؽ 

نما يتعمؽ بإعطاء أثر لحؽ نشأ في الخارج طبقا لقانكف أجنبي مختص . )3(في الجزائر، كا 
كلذلؾ فإف تقدير مدل تكافر اعتبارات النظاـ العاـ يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي 

المطمكب منو األمر بالتنفيذ، ميتديا في ذلؾ باألسس االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية 
 .)4(السائدة في دكلتو

إف كؿ المحاكالت التي بذليا الفقياء لتحديد النظاـ العاـ كحصره قد باءت بالفشؿ، 
كالسبب في ذلؾ أف فكرة النظاـ العاـ ىي فكرة مرنة متغيرة كمتطكرة حسب الزماف 

 .)5(كالمكاف

                                                             

. 350، ص  بدكف سنة طبع، مصرأحمد مميجي، إشكاالت التنفيذ، النسر الذىبي لمطباعة،- (1)
. 229أحمد أبك الكفاء، المرجع السابؽ، ص - (2)
. 76مكحند إسعاد، المرجع السابؽ، ص - (3)
. 224ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص - (4)
بممامي عمر، أثر تنفيذ األحكاـ األجنبية عمى أعماؿ الدفع بالنظاـ العاـ في الجزائر، مجمة العمـك االجتماعية - (5)

 .62، ص 2004، 02، عدد  الجزائركاإلنسانية لجامعة باتنة،
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إف الحكـ األجنبي قد يككف متعارضا مع النظاـ العاـ في الدكلة المراد تنفيذ الحكـ 
فييا مف حيث مضمكف ما قضى فيو، مف ذلؾ مثال أف يقضي الحكـ األجنبي بأثر مف آثار 
الزكجية عمى زكجة مسممة لصالح زكجيا الغير مسمـ، أك أف يقضي حكـ أجنبي بإلزاـ زكجة 

مسممة بدفع نفقة لزكجيا المسمـ المعسر كالحاؿ كذلؾ بالنسبة لمحكـ األجنبي الصادر في 
أك فائدة بيف . )1(دعكل بطمب ديف قمار أك بطمب الثمف المقابؿ لعالقة غير مشركعة

 : كالتي نصت عمى  أف(2) مف القانكف المدني الجزائرم454الخكاص طبقا لنص المادة 
". القرض بيف األفراد يككف دائما بدكف أجر كيقع باطال كؿ نص يخالؼ ذلؾ"

 
 إلغائيا جزئيا لحكـ قضى بتنفيذ حكـ أجنبي )3( كقد كرست المحكمة العميا بقرار
 قررت فيو (4) كما صدر قرار أخر عف المحكمة العميا،يتمثؿ مضمكنو في االلتزاـ بدفع فكائد

 مف المقرر قانكنا أف األحكاـ ك القرارات الصادرة مف الجيات القضائية األجنبية ":ما يمي 
 ك مف ثـ فاف القضاء ، ال يجكز تنفيذىا،التي تصطدـ ك تخالؼ النظاـ العاـ الجزائرم

. بدأ يعد خرقا لمقانكفبخالؼ ىذا الـ
أف قضاة االستئناؼ أيدكا الحكـ المستأنؼ - في قضية الحاؿ- كلما كاف مف الثابت

 فإنيـ ، بتسديد الفكائد القانكنية، القاضي عمى الطاعنة، اآلمر بتنفيذ الحكـ األجنبي،لدييـ
".   استكجب نقض القرار المطعكف فيو،بقضائيـ كما فعمكا خرقكا القانكف ك متى كاف ذلؾ

كفي ظؿ ىيمنة أحكاـ الشريعة اإلسالمية عمى مسائؿ األحكاؿ الشخصية لممسمميف 
في القانكف الجزائرم، مما ال شؾ أف األحكاـ األجنبية التي ال تحتـر أحكاـ الشريعة 

اإلسالمية في مسائؿ األحكاؿ الشخصية عندما يككف أحد أطراؼ النزاع مسمما سكؼ لف تجد 
ليا تنفيذا في الجزائر، كالحكـ األجنبي الذم يقرر لمزكجة المسيحية حؽ اإلرث مف تركة 

زكجيا المسمـ، أك الحكـ األجنبي الذم سكل في اإلرث بيف الذككر كاإلناث مف المسمميف، 
                                                             

. 630عكاشة محمد عبد العاؿ، القانكف الدكلي الخاص، المرجع السابؽ، ص - (1)
 العدد ، الجريدة الرسمية، معدؿ ك متمـ، يتضمف القانكف المدني،26/09/1975 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - (2)

. 1975 لسنة ،78
، سنة 01، المجمة القضائية، كزارة العدؿ، الجزائر، العدد 32463، تحت رقـ 23/06/1984قرار صادر بتاريخ - (3)

 .149، ص1989
، سنة 03المجمة القضائية، كزارة العدؿ، الجزائر، العدد  ،51066 تحت رقـ ،13/11/1988قرار صادر بتاريخ - (4)

 .95، ص 1990
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 اعتبرت فيو الحكـ األجنبي الذم يمنح الحضانة )1(كىذا ما كرستو المحكمة العميا في قرار 
لشخص غير مقيـ بالجزائر مخالفا لمنظاـ العاـ كبالتالي ال يجكز األمر بتنفيذه في الجزائر 

مف المقرر قانكنا كقضاء في مسألة الحضانة أنو في حالة كجكد :" حيث قررت ما يمي
األبكيف في دكلة أجنبية غير مسممة أك تخاصما عمى األكالد في الجزائر، فإف مف يكجد 
بالجزائر يككف أحؽ بالحضانة كلك كانت األـ غير مسممة كمف المقرر قانكنا أف األحكاـ 

كالقرارات الصادرة عف الجيات القضائية األجنبية التي تصطدـ كتخالؼ النظاـ العاـ 
". الجزائرم ال يجكز تنفيذىا 

إف إعطاء الصيغة التنفيذية ": جاء فيو ما يمي (2)كما أصدرت المحكمة العميا قرار
لحكـ أجنبي بالطالؽ بعد التأكد مف عدـ مساسو باآلداب العامة ك السيادة الكطنية مف طرؼ 

". القاضي المختص ىك تطبيؽ سميـ لمقانكف
 لحكـ أجنبي قضى بنفقة ، بأف منح الصيغة التنفيذية(3)ك اعتبرت كذلؾ في قرار ليا

  . في بمد أجنبي ال يعد مخالفة لمقانكف،بالعممة الصعبة لحضانة أكالد
كفي اعتقادنا أف إعماؿ الدفع بالنظاـ العاـ لرفض تنفيذ الحكـ األجنبي ال يقتصر عمى 

الحالة التي يتعارض فييا مضمكف ىذا الحكـ معو، إنما أيضا العبارات التي تمس الشعكر 
. العاـ في الجزائر، أك تخدش الحياء

 
كعمى ىذا النحك فقد رفض القضاء الفرنسي االعتراؼ بآثار حكـ صادر مف إحدل 

 .)4(المحاكـ األلمانية تضمنت حيثياتو عبارات تمس كرامة المرأة الفرنسية
ف لـ يكف في مضمكنو ما يتعارض مع النظاـ العاـ، ال يككف قابال  إف الحكـ األجنبي كا 
لمتنفيذ في الدكلة المراد تنفيذ الحكـ فييا متى كانت اإلجراءات التي اتبعت في إصداره لـ 

                                                             

، لسنة 04المجمة القضائية، كزارة العدؿ، الجزائر، العدد  ،52207 تحت رقـ ،09/01/1989قرار صادر بتاريخ - (1)
. 74، ص 1990

، لسنة 01المجمة القضائية، كزارة العدؿ، الجزائر، العدد  ،254709 تحت رقـ ،28/03/2001قرار صادر بتاريخ - (2)
 .312، ص 2002

، 01مجمة المحكمة العميا ، كزارة العدؿ، الجزائر، العدد  ،355718 تحت رقـ ،12/04/2006قرار صادر بتاريخ - (3)
 .477، ص 2006لسنة 

  .285ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص - (4)
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تحتـر الضمانات األساسية لحقكؽ الدفاع، فالحكـ األجنبي الذم يصدر ىذا الحؽ كتككف 
اإلجراءات المتبعة في شأنو غير سميمة يعد ماسا بالنظاـ العاـ في الدكلة المراد تنفيذ الحكـ 

كليذا نجد الفقو الفرنسي يعالج شرط صحة اإلجراءات . )1(فييا كمف ثـ كجب اإلطاحة بو
القضائية تحت شرط عدـ مخالفة الحكـ األجنبي لمنظاـ العاـ الكطني عمى أساس أف األمر 

يتعمؽ في النياية بمقتضيات العدالة كحسف إدارة القضاء كىي مف صميـ فكرة النظاـ 
 .)2(العاـ

إف المشرع الجزائرم تجاىؿ شرط أف يككف الحكـ األجنبي ال يجكز تنفيذه إال إذا 
كانت اإلجراءات التي اتبعت في إصداره سميمة، كأف يتـ إصدار الحكـ األجنبي نتيجة اتباع 

طرؽ احتيالية لمتحايؿ عمى قكاعد االختصاص أك صدكره نتيجة إلجراءات أىدرت حقكؽ 
الدفاع، كلـ يعتبر ىذا الشرط مف شركط األمر بالتنفيذ لمحكـ األجنبي عمى غرار معظـ 
 308التشريعات العربية التي تكاترت استمزاـ ىذا الشرط، مف ذلؾ القانكف السكرم في المادة 

 كالقانكف العراقي ككذلؾ القانكف المغربي، كاألردني كالتكنسي 407كالقانكف الميبي في المادة 
. )3(كالصكمالي كالبحريني كالسكداني كالمبناني كالمصرم

ككذلؾ اىتمت عدة تشريعات أجنبية لكضع ىذا الشرط فنجده منصكصا عميو في القانكف 
 ككذلؾ القانكف الدكلي الخاص السكيسرم في )4(اإليطالي كاأللماني كيقره القانكف االنجميزم

. )5(27المادة 
كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم لـ يتبف مبدأ المعاممة بالمثؿ كلـ يأخذ بو 
عمى غرار العديد مف التشريعات العربية، كمف ذلؾ القانكف المصرم، القانكف التكنسي، 

القانكف العراقي، القانكف الككيتي، القانكف الميبي، القانكف السكرم، القانكف البحريني، القانكف 
، التي أقرت ىذا المبدأ كاستمزمتو كشرط إلمكاف تنفيذ الحكـ )6(المبناني كالقانكف األردني

كمقتضى ىذا المبدأ أنو يجكز تنفيذ األحكاـ كاألكامر الصادرة . األجنبي عمى ترابو الكطني
في بمد أجنبي بنفس الشركط المقررة في قانكف ذلؾ البمد لتنفيذ األحكاـ كاألكامر المصرية، 

                                                             

. 631عكاشة محمد عبد العاؿ، القانكف الدكلي الخاص، المرجع السابؽ، ص -(1)
)2  ( - Youn LOUSSOUARN et Pierre BOUREL, op.cit, P529. 

 .482، ص2011ىشاـ خالد، القانكف القضائي الدكلي الخاص، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، - (3)
  .614عكاشة عبد العاؿ، القانكف الدكلي الخاص، المرجع السابؽ، ص - (4)
 .344حفيظة السيد حداد، المرجع السابؽ، ص - (5)
 .466، صالسابؽىشاـ خالد، المرجع - (6)
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كذلؾ يعتبر تطبيقا لشرط التبادؿ أك شرط المعاممة بالمثؿ فالحكـ األجنبي يعامؿ في مصر 
فيما يتعمؽ بتنفيذه بما يعامؿ بو الحكـ المصرم في البمد األجنبي، فإذا كاف قانكف البمد 

األجنبي ال يعتد بحجية الحكـ المصرم، كمف ثـ ال يجكز تنفيذه إطالقا كيكجب عمى صاحب 
الحؽ المحكـك بو رفع دعكل جديدة لطمبو، أك كاف القانكف يجيز تنفيذ الحكـ المصرم بعد 
أف تراجعو المحاكـ مف ناحية المكضكع كمف ناحية الشكؿ أك كاف ىذا القانكف يجيز تنفيذ 
الحكـ المصرم دكف مراجعتو مف ناحية المكضكع فإف كاف الحكـ الذم يصدر مف محاكـ 

. )1(ذلؾ البمد يعامؿ في مصر نفس المعاممة
كتعميؽ منح الحكـ األجنبي األمر بالتنفيذ عمى شرط المعاممة بالمثؿ أمر منككر بؿ 

. (2)كمرفكض بالنسبة لقكانيف أخرل كالقانكف الفرنسي
كنرل أف  المشرع الجزائرم كاف محؽ عند عدـ استمزامو ليذا الشرط، نظرا لالنتقادات 

سكاء في مصر أك فرنسا إلى القكؿ باف شرط التبادؿ ذك طبيعة ( 3)الشديدة فيذىب الفقو
سياسية ما كاف ينبغي أف ينص عميو بصدد تنفيذ األحكاـ األجنبية، كما أنو مف الصعب 

 فالقاضي المطمكب منو تنفيذ الحكـ األجنبي ،إعماؿ شرط المعاممة بالمثؿ مف الناحية العممية
ال يمكف أف يبحث في قضاء ك تشريعات جميع الدكؿ األجنبية لمتأكد مف سماحيا بتنفيذ 

ىذا فيما يخص شركط تنفيذ الحكـ األجنبي أما إجراءات طمب األمر . أحكامو الكطنية
. بالتنفيذ فسنتناكليا بالدراسة في المبحث الثاني

 
المبحث الثاني 

 إجراءات طمب األمر بالتنفيذ 
 

                                                             

قاضي التنفيذ، السند التنفيذم، النفاذ المعجؿ، تنفيذ األحكاـ األجنبية، - ، (التنفيذ)أحمد مميجي، المكسكعة الشاممة - (1)
 .469، ص2005-2004، الطبعة الرابعة،  مصرالمركز القكمي لإلصدارات القانكنية،- محؿ التنفيذ، الجزء األكؿ

 .323حفيظة السيد الحداد ، المرجع السابؽ، ص–  (2)
. 894عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص: - أنظر عمى سبيؿ المثاؿ–  (3)

. 326حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص                                - 
 .205ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص                                 - 
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سبؽ كأف أشرنا إلى أف المشرع الجزائرم تبنى نظاـ األمر بالتنفيذ، فأجاز لكؿ مف صدر 
لصالحو حكـ مف دكلة أجنبية، أك يحكز عمى حكـ أجنبي كيرغب في تنفيذه عمى اإلقميـ 

حؽ رفع دعكل أماـ المحاكـ الجزائرية، يطمب فييا مف ىذه المحاكـ األمر بتنفيذ . الجزائرم
 مف قانكف اإلجراءات 605ىذا الحكـ، إذا استكفى الشركط المنصكص عمييا في المادة 

 .المدنية كاإلدارية الجزائرم، السابؽ عرضيا
أما إذا تخمؼ أحد ىذه الشركط عف الحكـ، فإف لمقاضي الجزائرم أف يرفض الحكـ أك 

 .األمر أك القرار األجنبي بالصيغة التنفيذية
كعميو سنتناكؿ في ىذا المبحث دعكل األمر بالتنفيذ ككذلؾ ضمانات التنفيذ المقررة لمف 

 :صدر لصالحو الحكـ األجنبي عند تنفيذه في الجزائر، كذلؾ في مطمبيف عمى النحك التالي
 

المطمـــب األول 
 دعـــوى األمـــر بالتنفيــــذ 

 

بشمكؿ الحكـ األجنبي األمر بالتنفيذ مف محاكـ الدكلة التي يراد تنفيذ الحكـ عمى 
إقميميما، يصبح ىذا الحكـ متمتعا بالقكة التنفيذية، فما ىك مكضكع ىذه الدعكل؟ كما ىي 

: إجراءات رفعيا كالحكـ فييا؟ كسكؼ نعرض كؿ ذلؾ في ما يمي
 

 موضوع دعوى األمر بالتنفيذ: الفرع األول
 

ينصب مكضكع دعكل األمر بالتنفيذ عمى الحكـ األجنبي المطمكب تنفيذه مف أجؿ أف 
 .يتمتع بالقكة التنفيذية الالزمة لتنفيذه في دكلة القاضي المطمكب منو التنفيذ

فدعكل األمر بالتنفيذ ال عالقة ليا بالنزاع الذم فصؿ فيو الحكـ األجنبي، ألف 
مكضكعيا يتعمؽ بتنفيذ الحكـ فقط كليس مكضكع النزاع، كعمى ذلؾ يمكف القكؿ بأف ىذه 

 نكفمبر 10كقد قررت محكمة باريس في حكـ ليا بتاريخ . الدعكل ذات طبيعة خاصة
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 عندما قررت بأف مكضكع دعكل األمر بالتنفيذ ىك الحكـ المطمكب تنفيذه كليس 1966
 .)1(النزاع الذم فصؿ فيو ىذا الحكـ

كعمى ذلؾ يعرؼ الفقو دعكل األمر بالتنفيذ بأنيا بمثابة التأشيرة التي تقضي لمحكـ 
 .)2(األجنبي فرصة إنتاج أثاره في خارج حدكد الدكلة التي صدر فييا

عمى أنو إذا أصدر القاضي األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي، كميره بالصيغة التنفيذية، فإف 
ذا أمر . الحكـ ال تنخمع عنو صفتو األجنبية فيبقى الحكـ األجنبي يحتفظ بيذه الصفة، كا 

كليس الحكـ . بتنفيذه فيك الذم يصبح كاجب النفاذ، إذا كاف مميكرا بالصيغة التنفيذية
الكطني بأمر التنفيذ، كأساس ىذا القكؿ أف القاضي الذم ينظر في دعكل  األمر بالتنفيذ 

 .)3(ليس لو أف يعدؿ ال بالزيادة كال بالنقصاف في مضمكف الحكـ األجنبي
 

إجراءات رفع دعوى األمر بالتنفيذ : الفرع الثاني
 

تختمؼ اإلجراءات المتبعة لتنفيذ الحكـ األجنبي مف دكلة إلى أخرل بحسب قكانينيا 
الخاصة، ففي بعض الدكؿ البد مف إقامة دعكل أماـ محكمة مختصة إلصدار قرار منيا 
بتنفيذ الحكـ األجنبي أك برفض تنفيذه، كفي دكؿ أخرل تقاـ دعكل أماـ محكمة مختصة 
إلصدار قرار األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي بشرط تكفر مبدأ المعاممة بالمثؿ المستند إلى 

كفي دكؿ أخرل ترفع دعكل أماـ محكمة مختصة كيقدـ الحكـ األجنبي . معاىدة أك اتفاقية
 .)4(كدليؿ قانكني إلثبات الحؽ المدعى بو

كلتنفيذ حكـ أجنبي في الجزائر تتـ اإلجراءات المتعمقة بمنح الصيغة التنفيذية لألحكاـ 
كالقرارات كاألكامر كفؽ إجرائيف ىاميف، األكؿ يتعمؽ بالجية المختصة بنظر دعكل األمر 

كالثاني يتعمؽ بكيفية مباشرة الدعكل كالمستندات الالزمة لرفع دعكل قضائية لطمب . بالتنفيذ
 .األمر بالتنفيذ

 

                                                             

. 377حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 624عكض اهلل سيد، المرجع السابؽ، ص - (2)
. 1146أحمد عبد الكريـ سالمة، المرجع السابؽ، ص - (3)
 .273حسف اليداكم، غالب عمي الدكادم، المرجع السابؽ، ص - (4)
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من حيث الجية المختصة :    اإلجراء األول
 

أككؿ المشرع الجزائرم االختصاص اإلقميمي كجكبا عند النظر في تنفيذ األكامر 
كاألحكاـ كالقرارات األجنبية، إلى محكمة مقر المجمس القضائي الذم يكجد في دائرة 

. اختصاصيا مكطف المنفذ عميو أك محؿ التنفيذ
كالمقصكد بالمنفذ عميو ىك ذاؾ الشخص المحكـك عميو بمكجب امر أك حكـ أك قرار 

أك ذاؾ الذم التـز بتعيد ما بمكجب سند تنفيذم، كفقا . صادر مف جيات قضائية أجنبية
فيك يخص أساسا ذلؾ السند التنفيذم -أما المقصكد بمحؿ التنفيذ . لمفيـك ىذا القانكف

ىك المكاف المتفؽ عمى - المحرر في ظؿ القانكف األجنبي كدكلتو بمفيـك القانكف الجزائرم
. )1(تنفيذ السند التنفيذم فيو بمكجب المحرر أك المستند ذاتو

كقد أحدث المشرع نص جديد يبيف فيو إجراءات الحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية كالجية 
 .القضائية المختصة
يقدـ طمب منح :"  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنو607فنصت المادة 

الصيغة التنفيذية لألكامر كاألحكاـ كالقرارات كالعقكد كالسندات التنفيذية األجنبية أماـ محكمة 
 ".مقر المجمس التي يكجد في دائرة اختصاصيا مكطف المنفذ عميو أك محؿ التنفيذ 

. )2(كالعبرة في ذلؾ ككف محكمة المجمس غالبا ما يعيف فييا أقدـ القضاة كأقدرىـ كفاءة
 مف قانكف المرافعات 227أما في القانكف المقارف فنجد المشرع المصرم ينص في المادة 

. عمى أف طمب األمر بالتنفيذ يقدـ إلى المحكمة االبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتيا
كىذا كيالحظ أف المشرع المصرم قد  خالؼ بذلؾ القكاعد العامة لإلختصاص المحمي إذ 

نص عمى اختصاص المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتيا حتى لك كاف لممدعى عميو مكطف  
. (1)أك محؿ إقامة في مصر

                                                             

الجزء - بنصو كشرحو، كالتعميؽ عميو، كتطبيقو كما إليو– سائح سنقكقة، قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد - (1)
 .807، ص2011الثاني، دار اليدل، الجزائر، 

ترجمة المحاكمة العادلة ، مكفـ لمنشر، بالجزائر – عبد السالـ ديب، قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد - (2)
. 331، ص 2009
كاف ضمف أعضاء الفريؽ المشارؾ في إعداد قانكف اإلجراءات - عبد السالـ ديب–  مع مالحظة أف ىذا المؤلؼ  -

 .المدنية ك اإلدارية الجديد
.   152 أشار إلى ذلؾ، حمدم باشا عمر، المرجع السابؽ، ص  -
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كيفية مباشرة الدعوى والمستندات الالزمة لرفع دعوى قضائية لطمب األمر : اإلجراء الثاني

بالتنفيذ 
 

إف المشرع الجزائرم لـ يذكر صراحة كيفية مباشرة الدعكل، عمى غرار بعض التشريعات 
العربية التي بينت اإلجراءات الكاجب اتباعيا لصدكر األمر بالتنفيذ، فنجد المشرع العراقي 

أما عف المشرع العماني فقد . )2(بيف ذلؾ في المادة الثالثة مف قانكف تنفيذ األحكاـ األجنبية
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كالتجارية اإلجراءات الكاجب اتباعيا 352قرر في المادة 

. )3(لمحصكؿ عمى األمر بالتنفيذ
 كالمادة 6 إلى المادة 4كما نجد أف المشرع األردني كذلؾ قد بيف ىذه اإلجراءات في المادة 

 .)4( مف القانكف األردني الخاص بتنفيذ األحكاـ األجنبية8
 مرافعات التي تتحدث عف األكضاع 297أما عف القانكف المصرم ال تكجد سكل المادة 

، كيقصد بعبارة األكضاع المعتادة لرفع الدعكل الكاردة في نص )5(المعتادة لرفع الدعكل
، بأف ترفع الدعكل بطريؽ التكميؼ بالحضكر أماـ المحكمة التي يراد التنفيذ في 297المادة 
.  )6(دائرتيا

كاألصؿ أف ىذه اإلجراءات ال تختمؼ عما ىك متعارؼ عميو ضمف القكاعد  العامة 
 ك ترفع الدعكل بمكجب عريضة افتتاحية طبقا ،(7)المتعمقة برفع الدعاكم المدنية العادية

                                                                                                                                                                                              

 .219أحمد ابك الكفاء، المرجع السابؽ، ص- (1 )
. 274 غالب عمي الداكدم، المرجع السابؽ، ص  كحسف اليداكم- (2)
صالح جاد المنزالكم، االختصاص  القضائي بالمنازعات الخاصة الدكلية كاالعتراؼ كالتنفيذ الدكلي لألحكاـ كاألكامر - (3)

 .223، ص2008األجنبية في سمطنة عماف، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
ممدكح عبد الكريـ، القانكف الدكلي الخاص ، تنازع القكانيف ، االختصاص القضائي الدكلي ، تنفيذ األحكاـ األجنبية، - (4)

. 304، ص 2005دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، 
. 292ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص - (5)

. 378حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص    -
. 686محمد كماؿ فيمي، أصكؿ القانكف الدكلي الخاص، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية ، ص - (6)
عبد العزيز سعد، إجراءات تنفيذ األحكاـ األجنبية، أبحاث تحميمية في قانكف اإلجراءات المدنية، سمسمة تبسيط - (7)

 .  81، ص2008، دار ىكمة، الجزائر، 06القكانيف،العدد
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 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ك تبميغ لممدعى عميو 16 ك 15 ،14ألحكاـ المكاد 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية 416 إلى 406عف طريؽ محضر قضائي عمال بأحكاـ المكاد 

.  ك اإلدارية
إف االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر مع بعض الدكؿ بينت اإلجراءات المتبعة لمحصكؿ 

تمنح السمطة :"  مف االتفاقية الجزائرية المغربية عمى أنو22عمى األمر بالتنفيذ فنصت المادة 
المختصة حسب قانكف البمد الذم يطمب فيو التنفيذ، أمر التنفيذ بناءا عمى طمب كؿ طرؼ 

 ".لو شأف، أما اإلجراءات المتعمقة بطمبو فيسرم عمييا قانكف البمد المطمكب فيو التنفيذ
يجب عمى الطرؼ الذم يستشيد :"  مف نفس االتفاقية عمى أنو25كتضيؼ المادة 

 :بقكة الشيء المحكـك بو بحجية حكـ قضائي أك الذم يطمب تنفيذ ىذا الحكـ أف يقدـ ما يمي
 .صكرة رسمية لمحكـ تتكافر فييا الشركط الالزمة إلثبات صحتيا -أ 

محضر تبميغ  )أصؿ عقد اإلعالف لمحكـ أك محؿ عقد يحؿ محؿ ىذا اإلعالف  -ب 
 .(الحكـ 

شيادة مف كتاب الضبط المختصيف تثبت أنو ال يكجد اعتراض عمى الحكـ كال  -ج 
 .استئناؼ كال طعف بالنقض

نسخة طبؽ األصؿ مف كرقة التكميؼ بالحضكر المكجية إلى الطرؼ الذم تخمؼ  -د 
 ".عف حضكر المرافعة

إف معظـ االتفاقيات أجمعت عمى ضركرة تقديـ الكثائؽ األربع المذككرة إلثبات حؽ طمب 
. األمر بالتنفيذ

خالصة القكؿ أف إجراءات رفع الدعكل تخضع لقانكف دكلة التنفيذ سكاء مف حيث 
إجراءات رفع ىذه الدعكل أك الجية المختصة أك إجراءات التكميؼ بالحضكر ككذا 

 .)1(المكاعيد
 

 الحكم في دعوى األمر بالتنفيذ: الفرع الثالث
إف دعكل األمر بالتنفيذ ال يمكف أف تخرج عف األصؿ العاـ، فإذا رفعت كفقا 

لإلجراءات القانكنية السميمة، فإف الحكـ فييا إما أف يقضي بشمكؿ الحكـ األجنبي بأمر 
: التنفيذ أك برفض األمر بتنفيذ ىذا الحكـ كنعرض فيما يمي كال الفرضيف

                                                             

 .192كلد الشيخ شريفة، المرجع السابؽ، ص - (1)
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 منح األمر بالتنفيذ -1

إذا تأكد القاضي المطمكب منو تنفيذ الحكـ األجنبي مف تكافر الشركط الالزمة لصحة 
الحكـ مف الكجية الدكلية تمؾ الشركط التي يتطمبيا القانكف الجزائرم في الحكـ األجنبي 
كالسابؽ تبيانيا، فإنو يقضي بشمكؿ الحكـ األجنبي بأمر التنفيذ كيضع عميو الصيغة 

التنفيذية، عمى أنو ال يحؽ لو أف يعدؿ ىذا الحكـ األجنبي الذم أصدر األمر بتنفيذه، كمع 
ذلؾ فإف لمقاضي المطمكب منو إصدار األمر بالتنفيذ مسمكح لو بمنح األمر بالتنفيذ لجزء 
معيف مف الحكـ إذا تكافرت في ىذا الجزء دكف غيره الشركط األساسية المتطمبة إلصدار 
 .)1(األمر بالتنفيذ، يشترط أف يككف ىذا الجزء قابؿ لالنفصاؿ عف باقي أجزاء الحكـ األخرل

إف األمر بالتنفيذ ىك الذم يترتب عمى دعكل األمر بالتنفيذ ليصبح لمحكـ األجنبي القكة 
التنفيذية كينزؿ منزلة الحكـ الكطني، كأما كضع الصيغة التنفيذية فيي نتيجة الحقة لألمر 

بالتنفيذ، فاألمر بالتنفيذ ىك الضكء األخضر لالعتراؼ بالحكـ األجنبي كتنفيذه، ككضع 
الصيغة التنفيذية ىك الجزء الالحؽ كالضركرم حتى يمكف اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرم التي 

 .)2(يقتضييا الحكـ
 رفض األمر بالتنفيذ -2

إذا لـ تتكفر في الحكـ األجنبي الشركط األساسية المتطمبة إلصدار أمر التنفيذ، فإف 
القاضي المطمكب منو إصدار األمر بالتنفيذ عميو أف يرفض إصدار ىذا األمر، كىذا ما 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم كالتي 605يستفاد صراحة مف نص المادة 
ال يجكز تنفيذ األكامر كاألحكاـ كالقرارات الصادرة مف جيات قضائية أجنبية في :" قضت بأنو

اإلقميـ الجزائرم، إال بعد منحيا الصيغة التنفيذية مف إحدل الجيات القضائية الجزائرية متى 
 : ... ".استكفت الشركط اآلتية

كحكؿ قيمة الحكـ المرفكض تنفيذه، يذىب البعض إلى أف الحكـ المرفكض يحتفظ بقيمتو 
كمستند يثبت الكقائع المتضمنة فيو، كيذىب البعض اآلخر إلى أف الحكـ المرفكض تنفيذه 

                                                             

. 300ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص -  (1)
.  394حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص     - 
. 1145أحمد عبد الكريـ سالمة، المرجع السابؽ، ص     - 

.  1146أحمد عبد الكريـ سالمة، المرجع السابؽ، ص  - (2)
. 686محمد كماؿ فيمي، المرجع السابؽ، ص -      
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كيذىب البعض إلى أف الحكـ برفض . )1(يفقد كؿ قكتو كيصبح بمثابة مستند عديـ القيمة
التنفيذ يحكز حجية األمر المقضي فيو، كمف ثـ ال يككف ىذا الحكـ األجنبي محال لطمب 

. )2(جديد لشمكلو باألمر بالتنفيذ
إف الحكـ الذم يصدر عف القاضي الجزائرم في دعكل األمر بالتنفيذ كفقا لإلجراءات 

المعتادة لصدكر األحكاـ سكاء بقبكؿ أك رفض طمب التنفيذ لمحكـ األجنبي ىك حكـ مثؿ أم 
حكـ يصدر عف محكمة مقر المجمس يخضع لطرؽ الطعف فيو بالطرؽ المقررة في القانكف 

.  (3)الجزائرم في األحكاـ الصادرة مف المحاكـ االبتدائية مف استئناؼ ك طعف بالنقض
ك في ضكء ىذه المسممات يثكر التساؤؿ عف ضمانات التنفيذ التي قد يقررىا المشرع 
لمدائف المحكـك لصالحو بمقتضى الحكـ األجنبي الذم حكـ القضاء الجزائرم بمنحو األمر 

 .   بالتنفيذ
 

المطمـب الثانــي  
ضمــانــات التنـفيــذ 

 

تحرص بعض التشريعات بأف يقضي قانكف المحكمة التي أصدرت الحكـ األجنبي بأف 
يككف مقترنا بتأميف خاص لمف صدر الحكـ لصالحو، كالتضامف بيف المدينيف المحكـك 
عمييـ في القانكف اإلنجميزم، ككالرىف القضائي في القانكف الفرنسي، كالذم يترتب عمى 

أمكاؿ المديف لصالح الدائف الذم صدر الحكـ  لصالحو، كىنا يثكر التساؤؿ عما إذا كاف ىذا 
 التأميف عالقا بالحكـ األجنبي بعد منحو األمر بالتنفيذ مف عدمو؟

يرل الفقو الفرنسي أف مثؿ ىذه التأمينات التي ينشأ الحكـ بمقتضى قانكف المحكمة التي 
أصدرتو يعتبر مف ضمانات التنفيذ، كبما أف إجراءات التنفيذ الجبرم تخضع لمبدأ اإلقميمية 

                                                             

. 501ىشاـ خالد، القانكف القضائي الخاص الدكلي، مرجع سابؽ، ص  - (1)
. 399حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص  - (2)

. 1149أحمد عبد الكريـ سالمة، المرجع السابؽ، ص      - 
، 02قكيدرم محمد، تنفيذ األحكاـ األجنبية في الجزائر، مجمة المحكمة العميا، كزارة العدؿ، الجزائر، العدد ( –3)

  .30، ص2011لسنة

 .82عبد العزيز سعد، المرجع السابؽ، ص - 
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البحتة فإف مؤدل ىذا أف تمؾ التأمينات ال تنصرؼ إال إلى األمكاؿ التي تقع في إقميـ الدكلة 
 .التي أصدر قضاؤىا الحكـ، كال يمكف أف يتجاكز أثرىا حدكد ىذا اإلقميـ

كمف جية أخرل يترتب عمى منح األمر بالتنفيذ رفع الحكـ األجنبي إلى مصاؼ األحكاـ 
الكطنية، كيستتبع ىذا أنو إذا شمؿ الحكـ األجنبي باألمر بالتنفيذ ترتبت عميو كافة 

الضمانات التي يرتبيا قانكف المحكمة التي منحت األمر بالتنفيذ عمى األحكاـ الكطنية، كلك 
كاف الحكـ قد صدر مجرد عف أم تأميف، كيالحظ كذلؾ أف الضمانات تنصرؼ إلى األمكاؿ 

التي تقع في إقميـ الدكلة التي منح فييا األمر بالتنفيذ، فإذا كاف مف بيف ىذه الضمانات 
تأميف عيني فال شؾ أف التأميف العيني ينشأ صحيحا ألف الحقكؽ العينية تدخؿ في نطاؽ 

 .)1(تطبيؽ قانكف مكقع الماؿ، كقانكف محؿ التنفيذ ىنا بالضركرة قانكف مكقع الماؿ
فيرل . اختمؼ الفقو في مصر حكؿ حؽ االختصاص كضمانة مف ضمانات التنفيذ

بعض الفقياء أف حؽ االختصاص في القانكف المصرم ليس مف ضمانات التنفيذ بالمعنى 
ف كاف ال يقرر إال  المشار إليو، ألنو ليس أثرا قانكنيا تمقائيا يترتب عمى الحكـ ذاتو، كىك كا 
بناءا عمى حكـ، إال أنو ينشأ بإجراء مستقؿ ىك األمر عمى عريضة، كيرل األستاذ محمد 

كماؿ فيمي أنو ليس ثمة ما يمنع في القانكف المصرم مف تقرير حؽ اختصاص بناء عمى 
حكـ أجنبي بعد شمكلو باألمر بالتنفيذ كلك كاف الحكـ األجنبي ال يصح االستناد إليو في 
تقرير مثؿ ىذا الحؽ في البمد األجنبي الذم صدر فيو، ألف الحكـ األجنبي بعد شمكلو 

 .)2(باألمر بالتنفيذ يستكم في المرتبة مع الحكـ الكطني
األستاذ عز الديف عبد اهلل أنو يترتب عمى صدكر األمر - مف جانب آخر -يرل 

بالتنفيذ أف تككف لمحكـ األجنبي في مصر اآلثار التي يرتبيا لو قانكف المحكمة التي 
أصدرت كالتي يرتبيا بعينيا القانكف المصرم عمى األحكاـ المصرية، كأف النظر إلى حؽ 

االختصاص باعتباره أثرا مف آثار الحكـ ىك ما جعمو يرل أنو ال يمكف ترتيب حؽ 
االختصاص عمى عقارات المديف في مصر بناء عمى حكـ أجنبي، إال إذا كاف قانكف 

 .)3(المحكمة التي أصدرت الحكـ يجعؿ لو ىذا األثر، أم يجيز حؽ اختصاص عميو

                                                             

. 687محمد كماؿ فيمي، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 688محمد كماؿ فيمي، المرجع السابؽ، ص - (2)
. 936عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (3)
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أما في الجزائر فيجيز ترتيب حؽ االختصاص بناء عمى حكـ أجنبي كاجب التنفيذ، 
 مف القانكف المدني الجزائرم، مما يفيد بأف القانكف (1)938كىذا ما نصت عميو المادة 

نفس معاممة الحكـ الكطني، فيترتب - إذا كاف كاجب التنفيذ-الجزائرم يعامؿ الحكـ األجنبي 
عنو نفس اآلثار التي تترتب عف الحكـ الكطني حتى كلك كانت ىذه اآلثار ال يقرىا القانكف 
الذم أصدر قضاؤه الحكـ، كفي نفس الكقت ال تقبؿ في الجزائر اآلثار التي يرتبيا قانكف 

. )2(الدكلة التي أصدر قضاؤىا الحكـ إذا كاف القانكف الكطني ال يقرىا
 

                                                             

 أك عمى قرار صادر أجنبيةال يجكز الحصكؿ عمى حؽ تخصيص بناء عمى حكـ صادر مف محكمة " : 938المادة (- 1)
 ".مف محكمتيف إال إذا أصبح حكـ القرار كاجب التنفيذ

. 77أعراب بمقاسـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
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الباب الثاني 
أثار األحكام األجنبية والسندات التنفيذية األجنبية 

األخرى 
 

 
بعد أف تعرضنا في الباب األكؿ لمقكة التنفيذية لألحكاـ األجنبية، كىي المسألة التي 

عالجيا المشرع الجزائرم بنصكص صريحة عمى النحك الذم فصمناه، إال أف المشرع سكت 
عف معالجة اآلثار األخرل التي يمكف أف تترتب عف تنفيذ األحكاـ األجنبية، فيؿ يكلد الحكـ 

األجنبي بعض اآلثار القانكنية؟ فماىي ىذه اآلثار؟ كىؿ تتمتع السندات التنفيذية األجنبية 
األخرل بنفس قكة الحكـ األجنبي كآثاره القانكنية؟ ىذا ما سنتناكلو بالدراسة في الفصميف  

 :التالييف مف ىذا الباب عمى النحك التالي 
 

.  أثار األحكاـ األجنبية:الفصؿ األكؿ 
 .السندات التنفيذية األجنبية األخرل أثار :الفصؿ الثاني 
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 الفصل األول 
آثــــار األحكـــام األجنبيـة 

 

ترتب األحكاـ األجنبية أنكاعا مختمفة مف اآلثار فيي تنتج آثار متى صدر األمر 
 كما أنيا تنتج آثار بحد ذاتيا كبصكرة مستقمة عف أم إعالف لمصيغة ،بالتنفيذ لمحكـ األجنبي

 : التنفيذية، كىذا ما سنستعرضو في المبحثيف

 .أثار الحكـ الصادر باألمر بالتنفيذ: المبحث األكؿ

 .أثار األحكاـ األجنبية المجردة مف األمر بالتنفيذ: المبحث الثاني
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المبحث األول  
آثار الحكم الصادر باألمر بالتنفيذ 

 

متى صدر األمر بالتنفيذ لحكـ قضائي أجنبي مف المحكمة المختصة في الدكلة 
المطمكب منيا التنفيذ كاكتسب ىذا الحكـ الدرجة القطعية، يترتب عف ىذا الحكـ آثار قانكنية 

 :أىميا اكتساب قكة التنفيذ كحجية األمر المقضي بو كاآلتي

 

المطمب األول 
 قــــــوة التنفيـــــــذ 

 

المقصكد بقكة التنفيذ ىك قابمية الحكـ األجنبي لمتنفيذ الجبرم عمى األمكاؿ أك عمى 
األشخاص بكاسطة الجية التي يناط بيا التنفيذ كبمعاكنة السمطات المختصة، كلك باستعماؿ 

 .)1(القكة عند الالـز

فالحكـ في الدكلة التي صدر فييا يحظى باالحتراـ الكامؿ كالتنفيذ الجبرم بكاسطة 
السمطات القضائية المختصة، إذا صدر حكـ قضائي في الجزائر فإنو كفقا لمقانكف الجزائرم 

أما خارج حدكد تمؾ الدكلة التي أصدرتو فإف الحكـ في . لإلجراء مثال ينفذ جبرا عند الضركرة
ىذه الحالة يخضع إلى أحكاـ قانكف الدكلة التي يطمب منيا التنفيذ، فيتطمب إجراء التنفيذ 

قياـ مف صدر الحكـ لصالحو االلتجاء إلى القضاء الكطني لمحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية 
لحكمو، فإذا صدر حكـ مف إحدل المحاكـ المختصة باكتساب الحكـ القضائي األجنبي قكة 

التنفيذ، يصبح الحكـ قابال لمتنفيذ في الجزائر بالطريقة كاإلجراءات المقررة لتنفيذ األحكاـ 
الصادرة مف محاكـ الجميكرية الجزائرية، كذلؾ اعتبارا مف تاريخ صدكر األمر بالتنفيذ ال مف 

                                                             

، ص 2004عبد الفتاح بيكمي حجازم، النظاـ القانكني لتنفيذ األحكاـ األجنبية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، - (1)
152 .
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تاريخ صدكره مف المحكمة األجنبية، ألنو ككما يرل األستاذ عز الديف عبد اهلل أف أثر األمر 
 .)1(يعتبر منشئا لتمؾ القكة، كشأف ىذه القكة ىي ذات القكة التي يتمتع بيا أم حكـ كطني

إال أف حقكؽ الخصـك تمتد اعتبارا مف الكقت الذم يحدده الحكـ القضائي األجنبي كال 
عالقة لتاريخ صدكر حكـ المحكمة الكطنية بيذا التحديد، كعمى ىذا األساس تصح المطالبة 

 .)2(بالفكائد عف المدة السابقة لصدكر قرار التنفيذ

جراءاتو ىي تمؾ المنصكص عمييا في القانكف اإلجرائي الجزائرم  كما أف طرؽ التنفيذ كا 
 .)3(كلك كانت مجيكلة مف قبؿ النظاـ القانكني األجنبي

ففي فرنسا ينفذ حكـ الصيغة التنفيذية ككؿ حكـ فرنسي كطرؽ التنفيذ ىي طرؽ القانكف 
الفرنسي كيمكف األمر بالتنفيذ المؤقت كفقا لمشركط التي نص عمييا القانكف كالتقادـ المسقط 

 .)4(لإلدانة يخضع لمقانكف الفرنسي

:"  مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية عمى مايمي1022أما في لبناف فنصت المادة 
يتمتع الحكـ األجنبي الحائز عمى الصيغة التنفيذية بالقكة التنفيذية التي تتمتع بيا األحكاـ 
المبنانية كيفيد مف طرؽ تنفيذ ىذه األحكاـ، يمكف األمر بالتنفيذ المؤقت ضمف الشركط 

فقرار الصيغة التنفيذية قابؿ لمتنفيذ كأم قرار لبناني، ". المنصكص عمييا في القانكف المبناني 
 .)5(كتتبع بشأنو نفس طرؽ التنفيذ المتبعة في القانكف المبناني

كىذا ما ذىبت إليو معظـ التشريعات، بأف تسمح لمحكـ األجنبي بالتنفيذ كبأف تتبع آثاره 
كاممة في كال مف تراب الدكلة المطمكب تنفيذه فييا بعد تكافر جممة مف الشركط كالقياـ 

                                                             

. 933عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (1)
غالب عمي الداكدم، القانكف الدكلي الخاص، الكتاب األكؿ في  تنازع القكانيف كتنازع االختصاص القضائي الدكلي - (2)

. 215، ص 2001ؿ لمنشر، عماف األردف، الطبعة الثالثة، ئكتنفيذ األحكاـ األجنبية،  دار كا
. 88مكحند إسعاد، المرجع السابؽ، ص - (3)

. 61بممامي عمر، المرجع السابؽ، ص    - 
. 396بيار ماير، فانساف ىكزيو، المرجع السابؽ، ص - (4)
عبده جميؿ غضكب، دركس في القانكف الدكلي الخاص، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،  بيركت، - (5)

. 623 ، ص 2008الطبعة األكلى، 



 

63 

 

ببعض اإلجراءات السابؽ ذكرىا، كصدكر ما يعرؼ باألمر بالتنفيذ، كفي ىذه الحالة يككف 
 .)1(الحكـ األجنبي بمثابة الحكـ الكطني كلو نفس ىذه القكة التنفيذية

 

المطمب الثاني  
حجيـــة األمــر المقضـي بــو 

 

كىي تعني ثبكت الحجية لمحكـ فيما فصؿ فيو مف حقكؽ، كبحيث تقدير ىذه الحجية 
قرينة قاطعة ال تقبؿ نقضيا، كمؤداىا أف ىذا الحكـ قد صدر صحيحا فيك حجة عمى ما 

 .(2)قضى بو

كالحجية ال تثبت إال بالنسبة لألحكاـ النيائية التي أصبحت غير قابمة لمطعف فييا بأم 
طريؽ مف طرؽ الطعف، إف الحكـ الصادر مف محكمة كطنية إذا اكتسب الدرجة القطعية ال 
يجكز رفع دعكل ثانية في مكضكعو لدل محكمة أخرل بنفس السبب كالمكضكع كالخصـك 

 .كىذا ما يعرؼ بحجية األمر المقضي بو

 ترل فما األمر بالنسبة لمحكـ األجنبي ىؿ تثبت لو الحجية؟

جرل القضاء في فرنسا عمى أف حجية الشيء المقضي بو ال تثبت لمحكـ األجنبي إال 
بعد شمكلو باألمر بالتنفيذ، كقكتو التنفيذية عمى حد سكاء، كلكف القضاء الفرنسي يستثني مف 
ذلؾ األحكاـ األجنبية المتعمقة بحالة األشخاص كأىميتيـ، فيك ال يستمـز شمكؿ ىذه األحكاـ 
باألمر بالتنفيذ إال إذا تطمبت إجراء عمؿ تنفيذم كالحكـ الصادر بتسميـ صغير أك الحكـ 

أما إذا لـ يكف المقصكد مف التمسؾ . الصادر بالتطميؽ كبالنفقة كأثر مف آثار ىذا التطميؽ
بالحكـ المتعمؽ بحالة الشخص كأىميتو إجراء عمؿ تنفيذم، فإف القضاء الفرنسي قد جرل 

                                                             

.  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم605المادة - (1)
 . مف االتفاقية الجزائرية المغربية24/2المادة     - 

. 153عزمي عبد الفتاح بيكمي، المرجع السابؽ، ص - (2)
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عمى االعتراؼ ليذا الحكـ بحجية الشيء المقضي بو بعد فحصو مف حيث الشكؿ فال يمـز 
 .)1(إذف شمكلو باألمر بالتنفيذ

أما في مصر ليس مف شؾ في أنو ال يمكف التسميـ باالعتراؼ بحجية الشيء المقضي 
بو لألحكاـ األجنبية دكف قيد أك شرط ألف ثمة فركض يتعذر فييا اعتبار الحكـ األجنبي 

عنكانا لمحقيقة، كلذا ألـز أف يككف االعتراؼ بحجية الشيء المقضي بو لمحكـ األجنبي معمقا 
عمى فحصو بقصد التحقؽ مف تكافر شركط معينة، كمف الطبيعي أف تككف ىذه الشركط ىي 

الشركط الالزمة لمنح األمر بالتنفيذ ألنيا ىي الشركط الكاجب تكافرىا لالعتراؼ لمحكـ 
 .)2(األجنبي بقيمتو كحكـ حاسـ في النزاع

كيرل األستاذ عزالديف عبد اهلل في ىذا الصدد أف حجية الشيء المقضي بو ال تتعمؽ 
بالحكـ األجنبي إال بعد شمكلو فعال باألمر بالتنفيذ كىك يؤيد بذلؾ ما ىك سائد في الفقو 
كالقضاء الفرنسي، عمى أف يستثنى مف ذلؾ األحكاـ الخاصة بالحالة كاألىمية، كعمى أف 

 )3( مرافعات298تتكفر في تمؾ األحكاـ الشركط الخارجية المنصكص عمييا في المادة 
كتنصب حجية األمر المقضي بو عمى منطكؽ الحكـ كليس مف تاريخ صدكره  مف المحكمة 

األجنبية، كذلؾ ألف األمر بالتنفيذ ىك الذم ينشئ لمحكـ ىذه الحجية في مصر، كليذا 
السبب كبالنظر إلى الحجية التي يقررىا لمحكـ قانكف الدكلة التي أصدرتو محاكميا  تقؼ 
عند حدكد إقميـ ىذه الدكلة، تككف الحجية التي يتمتع بيا الحكـ في الجميكرية بعد صدكر 

 .)4(األمر بالتنفيذ ىي الحجية المقررة في القانكف الكطني

إال أف المشرع الجزائرم لـ يعمؿ بذلؾ االستثناء كلـ يميز بيف جميع األحكاـ ميما 
كانت طبيعتيا، فاشترط الحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية لكي يحدث الحكـ األجنبي أثره في 

 .)5(الجزائر
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كيرل األستاذ إسعاد كذلؾ أف حجية األمر المقضي تنجـ في األراضي الجزائرية عف 
 .)1(حكـ الصيغة التنفيذية الصادرة عف محكمة جزائرية

 

المبحث الثاني 
آثار األحكام األجنبية المجردة من األمر بالتنفيذ 

 

تنتج األحكاـ األجنبية آثارا أخرل تترتب بعيدا عف القكة التنفيذية، أم خارج صدكر 
كىذه اآلثار منيا ما يتعمؽ بكصفو حكما لو حجية حسـ النزاع، أك بكصفو . األمر بالتنفيذ

سندا يتمتع بحجية اإلثبات، كما أنو قد ينتج لبعض اآلثار بكصفو مجرد كاقعة قانكنية يتعيف 
كسكؼ نعالج ىذه . االعتراؼ بيا دكف حاجة لتدخؿ القاضي الكطني إلصدار أمر التنفيذ

: اآلثار المجردة مف األمر بالتنفيذ التي يمكف لمحكـ األجنبي أف يرتبيا كفقا لمتقسيـ التالي

.  حجية الحكـ في حسـ النزاع:المطمب األكؿ 

.  حجية الحكـ األجنبي في اإلثبات:المطمب الثاني 

.  الحكـ األجنبي كحجتو ككاقعة:المطمب الثالث 
 

المطمب األول 
حجية الحكم في حسم النزاع 

 

تتمتع األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الكطنية بحجية األمر المقضي بو مف ناحية، 
كقكتيا التنفيذية مف ناحية أخرل، فيما مظيراف مف مظاىر نفاذ الحكـ، كيقصد بتمؾ الحجية 
أف األحكاـ التي صدرت مف القضاء تعتبر قرينة ال تقبؿ إثبات العكس عمى أنيا قد صدرت 
صحيحة مف حيث اإلجراءات كأف ما قضى بو مف حيث المكضكع ىك الحؽ بعينو، كمف ثـ 

 .ال يجكز ألم مف أطراؼ النزاع رفع دعكل جديدة بشأف ذات المكضكع أماـ القضاء
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كلقد اختمؼ الفقو في مصر كفرنسا حكؿ تمتع الحكـ األجنبي بحجية األمر المقضي بو 
مجردا مف األمر بالتنفيذ، فبينما ذىب جانب مف الفقو التقميدم إلى إنكار أية حجية لمحكـ 
األجنبي مجردا مف األمر بالتنفيذ خارج اإلطار اإلقميمي لمدكلة التي صدر عف محاكميا، 
فإف جانب مف الفقو الحديث يذىب إلى االعتراؼ بالحكـ األجنبي مجردا مف شمكلو باألمر 

 .بالتنفيذ بالحجية، كسكؼ نستعرض كال االتجاىيف

يذىب جانب مف الفقو التقميدم إلى عدـ االعتراؼ بالحجية لألحكاـ األجنبية خارج 
اإلطار اإلقميمي لمدكلة التي صدرت عف محاكميا، طالما لـ يكف مشمكال باألمر بالتنفيذ مف 

 :المحاكـ الكطنية التي يراد تنفيذ الحكـ فييا، كيستند ىذا الرأم إلى الحجج التالية

فالحجة األكلى تتضمف أف االعتراؼ لألحكاـ األجنبية أماـ القاضي الكطني يتساكل 
فممحكـ . مع االعتراؼ ليا بالقكة التنفيذية، فكال األمريف مرتبط ارتباط غير قابؿ لمتجزئة

األجنبي كجياف أكليما الحجية كتمثؿ الكجو السمبي لمحكـ كيتحقؽ بطريؽ الدفع كالثاني قكة 
التنفيذ كتشكؿ الكجو اإليجابي، كيتحقؽ باقتضاء الحؽ جبرا، كىذيف األثريف ال يرتبيما الحكـ 
األجنبي إال بعد شمكلو باألمر بالتنفيذ مف القضاء، فكال األمريف يشكؿ مظير مف مظاىر 

السمطة اآلمرة في الدكلة كيتصال بصميـ سيادتيا كمطمؽ سمطانيا، فقكة التنفيذ تقتضي 
صدكر كممة خطاب مف ىذه السمطة إلى عماؿ السمطة العامة لتنفيذ الحكـ األجنبي جبر 

 .عند االقتضاء

كألف حجية األمر المقضي تقتضي كضع حد لمخصكمة مما يجعؿ قاعدة حجية األمر 
 .)1(المقضي مف قكاعد األمف المدني

أما الحجة الثانية فقكاميا أف أساس االعتراؼ لمحكـ الكطني بالحجية ىك افتراض 
كىذا األمر ال يمكف . الصحة القانكنية كسالمة اإلجراءات في الحكـ المطمكب االعتراؼ بو

التسميـ بو عمى إطالقو بالنسبة لألحكاـ األجنبية، حيث يتعذر عمى اعتبار أف الحكـ 
األجنبي عنكانا لمحقيقة فيما قضى بو إذا كاف الحكـ قد صدر بناءا عمى إجراءات غير 

 .)2(صحيحة تفقده قيمتو
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في حيف يذىب جانب آخر مف الفقو المعاصر إلى كجكب االعتراؼ بالحجية لمحكـ 
األجنبي دكف حاجة لشمكليا باألمر بالتنفيذ ففي فرنسا اعترؼ الفقو كالقضاء بالحجية لجانب 
مف األحكاـ األجنبية عمى جانب خطير مف األىمية كىي األحكاـ الصادرة في مسائؿ الحالة 
كاألىمية، دكف حاجة لشمكليا باألمر بالتنفيذ مف المحاكـ الفرنسية كذلؾ منذ صدكر الحكـ 

 BULKLEY في قضية 28/02/1860الشيير الصادر عف محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
 الذم قضى بأف الحكـ األجنبي الصادر بتطميؽ سيدة أجنبية يككف كافيا بذاتو لالحتجاج (1)

بو مف غير أف يككف مشمكال باألمر بالتنفيذ، لدل مكثؽ الحالة المدنية الفرنسي كذلؾ إلثبات 
مكانية إبراميا لزكاج جديد  .انفصاـ عالقة الزكجية السابقة كا 

 إلى االعتراؼ لمحكـ األجنبي بالحجية، )2(بينما ذىب جانب آخر مف الفقو المصرم
كذلؾ متى تكافرت في ىذا الحكـ الشركط الخارجية الالزمة لصدكره صحيحا مف الكجية 

الدكلية، مستنديف في ذلؾ عمى أف المشرع المصرم لـ يتطمب الحصكؿ عمى األمر بالتنفيذ 
إال فيما يتعمؽ بتنفيذ الحكـ األجنبي، كفسركا إغفاؿ المشرع تعميؽ حجية األحكاـ األجنبية 

عمى شمكليا باألمر بالتنفيذ دليؿ عمى عدـ ضركرة الحصكؿ عمى األمر بالتنفيذ مف المحاكـ 
 .)3(المصرية، لالعتراؼ بحجية الحكـ األجنبي في مصر

فيجتمع الفقو المصرم عمى الكثير مف األسانيد التي تزيد كجية نظر غالبية الفقو 
 :)4(المصرم نذكر منيا

أف مقتضيات السياسة التشريعية كما ينبغي أف يككف لتحقيؽ التعاكف القضائي الدكلي  -
 .تفرض االعتراؼ لمحكـ األجنبي بحجية األمر المقضي بو
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إذا كانت مصمحة الخصـك تشكؿ أحد أىداؼ حجية األمر المقضي بو في القانكف  -
الداخمي، حيث يجب كضع حد لمنزاع حتى ال تتأبد المنازعات كحتى تستقر الحقكؽ 

 .ألصحابيا، فإف االستناد إلى ذات اليدؼ يبرر االعتراؼ بالحجية لمحكـ األجنبي

كما أنو ال يمكف القكؿ أف االعتراؼ لمحكـ األجنبي بالحجية يمثؿ اعتداء عمى السيادة 
الكطنية، إذ القاضي الكطني الذم يحتج بالحكـ األجنبي أمامو سكؼ يتأكد مف استيفاء 

الحكـ لمشركط المتطمبة لمنحو األمر بالتنفيذ، فإذا استيقف مف مطابقة الحكـ ليذه الشركط 
 .)1(رتب عميو ما يمـز مف آثار ناجمة عف تمتعو بالحجية

كما يرل البعض أف استمزاـ رفع دعكل طمب األمر بالتنفيذ حتى يمكف االعتراؼ لمحكـ 
 .)2(األجنبي، الحجية ىك إسراؼ في الشكمية ال مبرر ليا

كما أنو ىناؾ مف االتفاقيات الدكلية ما تقرر صراحة االعتراؼ لألحكاـ األجنبية بحجية 
كاالتفاقية الثنائية . األمر المقضي بو دكف حاجة لصدكر األمر بالتنفيذ مف القاضي الكطني

 بيف مصر كفرنسا كالتي تمـز القاضي المصرم أف يعترؼ 1982 مارس 15المكقعة في 
لألحكاـ الصادرة في فرنسا دكنما تكقؼ األمر عمى شمكليا بالتنفيذ طالما تكافرت الشركط 

 .)3( مف االتفاقية25التي نصت عمييا المادة 

 االجتياد القضائي فنجد، )4(كقد أيد القضاء في مصر رأم غالبية الفقو المصرم
متى كاف : "، قضى بأنو12/01/1956المصرم في قرار صادر عف محكمة الطعف بتاريخ 

الحكـ األجنبي صادرا بشأف حالة األشخاص بصفة نيائية كمف جية ذات كالية بإصداره 
بحسب قانكنيا كبحسب قكاعد اختصاص القانكف الدكلي الخاص، كليس فيو ما يخالؼ 
النظاـ العاـ في مصر فإنو يجكز األخذ بو أماـ المحاكـ المصرم كلك لـ يكف أعطى 

الصيغة التنفيذية في مصر كلك كاف شرط التبادؿ غير متكفر، ما داـ أنو لـ يصدر حكـ مف 
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ذف فمتى كاف  المحاكـ المصرية كاجب التنفيذ في نفس المكضكع كبيف الخصـك أنفسيـ، كا 
الحكـ المطعكف فيو اذ انتيى إلى األخذ بحجية أحكاـ صادرة مف محاكـ لبناف فيما قضت بو 
مف نفي بنكة شخص آلخر لبناني قد أثبت استكماؿ ىذه األحكاـ لمشرائط المتقدمة فإف الحكـ 

 . (1)"ال يككف قد أخطأ القانكف
أما في الجزائر، فمـ ينظـ المشرع الجزائرم مسألة حجية األحكاـ األجنبية كقد سكت 
عف تنظيـ ىذه المسألة خالفا لمكقفو إزاء القكة التنفيذية لألحكاـ األجنبية، عمى النحك الذم 

 .بيناه في الباب السابؽ

كما أنو لـ يعثر عمى أم حكـ قضائي كرس مبدأ الحجية ألحكاـ الحالة كاألىمية، كما 
أف االتفاقيات القضائية المبرمة مف قبؿ الجزائر تنفي كؿ إمكانية لمقياـ بأم عمؿ ميما كاف 
قبؿ صدكر حكـ الصيغة التنفيذية، فيي لـ تستثف ىذا النكع مف األحكاـ، كىكذا فإف المادة 

األحكاـ المشار إلييا في المادة السابقة :"  مف االتفاقية الجزائرية المغربية تنص عمى أف21
ال يمكف أف تخكؿ الحؽ ألم تنفيذ جبرم تقـك بو سمطات البمد اآلخر كال تككف مكضكع أم 

إال بعد . إجراء عمكمي تقـك بو السمطات كالتنفيذ كالتسجيؿ أك التصحيح في الدفاتر العمكمية
 ".إعالنيا نافدة لإلجراء في تراب الدكلة التي يطمب فييا التنفيذ 

كاالتفاقية الجزائرية  (20المادة )كنفس النص مذككر في االتفاقية الجزائرية التكنسية 
كال شؾ أف األحكاـ المشار إلييا ىي تمؾ الصادرة في المكاد المدنية . (02المادة )الفرنسية 

كالتجارية سكاء كانت أحكاـ قضائية أك قرارات كالئية، كىي بالتالي تشمؿ أحكاـ الحالة 
 .)2(كاألىمية نظرا ألف النص لـ يتضمف أم استثناء

في غياب نصكص تشريعية أك أحكاـ قضائية تتحدث عف ىذا األثر، نعتقد أنو ال 
كجعؿ . داعي لمتميز بيف األحكاـ األجنبية الخاصة بالحالة كاألىمية، كغيرىا مف األحكاـ

جميع األحكاـ تتمتع بالحجية كيكفي لالعتراؼ لمحكـ األجنبي بتمؾ الحجية أف يككف قد 
 مف قانكف 605كالتي نصت عمييا المادة . استكفى الشركط الالزمة لمنح األمر بالتنفيذ

اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم كالسابؽ تناكليا عند عرضيا لشركط تنفيذ األحكاـ 
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كىذا اعتبارا لحماية مصالح األطراؼ في العالقات الدكلية الخاصة، . األجنبية في الجزائر
كتقرير األماف القانكني ليـ يقتضي االعتراؼ لكافة األحكاـ األجنبية أيا كاف مكضكعيا 

 .بالحجية طالما تكافرت الشركط الالزمة لالعتراؼ بيا
 

المطمب الثاني 
حجيــة الحكــم األجنبي في اإلثبـات 

 

يتفؽ الفقو كالقضاء في مصر كفرنسا عمى أف الحكـ األجنبي المجرد مف األمر بالتنفيذ 
يرتب بعض اآلثار التي تتعمؽ باإلثبات بكصفو سندا، كبالتالي يعد الحكـ دليال عمى ما كرد 
فيو مف كسائؿ اإلثبات كاإلقرار كاليميف كالبينة كالمعاينة كالخبرة كغيرىا مف األدلة، كأساس 

ف لـ يعد سندا كاجب التنفيذ إال أنو يعد مع ذلؾ محررا رسميا  ىذا الحؿ أف الحكـ األجنبي كا 
كتطبيقا . )1(قامت بتحريره سمطة عامة كىك بذلؾ يككف حجة بالنسبة لما حكاه مف مضمكف

لذلؾ فإف حكـ مرسى المزاد األجنبي يعتبر سندا مثبتا لممكية الراسي عميو المزاد، ألف حكـ 
مرسى المزاد ليس فاصال في أم نزاع كأيضا يعتبر الحكـ األجنبي الصادر بالتصديؽ عمى 
الصمح دليال عمى تماـ الصمح بيف الطرفيف، ألف ىذا الحكـ لـ يفعؿ سكل تقرير االتفاؽ بيف 

 .)2(المتصالحيف

كتتحدد حجية المحرر الرسمي في اإلثبات طبقا لقانكف السمطة التي قامت بإصداره، 
فإذا كاف الحكـ األجنبي قد تضمف إقرارا أك يميف أك شيادة، اعتبر دليال عمى ما جاء بو 
كيعد الحكـ بكجو عاـ دليال عمى ما قرر مف كقائع غير متنازع فييا، كلقد أجاز القضاء 

الفرنسي بناء عمى ما سبؽ تكقيع حجز ما لممديف لدل الغير بناء عمى حكـ أجنبي قبؿ أف 
يشمؿ باألمر بالتنفيذ، كمع ذلؾ فإنو متى رفعت دعكل صحة الحجر فإنو البد مف أف يككف 

                                                             

. 951عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 425حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص     - 
. 311ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص     - 

.  696محمد كماؿ فيمي، المرجع السابؽ، ص - (2)
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الحكـ عندئذ مشمكال باألمر بالتنفيذ، ألف الحكـ بصحة الحجز يؤدم إلى تحكؿ الحجز مف 
 .)1(حجز تحفظي إلى حجز تنفيذم

كقد تبنى القضاء المصرم ىذا االتجاه عندما قضت محكمة القاىرة االبتدائية في حكـ 
إذا كاف مف األصكؿ المقررة إف كؿ حكـ أجنبي ال يمكف أف : " كالذم جاء بو1954 أفريؿ 6

ينتج كؿ آثاره في مصر إال إذا أعطتو المحاكـ المصرية القكة التنفيذية، فإنو مع ذلؾ يمكف 
القكؿ بأف األحكاـ التي لـ تمنح األمر بالتنفيذ ليا قكة إثبات ما جاء فييا كتعتبر حجة بما 

 .)2("جاء فييا مف صفات أك كقائع، كذلؾ احتراما لمحقكؽ المكتسبة 

غير أنو يتعيف عمى القاضي الكطني الذم يقدـ إليو الحكـ أك األمر األجنبي كدليؿ 
 .)3(إثبات أف يتحقؽ مف صحتو باعتباره صادرا عف سمطة عامة أجنبية مختصة

 

المطمـب الثـالـث 
الحكــم األجنبي وحجتـو كـواقعــة 

 

يعتبر الحكـ األجنبي الذم تـ تنفيذه في الخارج كاقعة قانكنية يتعيف االعتراؼ بيا دكف 
 .)4(حاجة إلى استيفائو لمشركط الالزمة لتمتعو بحجية األمر المقضي بو

أكؿ مف لفت األنظار إلى اآلثار التي يمكف أف يرتبيا " بارتاف " كيعتبر الفقيو الفرنسي 
الحكـ األجنبي بكصفو كاقعة تبنى عمييا حاالت قانكنية جديدة، كذلؾ في تعميقو عمى الحكـ 

كتتمخص كقائع . 08/06/1921بفرنسا الصادر في " نانسي " الصادر مف محكمة استئناؼ 
ىذا الحكـ في أف عامال بمجيكيا قد أصيب بإصابة عمؿ في فرنسا، فقاـ برفع دعكل تعكيض 

عمى الشركة التي يعمؿ لدييا أماـ المحاكـ الفرنسية غير أنو اتضح عند نظر الدعكل أف 
                                                             

. 425حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 696محمد كماؿ فيمي، المرجع السابؽ، ص     - 

.  235ص  ،1954، 17السنة السادسة، العدد  ،83، رقـ  مصرحكـ منشكر في مجمة التشريع كالقضاء،- (2)
. 632مشار إليو في مؤلؼ عكض اهلل السيد، المرجع السابؽ، ص    - 

. 493 سامية راشد، المرجع السابؽ، ص  كفؤاد عبد المنعـ رياض- (3)
. 312ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص - (4)



 

72 

 

العامؿ قد سبؽ لو رفع دعكل تعكيض ضد الشركة المذككرة عف ذات الفعؿ في لكسمبكرج 
كأنو قضى لو في ىذه الدعكل بتعكيض أقؿ مف ذلؾ الذم يطالب بو أماـ القضاء الفرنسي، 
كلقد قضت المحاكـ الفرنسية عند تقديرىا لقيمة التعكيض الذم سيستحقو العامؿ أف تستنزؿ 
منيا التعكيض الذم حكـ لو بو في الخارج كذلؾ عمى الرغـ مف عدـ صدكر حكـ باألمر 

 .)1(بتنفيذ الحكـ األجنبي في فرنسا

مف ىذا الحكـ أف األحكاـ األجنبية تعتبر في ذاتيا كاقعة " بارتاف"كقد استخمص الفقيو 
منتجة آلثار قانكنية ألف المحكمة الفرنسية قد كضعت الحكـ األجنبي مكضع االعتبار عند 
تقديرىا لقيمة التعكيض الذم طمبو منيا العامؿ البمجيكي كاستنزلت منو قيمة التعكيض الذم 

 .)2(فيذا دليؿ كاؼ عمى اعتراؼ بالحكـ األجنبي ككاقعة قانكنية. حكـ بو لصالحو في الخارج

مف ىذا الحكـ مفاده " بارتاف " كيرل بعض الفقو أف االستنتاج الذم استخمصو الفقيو 
أف تخفيض القضاء الفرنسي لقيمة التعكيض المحكـك بو لـ يكف سببو مجرد صدكر الحكـ 
نما كاف مرجعو تنفيذ ىذا الحكـ فعال في الخارج كبناء عمى ذلؾ،  األجنبي في الخارج، كا 

يتعيف القكؿ بأف الحكـ األجنبي، يعتبر كاقعة قانكنية يجب عمى القاضي الكطني االعتراؼ 
 .)3(بيا دكف حاجة إلصدار أمر بالتنفيذ إذا كاف قد تـ تنفيذه فعال في الخارج

 آمف كاعتد بالحكـ األجنبي الصادر في الخارج كالذم لـ تنفيذه )4(إف الفقو المصرم
 .بكصفو كاقعة حدثت بالفعؿ كلـ يعد مف المقبكؿ تجاىميا

 أف الحكـ األجنبي يشكؿ كاقعة، البد لمقاضي الجزائرم )5(كيرل األستاذ مكحند إسعاد
أف يأخذ بالحسباف اآلثار التي قد تنجـ عنو في الخارج كال يمكف أف يتجاىؿ الحكـ األجنبي 

 .إذا ما تعمؽ بقضية أخرل

                                                             

. 697محمد كماؿ فيمي، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 427حفيظة السيد الحداد، المرجع السابؽ، ص - (2)
. 494فؤاد عبد المنعـ رياض ك سامية راشد، المرجع السابؽ، ص - (3)
.  951عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (4)

. 697محمد كماؿ فيمي، المرجع السابؽ، ص     - 
 .313ىشاـ عمي صادؽ، المرجع السابؽ، ص     - 

)5 (- ISSAD, Op. cit p : 84. 
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 17/12/1997كتطبيقا لذلؾ مف القضاء الجزائرم فقد صدر حكـ غير منشكر بتاريخ 
 : تتمخص كقائعو فيما يأتي08/06/1999مؤيد بالقرار الصادر 

فقد صدر حكـ أجنبي بالطالؽ بيف جزائرييف يقيماف بفرنسا، أسند حضانة األكالد  -
 .لألـ، كألـز األب بأف يدفع ليـ نفقة غذائية شيرية

 .كبعدىا تمكف األب مف استرجاع األكالد فأدخميـ في مدرسة جزائرية -

كبناء عمى ذلؾ رفع دعكل قضائية أماـ القضاء الجزائرم طمب األب، مؤسسا ىذا  -
الرفض عمى الحكـ األجنبي الصادر في فرنسا الذم أسند الحضانة لألـ، ككف األب أخذ 
عنده األكالد، ال يسقط الحضانة عف األـ بصفة قانكنية، بؿ كاف عميو رفع دعكل إسقاط 
الحضانة في كقتيا، كفي ىذه الحالة اعتد القاضي الجزائرم بالحكـ األجنبي الذم أسند 

 .)1(الحضانة دكف أف يتـ تنفيذه في الجزائر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثـاني 
                                                             

. 196كلد الشيخ شريفة، المرجع السابؽ، ص - (1)
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أثـار السنـدات التنفيذيـة األجنبية األخــرى 
 

إذا كاف الحكـ األجنبي كسند تنفيذم يصدر عف المحاكـ فإف ىناؾ سندات تنفيذية 
أجنبية أخرل غير المنازعات التي يفصؿ فييا القضاء، فقد يحرر شخصاف تصرفيما في 
كثيقة رسمية فيسمى العقد حينئذ بالسند الرسمي، كبحصكلو عمى الصيغة التنفيذية يصبح 
صالحا لمتنفيذ عمى غرار الحكـ القضائي، كما أف ىناؾ منازعات أخرل يفضؿ أصحابيا 
المجكء إلى أشخاص مثميـ يمثمكف دكر المحكميف فيككف لقرار التحكيـ بعد حصكلو عمى 

كبالتالي تدخؿ قرارات األمر بالتنفيذ . الصيغة التنفيذية نفس مرتبة كقكة الحكـ القضائي
الصادرة فيما يتعمؽ باألحكاـ كالسندات الرسمية األجنبية كأحكاـ التحكيـ األجنبية في عداد 

. السندات التنفيذية األجنبية
ك بعد أف تعرضنا ألثار األحكاـ األجنبية سنتناكؿ في ىذا الفصؿ آثار السندات 

 ك أحكاـ ، فنتناكؿ السندات الرسمية األجنبية في المبحث األكؿ،التنفيذية األجنبية األخرل
 .التحكيـ األجنبية في المبحث الثاني

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
المبحـــث األول 
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السنــدات الرسميـــة األجنبيــــة 
 

السندات الرسمية كالسندات العرفية، فأما السندات : تنقسـ السندات المكتكبة إلى نكعيف
الرسمية ىي التي تثبت تصرفات حررت أماـ مكظفيف عمكمييف أك مكظفيف قضائييف أما 
السندات العرفية فيي التي تثبت تصرفات حررت بيف المعنييف باألمر فقط، دكف حضكر 

 .مكظفيف رسمييف أك قضائييف
كما يعنينا في دراستنا ىي السندات الرسمية ألنيا ىي كحدىا التي تعتبر سندات 

 .تنفيذية
كلمعرفة اآلثار المترتبة عف السندات الرسمية األجنبية البد مف معرفة المقصكد بيذه 
السندات كشركط تنفيذىا، كاإلجراءات الالزمة لطمب األمر بتنفيذىا، كعمى ىذا سكؼ نقسـ 

 :ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي 
 .السندات الرسمية األجنبية كشركط تنفيذىا: المطمب األكؿ
 .آثار السندات الرسمية األجنبية: المطمب الثاني

 
 
 
 
 

 
 

 المطمــــب األول
السندات الرسمية األجنبية وشروط تنفيذىا 

 

سكؼ نتناكؿ في ىذا المطمب المقصكد بالسندات الرسمية األجنبية كشركط تنفيذىا، 
فنتطرؽ إلى الشركط الكاجب مراعاتيا كتكفرىا لألمر بتنفيذ السند، كما يصح كصفيا 
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بالشركط المكضكعية، كما نتطرؽ إلى الشركط الشكمية لقبكؿ تنفيذ السند الرسمي األجنبي 
 :كذلؾ بمعرفة الجية القضائية المختصة ككذا إجراءات رفعيا عمى النحك التالي

 .المقصكد بالسندات الرسمية األجنبية: الفرع األكؿ
 .شركط تنفيذ السندات الرسمية األجنبية: الفرع الثاني
جراءاتو: الفرع الثالث  .المحكمة المختصة بإصدار طمب األمر بالتنفيذ كا 

 

المقصود بالسندات الرسمية األجنبية : الفـرع األول
 

 أيا )1(يقصد بالعقكد كالسندات الرسمية األجنبية، تمؾ التي تباشرىا سمطة عامة أجنبية
كاف مقرىا، سكاء أكاف إقميـ دكلة أجنبية أـ قنصمية دكلة أجنبية تباشر التكثيؽ في الدكلة 

 .)2(التي يراد تنفيذ السند في إقميميا
نما بالدكلة . كعمى ذلؾ فالعبرة في ىذا الصدد، ليست بالدكلة التي صدر فييا السند كا 

، كعميو فإنو ال تعتبر أجنبية في الجزائر السندات )3(التي تتبعيا السمطة التي باشرت تحريره
التي تحررىا القناصؿ الجزائرية في الخارج بكصفيـ مكثقيف ليا، كلذا فيي تتمتع بذات القكة 

. التنفيذية الممنكحة لمثيالتيا المحررة في الداخؿ
فقد قضت محكمة النقض المصرية في حكـ ىاـ بأف المحررات التي يجرييا القناصؿ 

في الخارج بكصفيـ مكثقيف ليا ذات القكة لممحررات المكثقة في مصر، كقضت بأف 
المحررات التي يكثقيا القناصؿ األجانب في مصر كفقا لقانكف دكلتيـ تعد محررات رسمية 
أجنبية ليا حجيتيا في اإلثبات كبو يجكز تنفيذىا في مصر بعد شمكليا بأمر التنفيذ كفقا 

 .)4(ألحكاـ قانكف المرافعات المصرم
باإلضافة إلى ذلؾ تثكر مشكمة تكييؼ السند الرسمي األجنبي، فبالنسبة لشكؿ المحرر 

 مف القانكف المدني 19أك العقد فيك يخضع لقانكف البمد الذم تمت فيو كفقا ألحكاـ المادة 

                                                             

.  930عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص -  (1)
.  43عصاـ الديف القصبي، المرجع السابؽ، ص  -

السعيد محمد اإلزمازم عبد اهلل، السند التنفيذم في قانكف المرافعات، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  - (2)
. 638، ص 2008

. 930عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (3)
. 234أحمد أبك الكفاء، الرجع السابؽ، ص - (4)
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 أما بالنسبة لمكضكع المحرر أك العقد في حالة عدـ كجكد اتفاؽ فيك يخضع )1(الجزائرم
لقانكف مكاف إبراـ التصرؼ أما في حالة كجكد اتفاؽ فيخضع كفقا لمقانكف االتفاقي الذم اتفؽ 

 .)2( مف القانكف المدني18األطراؼ عمى أف يحكـ عقدىما، كىذا كفقا ألحكاـ المادة 

كقد نص التشريع الفرنسي عمى جكاز تنفيذ السندات الرسمية األجنبية بمكجب المادة 
 مف اتفاقية برككسؿ 50، ككذلؾ نصت المادة )3( مف قانكف اإلجراءات المدنية الفرنسي509

. )4(كلكغانك
كما يجكز األمر بتنفيذ السندات الرسمية األجنبية بذات الشركط المقررة في قانكف البمد 

التي تحررت فيو بتنفيذ السندات الرسمية القابمة لمتنفيذ المحررة في مصر، كألف تككف 
السندات األجنبية استكفت الشكؿ المقرر في بمد تحريرىا فيما يتعمؽ بالرسمية كالقابمية لمتنفيذ 

 .)5(الجبرم
 مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية المصرم عمى جكاز تنفيذ 300كقد نصت المادة 

السندات الرسمية المحررة في بمد أجنبي يجكز األمر بتنفيذىا :" السندات األجنبية فقرت أف
المحررة في  بنفس الشركط المقررة في قانكف ذلؾ البمد لتنفيذ السندات الرسمية القابمة لمتنفيذ

، كالمالحظ ىنا أف الفقو المصرم يرل أف المشرع اعتبر أف السند األجنبي ىك "الجميكرية 
ذلؾ المحرر في بمد أجنبي، في حيف األدؽ ىك االعتداد بالسمطة التي باشرتو ككنيا سمطة 
أجنبية، ألنو لك جرل المشرع عمى ىذا التعبير لكاف معنى ذلؾ أف تعتبر أف السندات التي 

                                                             

تخضع العقكد ما بيف األحياء في شكميا لقانكف البمد الذم تمت فيو،  ": مف القانكف المدني الجزائرم 19تنص المادة - (1)
". كيجكز أف تخضع أيضا لقانكف الكطف المشترؾ لممتعاقديف

يسرل عمى االلتزامات التعاقدية، قانكف المكاف الذم يبـر فيو العقد  ": مف القانكف المدني الجزائرم 18تنص المادة - (2)
". ما لـ يتفؽ المتعاقدات عمى تطبيؽ قانكف آخر

. 49كلد الشيخ شريفة، المرجع السابؽ، ص - (3)
:  عمى ما يمي الجديد مف قانكف اإلجراءات المدنية الفرنسي509 تنص المادة  -

"Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par officiers étrangers 

sont exécutoires sur les territoires de la république de la manière et dans les cas prévus par 

la loi" .  
 .431بيار ماير ك فانساف ىكزيو، المرجع السابؽ، ص- (4)

 .305 ص، بدكف سنة طبع،أنكر طمبة، إشكاالت تنفيذ كمنازعات الحجر، المكتب الجامعي الحديث، مصر- (5)
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باشرتيا قنصمية مصرية في الخارج تحريرىا، تعد بمثابة سندات أجنبية، كىذا أمر غير 
 .)1(منطقي

 مف قانكف 286كما أجاز القانكف اليمني تنفيذ السندات الرسمية األجنبية في المادة 
، فمعظـ التشريعات العربية أجازت )2(المرافعات كالتنفيذ المدني اليمني كلكف لـ يحدد معناىا

 .)5( كالميبي)4(، الككيتي)3(تنفيذ السندات الرسمية األجنبية، كالتشريع السكرم
 مف اتفاقية الرياض لمتعاكف القضائي األمر بتنفيذ السندات 36كما أجازت المادة 

 .الرسمية األجنبية
كجدير باإلشارة إلى أف قانكف تنفيذ األحكاـ األجنبية، األردني لـ يتضمف أحكاما 

خاصة بتنفيذ السندات الرسمية األجنبية في األردف خالفا لما أخذت بو التشريعات العربية 
السابؽ ذكرىا، كبالرغـ مف ذلؾ يرل البعض أف ىذه السندات إذا كانت تتضمف دينا ثابتا 
يمكف تنفيذىا عف طريؽ دائرة اإلجراءات مباشرة عمى أساس أف المشرع قبؿ تنفيذ الديكف 

الثابتة بالكتابة، بكاسطة ىذه الدائرة دكف أف يشترط لذلؾ أف يككف إنشاء تمؾ السندات قد تـ 
 .)6(في األردف، شريطة أف يتكافر فييا ذات الشرط بشأف السندات الرسمية األردنية

أما بالنسبة لمقانكف الجزائرم، فخالفا لما كاف مقرر في قانكف اإلجراءات المدنية القديـ 
 التي ساكت بيف األحكاـ القضائية األجنبية كالعقكد كالسندات الرسمية 325في المادة 

األجنبية، حيث كانت ىي المادة الكحيدة التي تنظـ مسألة تنفيذ األحكاـ كالسندات الرسمية 
األجنبية، فإف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد، قد فصؿ بيف األحكاـ األجنبية في 

كحدد لكؿ منيما شركطا . 606 كالعقكد كالسندات الرسمية األجنبية في المادة 605المادة 
 فيما سبؽ، 605لقابمية تنفيذىا فبعد عرضنا شركط تنفيذ األحكاـ األجنبية كفقا ألحكاـ المادة 

 مف قانكف 606سنستعرض شركط تنفيذ العقكد كالسندات الرسمية األجنبية كفؽ المادة 
 .اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد

                                                             

. 43عصاـ الديف القصني، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 314، ص 2002،  مصرسييؿ حسيف الفتالكم، القانكف الدكلي الخاص، المكتب المصرم لتكزيع المطبكعات،- (2)
. 1953 مف قانكف أصكؿ المحاكمات السكرية الصادرة سنة 310المادة - (3)
. 1960 مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الككيتي الصادر في سنة 26المادة - (4)
. 1953 مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الميبي الصادر سنة 410المادة - (5)
. 639السعيد اإلزمازم عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (6)

 .384 كليد المصرم، المرجع السابؽ، ص محمد    - 



 

79 

 

 
شروط تنفيذ السندات الرسمية األجنبية : الفرع الثاني

ال يجكز تنفيذ العقكد كالسندات الرسمية المحررة في بمد : " عمى أنو606نصت المادة 
أجنبي، في اإلقميـ الجزائرم، إال بعد منحيا الصيغة التنفيذية مف إحدل الجيات القضائية 

 :الجزائرية متى استكفت الشركط اآلتية
 تكافر الشركط المطمكبة لرسمية السند كفقا لقانكف البمد الذم حرر فيو، -1

 تكفره عمى صفة السند التنفيذم كقابميتو لمتنفيذ كفقا لقانكف البمد الذم حرر فيو، -2

 . "خمكه مما يخالؼ القكانيف الجزائرية كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة في الجزائر -3

مف خالؿ استقرائنا لنص المادة يتضح لنا أف الشركط المقررة لقبكؿ تنفيذ العقكد 
كالسندات الرسمية المحررة في بمد أجنبي في اإلقميـ الجزائرم، ىي ليست ذات الشركط 

 أعاله 606المقررة لتنفيذ األحكاـ القضائية األجنبية باستثناء الشرط الثالث في المادة 
: كالمتعمؽ بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة، كفيما يمي نستعرض تمؾ الشركط كاآلتي

 

 توافر الشروط المطموبة لرسمية السند وفقا لقانون البمد الذي حرر فيو -1
 

يقصد بتمؾ الشركط المطمكب تكافرىا لرسمية السند كفقا لقانكف البمد الذم حرر فيو 
بالشركط الشكمية التي تكسبو صفة السند الرسمي نذكر منيا اإلشيار أك التسجيؿ أك تحريره 

 فإذا كاف السند المراد ميره بالصيغة التنفيذية حرر في الشكؿ ،)1(أماـ ضابط عمكمي
 كتخمؼ ، أك سندا حرر ليككف رسميا ك لكف تخمؼ فيو شرط مف شركط الرسمية،العرفي

 لككنو ليس ، فانو ال يمير بالصيغة التنفيذية،األشكاؿ الجكىرية مثؿ عدـ ختمو بختـ محرره
. (2)سندا رسميا في بمده

  
 توفره عمى صفة السند التنفيذي وقابميتو لمتنفيذ وفقا لقانون البمد الذي حرر فيو -2

أضاؼ المشرع الجزائرم شرطا آخر متصال بصفة السند التنفيذم عمال بقانكف البمد 
 .الذم حرر فيو باإلضافة إلى الشركط المتعمقة برسمية السند

                                                             

، 2009منشكرات بغدادم، الجزائر، طبعة أكلى، - مف الناحيتيف المدنية كالجزائية –بربارة عبد الرحمف، طرؽ التنفيذ - (1)
 .98ص
 .157حمدم باشا عمر، المرجع السابؽ، ص - (2)
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كالمعيار ىنا مختمؼ مف دكلة إلى أخرل، فال يكتسب السند صفة التنفيذية بمجرد تكفر 
الشركط الشكمية، إنما يجب أف يمنحو القانكف صفة السند التنفيذم كما ىك الحاؿ بالنسبة 

. )1(لمعقكد التكثيقية في الجزائر
 
 خموه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام واآلداب العامة في الجزائر -3

 .يالحظ مف استقرائنا ليذا الشرط الثالث أنو يشتمؿ عمى قيديف
يتضمف القيد األكؿ عمى عدـ مخالفة السند األجنبي لمقكانيف الجزائرية، ىذا القيد لـ يرد 
ضمف الشركط المقررة لألمر بالتنفيذ لألحكاـ القضائية األجنبية، كنعتقد أف ىذا الشرط ىك 

نفسو الشرط الثالث المقرر بالنسبة لألحكاـ القضائية األجنبية، حيث أنو ال يجكز تنفيذ 
األكامر كاألحكاـ كالقرارات األجنبية التي تتعارض مع أمر أك حكـ أك قرار سيؽ صدكره مف 

 .جيات قضائية جزائرية
كما يرل بعض الفقو المصرم أف الشرط المتعمؽ بعدـ جكاز تنفيذ األحكاـ األجنبية إذا 
كاف الحكـ يتعارض مع حكـ أك أمر سبؽ صدكره مف المحاكـ المصرية، يتعيف إعمالو كذلؾ 

 . )2(عمى المستندات الرسمية األجنبية
أما القيد الثاني كما سبؽ كأشرنا فإنو تشترؾ فيو العقكد كالسندات األجنبية مع األحكاـ 

 .األجنبية إذ يتضمف أف ال يخالؼ السند النظاـ العاـ كاآلداب العامة في الجزائر
 

 
 

 

 

جراءاتو: الفرع الثالث   المحكمة المختصة بإصدار األمر بالتنفيذ وا 
إف طمب األمر بتنفيذ العقكد كالسندات الرسمية األجنبية، يجب أف يقدـ إلى الجية 

 شأنيا في ذلؾ شأف األحكاـ القضائية األجنبية، كالمحكمة المختصة )1(القضائية المختصة

                                                             

 .99بربارة عبد الرحمف، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 641السعيد محمد األزمازم عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (2)
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 مف قانكف 607بمنح الصيغة التنفيذية لمسندات الرسمية األجنبية، طبقا ألحكاـ المادة 
اإلجراءات المدنية كاإلدارية ىي محكمة مقر المجمس الذم يكجد في دائرة اختصاصيا إما 

. مكطف المنفذ عميو أك محؿ التنفيذ
إال أف المشرع لـ يكضح في القانكف الجزائرم اإلجراءات التي يجب إتباعيا لمنح 
السندات الرسمية األجنبية الصيغة التنفيذية، عمى غرار بعض التشريعات التي بينت 

. اإلجراءات المتبعة لذلؾ
 فنجد المشرع المصرم قد فرؽ بيف إجراءات طمب األمر بالتنفيذ بالنسبة لألحكاـ 

كاألكامر األجنبية كالسندات الرسمية األجنبية، إذ أنو ككما سبؽ كأف أشرنا إليو سابقا يجب 
عمى الطالب أف يرفع دعكل بالطرؽ المعتادة لممحكمة االبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتيا 
إذا كاف المراد تنفيذه حكما أك أمرا، أما إذا كاف األمر متعمؽ بسند رسمي أجنبي فإف طمب 

، )2(األمر بالتنفيذ يككف بعريضة تقدـ لقاضي التنفيذ الذم يراد التنفيذ في دائرة اختصاصو
. )3(متبعا بذلؾ إجراءات األكامر عمى العرائض

يبدك لنا أنو ليس لو مف مبرر عمى اإلطالؽ التفرقة بيف طمب األمر لتنفيذ األحكاـ 
كالسندات الرسمية األجنبية سكاء مف ناحية الجية المختصة بإصدار األمر بالتنفيذ أك مف 
ناحية اإلجراءات المتبعة لمحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية، كليذا نرل أف المشرع الجزائرم 
كاف محقا في تحديد نفس الجية التي تختص بإصدار األمر بالتنفيذ بالنسبة لطالب األمر 
لتنفيذ األحكاـ كالسندات الرسمية، كأف تتبع نفس اإلجراءات المطمكبة لمنح األمر بتنفيذ 

 .األحكاـ األجنبية عمى العقكد كالسندات الرسمية األجنبية

                                                                                                                                                                                              

، 02، المجمة القضائية، كزارة العدؿ، الجزائر،العدد /03/061990، مؤرخ في 59607قرار المحكمة العميا رقـ - (1)
. 85، ص 1991لسنة 
، ال تطبؽ في الجزائر ما لـ يصادؽ عمييا مف طرؼ مف المقرر قانكنا أف العقكد التكثيقية التي تبـر في الخارج"     -

. السمطات الجزائرية المختصة، ك مف ثـ فاف القضاء بخالؼ ذلؾ يعد مخالفا لمقانكف
أف المجمس بقضائو بصحة التعامالت بككالة أبرمت بدكلة أجنبية دكف التصديؽ – في قضية الحاؿ - ك لما كاف مف الثابت

 ". عمييا مف طرؼ السمطات الجزائرية المختصة يككف قد خالؼ القانكف
 عبد العزيز خميؿ ابراىيـ بدكم، الكجيز - (2)

جراءات التنفيذ الجبرم كالتحفظ، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة األكلى 3 . 54، ص 1974في قكاعد كا 
.  235أحمد أبك الكفاء، المرجع السابؽ، ص  (-3)

 .640السعيد محمد األزمازم عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص  -
. 691محمد كماؿ فيمي، المرجع السابؽ، ص  -
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 يتضمف بصريح النص ما يفيد بأنو يسرم عمى (1) أف القانكف المنظـ لمينة المكثؽكما
 مف قانكف 32 ك 31 ك 11العقكد التكثيقية ما يسرم عمى األحكاـ القضائية كفقا لممكاد 

 .تنظيـ مينة المكثؽ
كما أنو يجب عمينا أف نفرؽ بيف حالة عدـ كجكد معاىدة دكلية أك اتفاقية قضائية، 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، بينما في حالة كجكد 606فنطبؽ أحكاـ المادة 
معاىدة أك اتفاقية قضائية خاصة بيف الجزائر كدكلة أجنبية صادر باسميا السند الرسمي 

 مف قانكف 606المطمكب تنفيذه، ككانت ىذه االتفاقية تقضي بغير مضمكف المادة 
اإلجراءات المدنية كاإلدارية، يتحتـ اتباع أحكاـ تمؾ المعاىدة أك االتفاقية طبقا ألحكاـ المادة 

 . مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية608
 ما ذىب إليو المشرع الجزائرم كدعمت اتجاىو (2)كقد أيدت المحكمة العميا في قرار ليا

مف المقرر قانكنا أف العقكد الرسمية المحررة بمعرفة مكظفيف قضائييف أجانب، ال :" فقررت
تككف قابمة لمتنفيذ في الجزائر إال كفقا لما تقضي بتنفيذه إحدل الجيات القضائية الجزائرية، 
كدكف اإلخالؿ بأحكاـ االتفاقيات السياسية، كلما ثبت مف قضية الحاؿ، أف عقد اإليجار أبـر 

، فإف قضاة المجمس برفضيـ الدفع الخاص بضركرة استصدار (فرنسا)أماـ مكثؽ بمرسيميا 
 تفسيرا خاطئا لممادة – تبرير ذلؾ –أمر قضائي لتنفيذ العقد، قد خالفكا القانكف كأعطكا 

بطاؿ 29/07/1965 مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في )3(08  مما يتعيف نقص كا 
". قرارىـ 

المطمب الثاني 
آثار السندات الرسمية األجنبية 

                                                             

 لسنة ،14 العدد ، الجريدة الرسمية، يتضمف تنظيـ مينة المكثؽ،20/02/2006، مؤرخ في 02-06قانكف رقـ - (1)
2006 .

، 03، العدد  الجزائر، كزارة العدؿالمجمة القضائية، ،27/09/1994 مؤرخ في ،116876 رقـ ،قرار المحكمة العميا(- 2)
 .149، ص1994لسنة 

السندات الرسمية كال سيما السندات الصادرة عف المكثؽ التي : " مف االتفاقية الجزائرية الفرنسية 08تنص المادة - (3)
تككف قابمة لمتنفيذ في إحدل الدكلتيف يصرح في الدكلة األخرل بقابميتيا كذلؾ لمتنفيذ مف قبؿ السمطة المختصة طبقا لقانكف 

 الدكلة التي تجرل لدييا مالحقة التنفيذ، كتدقؽ السمطة المختصة فقط فيما إذا كانت السندات جامعة الشركط الضركرية
ذا كانت المقتضيات التي اتبعت في إجراءات التنفيذ ليس فييا ما يغاير  العتبارىا رسمية في الدكلة التي قدمت ليا، كا 

 ".النظاـ العاـ لمدكلة التي طمب منيا التنفيذ أك لمبادئ الحؽ العاـ
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ال تككف السندات الرسمية األجنبية قابمة لمتنفيذ بذاتيا إال بعد شمكليا باألمر 
فال يككف لمسند الرسمي األجنبي قكة التنفيذ إال بعد صدكر األمر بالتنفيذ، لكف . )1(بتنفيذىا

قبؿ صدكر األمر بالتنفيذ ال يتمتع السند الرسمي األجنبي بحجية الشيء المحكـك فيو، ألف 
نما يككف لمسند الرسمي األجنبي قكة اإلثبات  ىذه األخيرة خاصة باألحكاـ القضائية فقط، كا 

 .)2(حتى كلك لـ يصدر األمر بتنفيذه
كقد أثير في الفقو السؤاؿ عف مدل تمتع السند الرسمي األجنبي بقكة التنفيذ في الخارج 

 . مف عدمو؟
في الحقيقة أف القانكف الجزائرم لـ يعالج ىذه القضية كلـ يرد نص عمى ذلؾ، إال أف 

االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر تشترط أف يتمتع السند الرسمي بالقكة التنفيذية لمنحو الصيغة 
التنفيذية، كيعترؼ بالقكة التنفيذية لمسند الرسمي األجنبي بمجرد أف يتمتع بيا في دكلتو 

 .)3(األصمية
كتجدر اإلشارة إلى أف منح األمر بالتنفيذ ال يزيد السند الرسمي قكة بؿ يعطيو نفس 
القكة، التي كاف يتمتع بيا في الدكلة التي صدر فييا، كما أف رفض منح األمر بالتنفيذ ال 

 .)4(ينقص مف قيمة السند بؿ يكقؼ تنفيذه في الدكلة المراد تنفيذه فييا فقط
كبمجرد صدكر األمر بالتنفيذ لمسندات الرسمية األجنبية تككف قابمة لمتنفيذ بعد كضع 

 مف أف العقكد كالسندات )5(الصيغة التنفيذية عمييا، إال أننا نرجح ما ذىب إليو بعض الفقو
الرسمية األجنبية تككف ليا قكة تنفيذية بمجرد صدكر األمر بالتنفيذ، دكف حاجة لكضع 

 . الصيغة التنفيذية عمييا، ألف القكؿ بغير ىذا، إمعاف في الشكمية ال مبرر لو
 

                                                             

. 639السعيد محمد اإلزمازم عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 953عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (2)

. 49كلد الشيخ شريفة، المرجع السابؽ، ص     - 
.  384كليد المصرم، المرجع السابؽ، ص     - 

. 50كلد الشيخ شريفة، المرجع السابؽ، ص - (3)
.  62مكحند إسعاد، المرجع السابؽ، ص     - 

. 51كلد الشيخ شريفة، المرجع السابؽ، ص - (4)
. 642السعيد محمد اإلزمازم عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (5)
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المبحث الثاني 
أحكام التحكيم األجنبية 

 

تعترؼ التشريعات القانكنية بإمكاف تحقيؽ الحماية القضائية لممصالح المعتدل عمييا، 
بكسيمة أخرل غير االلتجاء إلى قضاء الدكلة، كىي التحكيـ، كيعد التحكيـ أىـ كسيمة 
بمقتضاىا يستغني األطراؼ عف قضاء الدكلة، فبالتحكيـ يتفؽ األطراؼ عمى عرض 

منازعاتيـ عمى شخص أك أشخاص يختاركنيـ أك يحددكف كسيمة اختيارىـ لكي يتكلكا الفصؿ 
. )1(في ىذه المنازعة دكف المحكمة المختصة

ك كما كاف عميو الحاؿ في قانكف اإلجراءات المدنية الجزائرم القديـ، فمقد اىتـ القانكف 
الجديد بكضع قكاعد تخص مسألة االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ الدكلي كتنفيذىا مف خالؿ كضع 

جراءات يتكجب إتباعيا، كفتح المجاؿ أيضا إلمكانية الطعف مع المالحظة أنو  شركط كا 
كبخالؼ القانكف الفرنسي الذم كحد النظاـ القانكني ألحكاـ التحكيـ األجنبية الدكلية، نجد أف 
المشرع الجزائرم اكتفى بتنظيـ أحكاـ التحكيـ الدكلية كلـ يتكمـ عف أحكاـ التحكيـ األجنبية، 

، التي تعد أكؿ خطكة في   (2(كىي األحكاـ التي يبدكا أنيا ستككف خاضعة لمعاىدة نيكيكرؾ
 تاريخ انضماـ الجزائر إلى ىذه المعاىدة لسنة 1988الجزائر لصالح التحكيـ الدكلي سنة 

. (3) الخاصة باالعتراؼ بقرارات التحكيـ األجنبية كتنفيذىا1958
ك الكالـ عف آثار أحكاـ التحكيـ األجنبية يقتضي منا التساؤؿ عف المقصكد بأحكاـ 

    ؟ك ماىي شركط ك إجراءات تنفيذىا  ؟ ك متى يككف حكـ التحكيـ أجنبيا،التحكيـ
كعميو فتنصب دراستنا في ىذا المبحث عمى تحديد المقصكد بأحكاـ التحكيـ األجنبية 
جراءات  في المطمب األكؿ، كشركط تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية في المطمب الثاني، كا 

                                                             

 15، ص 1988أحمد أبك الكفاء، التحكـ االختيارم كاإلجبارم، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الطبعة الخامسة، - (1)
 جكاف 10، يتضمف االنضماـ بتحفظ إلى اتفاقية نيكيكرؾ المحررة في 5/11/1988 مؤرخ في 233.88مرسـك رقـ - (2)

 .1988  لسنة48، الخاصة باعتماد القرارات التحكمية األجنبية كتنفيذىا، الجريدة الرسمية العدد 1958

 بف عصماف جماؿ، االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ الدكلية كتنفيذىا في ظؿ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد، دار- (3)
 .60، ص2010، 08الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، العدد 
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 كطرؽ الطعف في الحكـ الصادر بالتنفيذ أك االعتراؼ ،االعتراؼ كالتنفيذ في المطمب الثالث
أك برفضو في المطمب الرابع، لنخمص إلى آثار أحكاـ التحكيـ األجنبية في المطمب 

. الخامس
 

المطمب األول 
المقصود بأحكام التحكيم األجنبية 

 

لـ تضع النصكص القانكنية الصادرة في العديد مف الدكؿ كالمنظمة لمتحكـ التجارم 
الدكلي تعريفا لما ىك المقصكد بحكـ التحكيـ، ككذلؾ القانكف النمكذجي الذم أعدتو األمـ 

المتحدة لمقانكف التجارم لـ يضع تعريفا محدد لحكـ التحكيـ، أماـ ىذا فقد تعددت التعريفات 
 الفصؿ تو لمتحكيـ، فمف الفقو مف فضؿ تعريفو عمى أنو نظاـ قانكني يتـ بكاسط(1)الفقيية

بحكـ ممـز في نزاع قانكني بيف طرفيف أك أكثر بكاسطة شخص أك أشخاص مف الغير 
 .)2(يستمدكف ميمتيـ مف اتفاؽ أطراؼ النزاع

كما عرفو البعض عمى أنو نظاـ لتسكية المنازعات عف طريؽ أفراد عادييف يختارىـ 
الخصـك إما مباشرة أك عف طريؽ كسيمة أخرل يرتضكنيا أك ىك إمكانية أطراؼ النزاع 
بإقصاء منازعاتيـ عف الخضكع لقضاء المحاكـ المخكؿ ليا طبقا لمقانكف، فيحمكنيا عف 

 .)3(طريؽ أشخاص يختاركنيـ
المقصكد بالتحكيـ ىك "كيعرفو األستاذ الدكتكر محمكد مختار أحمد بريرم عمى أف 

اتفاؽ أطراؼ عالقة قانكنية معينة، عقدية أك غير عقدية، عمى أف يتـ الفصؿ في المنازعات 

                                                             

 : في الفقو الفرنسي يعرفو  –(1)

 Jean ROBERT, L’arbitrage- droit interne- droit international prive, 6émeéd, PARIS, 1993, P03 .   
« …L’institution d’une justice privée grâce a la quelle les litiges sont soustraits aux      

juridictions de droit commun, pour etrc résolus par des individus revêtus pour la circonstance, 

de la mission de les juger »                                                                                                            

. 13، ص 2007فتحي كالي، قانكف التحكيـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الطبعة األكلى، - (2)
. 19، ص 1988أبك زيد رضكاف، األسس العامة في التحكيـ التجارم الدكلي، دار الفكر العربي، مصر، - (3)
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التي ثارت بينيـ بالفعؿ، أك التي يحتمؿ أف تثكر عف طريؽ أشخاص يتـ اختيارىـ 
 .)1("كمحكميف

إلى جانب ىذا فقد ذىب بعض الفقياء إلى أنو يمكف تعريؼ أحكاـ التحكيـ بأنيا 
تشمؿ جميع القرارات الصادرة عف المحكـ كالتي تفصؿ بشكؿ قطعي في المنازعة المعركضة 

عمى المحكـ سكاء كانت أحكاما كمية تفصؿ في مكضكع المنازعة ككؿ، أك أحكاـ جزئية 
تفصؿ في شؽ منيا، كسكاء تعمقت ىذه القرارات بمكضكع المنازعة ذاتيا، أك باالختصاص، 

 .)2(أك بمسألة تتعمؽ باإلجراءات أدت بالمحكـ إلى الحكـ بإنياء الخصكمة
كلقد اختمفت الدكؿ في تحديد متى يككف حكـ التحكيـ أجنبيا، كما أف االتفاقيات 

الدكلية تختمؼ حكؿ ىذه المسألة، فمف الدكؿ مف تعتبر أف يككف حكـ التحكيـ أجنبيا متى 
، كذلؾ ألف المحكميف يتكلكف القضاء عف طريؽ التفكيض الذم )3(صدر في بمد أجنبي

يصدر كحكـ مف السيادة اإلقميمية كال أىمية بعد ذلؾ لجنسية المحكميف أك مكطنيـ ذلؾ 
 4(فالعبرة في كصؼ الحكـ ىي بمكاف صدكره كأف األحكاـ الصادرة في الخارج تعتبر أجنبية

 
 
 

 .)5( كلقد أخذت بيذا الضابط الكثير مف الدكؿ العربية
                                                             

 .5، ص2007محمكد مختار أحمد بريرم، القانكف التجارم الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية، - (1)
حفيظة السيد الحداد، الطعف بالبطالف عمى أحكاـ التحكيـ الصادرة في المنازعات الخاصة الدكلية، دار الفكر - (2)

. 35الجامعي، اإلسكندرية ، ص 
. 922عز الديف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (3)

  . 86-85 أحمد أبك الرفاء، التحكيـ االختيارم كاإلجبارم، المرجع السابؽ، ص  -
– المجمد السابع كالثالثكف – إبراىيـ أحمد إبراىيـ، تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي  -

 . 2، ص1981إصدار الجمعية المصرية لمقانكف الدكلي، 
 الثانية ة، مجمة الحقكؽ السف15أحمد ضاغف السمداف،  تنفيذ أحكاـ المحكميف األجنبية كفقا لمقانكف الككيتي، ص  -

. 1988كالعشركف، العدد األكؿ، مارس 
. 626السعيد محمد األزمازم عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (4)
  ...."تسرم أحكاـ المكاد السابقة عمى أحكاـ المحكميف الصادرة في بمد أجنبي: " مرافعات مصرية 299المادة - (5)

ك  ". تعتبر أجنبية، القرارات التحكيمية الصادرة خارج األراضي المبنانية": مف قانكف تنفيذ األحكاـ المبناني15المادة -    
اف القرارات التحكيمية الصادرة في ": مف قانكف أصكؿ المحاكمات المبناني ك التي ذىبت الى ذلؾ بقكليا 849كذلؾ المادة 

  ...".بالد أجنبية تككف بمثابة األحكاـ األجنبية
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كىذا ما قررتو صراحة االتفاقية الخاصة بأحكاـ المحكميف األجنبية كتنفيذىا التي أقرىا 
، إذ 1958مؤتمر األمـ المتحدة الخاص بالتحكيـ التجارم الدكلي المنعقدة في نيكيكرؾ سنة 

تطبيؽ ىذه االتفاقية عمى تنفيذ كاالعتراؼ بأحكاـ التحكيـ "نصت المادة األكلى منيا عمى أف 
 ".التي تصدر في إقميـ دكلة غير التي يطمب فييا تنفيذ األحكاـ كاالعتراؼ بيا

كبعض الدكؿ مثؿ القضاء الفرنسي كالقضاء السكيسرم كالكثير مف الفقو يعتبركف أف 
ف تـ التحكيـ عمى إقميـ تمؾ  التحكيـ أجنبيا بمجرد صدكره مف سمطات غير كطنية حتى كا 

 .)1(الدكلة
كىناؾ مف يخمط بيف أجنبية التحكيـ كدكليتو، فبعض المختصيف مف الفقياء يطمؽ 
عمى التحكيـ صفة أجنبي حيف يريد التحكيـ الدكلي أك العكس، كبعض الفقياء يركف أف 

إطالؽ عمى التحكيـ أنو تحكيـ أجنبي فإنو ال يعني أنو تحكيـ دكلي، فالتحكيـ الدكلي يقصد 
بو ذلؾ التحكيـ الذم يجرم لمسألة يشكبيا عنصر أجنبي، سكاء مف حيث أطرافيا أك مف 

 .حيث سببيا أك مف حيث مكضكعيا، كال عالقة لصفة الييئة القائمة بالتحكيـ عمييا
في حيف يرل جانب مف الفقو أف التحكيـ األجنبي ىك ذلؾ التحكيـ الذم يشتمؿ عمى 
عنصر أجنبي أك أكثر، سكاء تعمؽ ىذا العنصر بمكضكع النزاع أك بجنسية األطراؼ، أك 

 .)2(المحكميف، أك بمكطنيـ أك بإجراءات التحكيـ، أك مكاف صدكر الحكـ فيو
 مكرر مف قانكف اإلجراءات المدنية 458أما عف المشرع الجزائرم فقد عرفت المادة 

يعتبر دكليا بمفيـك ىذا الفصؿ، التحكيـ الذم يخص " :القديـ، دكلية التحكيـ عمى أنو 
النزاعات المتعمقة بمصالح التجارة الدكلية كالذم يككف فيو مقر أك مكطف أحد الطرفيف عمى 

: كبيذا يككف المشرع الجزائرم قد تبنى معياريف لتحديد دكلية التحكيـ". األقؿ في الخارج 
 مف قانكف اإلجراءات 1492المعيار االقتصادم كالمعيار القانكني، كىذا بمزجو بيف المادة 

 ". يعتبر دكليا التحكيـ المتعمؽ بمصالح التجارة الدكلية ":المدنية الفرنسي التي تنص عمى أنو

                                                                                                                                                                                              

ال اتبعت في شأنو القكاعد " :  مف قانكف أصكؿ المحاكمات السكرية528المادة -      يجب أف يصدر حكـ في سكريا كا 
  ".المقررة لألحكاـ الصادرة في بمد أجنبي

  ".تسرم حكـ المادة السابقة عمى أحكاـ المحكميف الصادرة ببمد أجنبي" :  مف قانكف المرافعات الككيتي200المادة -    
. 19، أحمد ضاغف السمداف، المرجع السابؽ، ص  أشار إلى ذلؾ-   
. 61أبك زيد رضكاف، المرجع السابؽ، ص - (1)
. 8إبراىيـ أحمد إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
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يطبؽ :"  مف القانكف السكيسرم المتعمؽ بالقانكف الدكلي الخاص كالتي تنص 176   كالمادة 
 .القانكف الجديد 

 .إذا كجد مقر محكمة التحكيـ في سكيسرا  -

أف يككف مقر أك مكطف أحد الطرفيف عمى األكؿ في الخارج كقت إبراـ  -
 .)1("مشارطة التحكيـ 

غير أف المشرع الجزائرم في ظؿ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد اكتفى في 
 التحكيـ دكليا عمى أنو 1039تحديد دكلية التحكيـ بالمعيار االقتصادم فقط، فعرفت المادة 

التحكيـ الذم يخص النزاعات المتعمقة بالمصالح االقتصادية لدكليتيف عمى األقؿ، كيستند 
إلى - الذم قامت محكمة النقض الفرنسية ببمكرتو في العديد مف أحكاميا-ىذا المعيار 

. )2(ضركرة كضع العديد مف القكاعد التي تيدؼ إلى مراعاة المصالح المتعمقة بالتجارة الدكلية
 

 

 

 

 

 

 

المطمب الثاني 
شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 

 

يخضع تنفيذ أحكاـ المحكميف األجنبية لالتفاقية الخاصة باالعتراؼ كتنفيذ أحكاـ 
التحكيـ األجنبية، كالتي أقرىا المؤتمر الدكلي الذم دعا لعقده المجمس االقتصادم 

                                                             

)1)-ALLIOUCH-KARBOUA-MEZIANI NAIMA, l’arbitrage commercial international en 
Algérie, la loi n°08-09 portant code de procédure civile et administrative, O.P.U, Alger, 2010, 

P17.   
   -N. TERKI, l’arbitrage international en Algérie, O.P.U, 1999, P20.  

. 50حفيظة السيد الحداد، الطعف بالبطالف عمى أحكاـ التحكيـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
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 كبيذا تسمى 1958 جكاف 10كاالجتماعي لألمـ المتحدة، كاختتـ في مدينة نيكيكرؾ بتاريخ 
 .1958ىذه االتفاقية باتفاقية نيكيكرؾ لسنة 

كتعد ىذه االتفاقية أىـ االتفاقيات التي أثرت في التشريعات الكطنية ككحدت إجراءات 
االعتراؼ كالتنفيذ كتعتبر مف أحسف ما تكصؿ إليو المجتمع الدكلي في مجاؿ االعتراؼ 
ككيفية تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية بمكجب إجراءات مبسطة ككاضحة، كقد كجدت ىذه 
 5االتفاقية قبكال كاسعا مف قبؿ غالبية دكؿ العالـ، كمنيا الجزائر التي انضمت إلييا في 

 .1988نكفمبر 
 1051المكاد )كما ينطبؽ عمى االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ الدكلي كتنفيذىا في الجزائر، 

مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم ذلؾ أنو كفقا لممادة الثالثة مف  (كما بعدىا
اتفاقية نيكيكرؾ، يتـ االعتراؼ بالحكـ كاألمر بتنفيذه طبقا لقكاعد المرافعات المتبعة في 

اإلقميـ المطمكب إليو التنفيذ، كعمى ىذا فإف االعتراؼ بحكـ التحكيـ الصادر في الخارج أك 
تنفيذه في الجزائر يخضع لقكاعد المرافعات المتبعة في الجزائر، كال يخؿ ىذا التطبيؽ بكجكب 

تطبيؽ أحكاـ اتفاقية نيكيكرؾ، فضال عمى أنو بالمصادقة عمييا كانضماـ الجزائر إلييا 
أصبحت نصكص ىذه االتفاقية جزءا مف القانكف الجزائرم، فإف الشركط المنصكص عمييا 

في اتفاقية نيكيكرؾ تككف كاجبة االحتراـ عمى قدـ المساكاة مع ما ينص عميو القانكف 
 .الجزائرم في ىذا الشأف

فيستكجب تنفيذ حكـ التحكيـ تكفر مجمكعة شركط تضمنتيا مكاد اتفاقية نيكيكرؾ كمكاد 
، كسكؼ نستعرض األمر أكال في اتفاقية )1(قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم

: نيكيكرؾ ثـ ثانيا في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، عمى النحك التالي
 

 شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا التفاقية نيويورك :الفرع األول 
 

نصت المادة الخامسة مف االتفاقية عمى حاالت إذا تكفر أحدىا، جاز رفض االعتراؼ 
 .بالحكـ كتنفيذه

                                                             

 .77بربارة عبد الرحماف، المرجع السابؽ، ص - (1)
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كىي حاالت بعضيا تتضمف أسباب قد تؤدم إلى رفض التنفيذ كذلؾ إذا تمسؾ بيا 
كحاالت أخرل تتضمف أسباب أقكل تدكر حكؿ فكرة . المحكـك عميو كأقاـ الدليؿ عمى تكافرىا

النظاـ العاـ مف شأنيا إذا تبينتيا المحكمة أف ترفض مف تمقاء نفسيا االعتراؼ بحكـ التحكيـ 
. األجنبي كتنفيذه، كنستعرض ىذه الحاالت عمى النحك الذم أكردتو اتفاقية نيكيكرؾ

 
 رفض االعتراف والتنفيذ بناء عمى طمب أحد أطراف النزاع :أوال

يقع عبء إثبات تحقؽ إحدل الحاالت أك الشركط التي نصت عمييا اتفاقية نيكيكرؾ 
لرفض تنفيذ الحكـ عمى عاتؽ الطرؼ الذم يطمب الرفض، كالحاالت التي يمكف أف يطمب 

بنقض األىمية كعدـ صحة : فييا رفض االعتراؼ كالتنفيذ مف قبؿ الخصـ المعترض تتمخص
االتفاؽ، كعدـ احتراـ حقكؽ الدفاع، أك فصؿ التحكيـ بأمر لـ يتفؽ عميو أك تجاكز االتفاؽ، 
أك مخالفة ىيئة تشكيؿ التحكيـ أك إجراءاتو لالتفاؽ أك القانكف، أك عدـ نياية الحكـ كذلؾ 

: عمى التفصيؿ التالي
 

 نقص أىمية أحد األطراف أو عدم صحة اتفاق التحكيم: الشرط األول
كفقا ليذا الشرط يجكز لممحكـك ضده، أف يتمسؾ أماـ قاضي التنفيذ بطمب رفض تنفيذ 
الحكـ التحكيمي إما بسبب نقص أىمية أطراؼ اتفاؽ التحكيـ أك أحدىـ، كفقا لمقانكف الكاجب 
تطبيقو عمى األىمية، كالقانكف الكاجب التطبيؽ ىنا ىك ذلؾ الذم طبقو المحكـ كىك عادة ما 

كلتحديد القانكف الشخصي يكجد نظاماف في العالـ . )1(يككف القانكف الشخصي لألطراؼ
يتحدد بمكجبيما، فقد يككف قانكف البمد الذم تحمؿ جنسيتو كما ىك الحاؿ في القكانيف العربية 

فيجب أف تتكافر في . )2(كالقانكف الفرنسي أك قانكف المكطف كالقانكف األمريكي كاإلنجميزم
. أطراؼ التحكيـ أىمية التصرؼ، باعتبار أف التحكيـ خالفا لما عميو األمر بالنسبة لمقضاء

طريؽ اتفاقي لتسكية المنازعات كيتضمف تنازال عف الضمانات المقررة لمتقاضي أما المحاكـ، 

                                                             

. 374، ص 1994فكزم محمد سامي، التحكيـ التجارم الدكلي  دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة األكلى - (1)
 .52إبراىيـ أحمد إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص 

 .374 المرجع السابؽ، ص،فكزم محمد سامي- (2)
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فيمـز لتكقيع عقد أك اتفاؽ التحكيـ تكافر أىمية التصرؼ في الحقكؽ التي ستحاؿ عمى 
 .)1(التحكيـ

أما فيما يتعمؽ بصحة اتفاؽ التحكيـ، فإف االتفاؽ ىك أساس التحكيـ سكاء اتخذ شكؿ 
شرطا أك مشارطة تحكيـ، كبالتالي فإذا شابو عيب فإف مف شأف ذلؾ أف يؤثر عمى عممية 

 كالقانكف الذم يعتد بو لمتعرؼ )2(التحكيـ كميا أك عمى الحكـ الناتج عنيا فيعكؽ طمب التنفيذ
عمى صحة اتفاؽ التحكيـ كىك قانكف إرادة األطراؼ فإذا لـ يتفؽ األطراؼ فالعبرة بقانكف 

. )3(الدكلة التي صدر فييا حكـ التحكيـ
 

 عدم احترام حقوق الدفاع: الشرط الثاني
لممحكـك ضده التمسؾ أماـ القاضي بطمب رفض إصدار أمر التنفيذ، سبب عدـ 

احتراـ حقكؽ الدفاع األساسية، فإىدار حؽ الدفاع الذم يخمؽ حالة تجعؿ الخصـ في كضع 
ال يستطيع فيو ابداء دفاعو كادعاءاتو، أك تجعمو في كضع يجيؿ فيو كيفية سير إجراءات 

 .)4(التحكيـ
الشؽ األكؿ عدـ إعالف الخصـ إعالنا صحيحا : كينطكم تحت ىذه الحالة شقاف

لتعييف المحكـ أك إجراءات التحكيـ، كالشؽ الثاني يتعمؽ بعدـ كفالة حؽ الدفاع، كما لك 
 .)5(صدر حكـ تحكيـ بالرغـ مف عدـ تمكف أحد األطراؼ مف إبداء دفاعو

ذلؾ أف حؽ الدفاع مف الحقكؽ األساسية التي ال يمكف إنكارىا، كىك يتحصؿ في 
ضركرة تمكيف الخصـ مف العمـ بما لدل خصمو مف ادعاءات كحجج كمستندات، كتمكينو 
مف مناقشة دفاعو تكصال لدحضو كإلقناع القاضي بإصدار الحكـ لصالحو، فإذا لـ يمكف 
أحد الخصـك بتقديـ دفاعو بسبب عدـ احتراـ مبدأ المكاجية كاف الحكـ التحكيمي غير 

                                                             

أحمد ىندم، تنفيذ أحكاـ المحكميف، األمر بتنفيذ أحكاـ المحكميف، الكطنية كاألجنبية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، - (1)
 .31، ص 2001مصر، 

 .31أحمد ىندم، المرجع نفسو، ص - (2)
.  52إبراىيـ أحمد إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص - (3)

 .281محمكد مختار أحمد بريرم، المرجع السابؽ، ص     - 
 .376فكزم محمد سامي، المرجع السابؽ، ص - (4)
 .53إبراىيـ أحمد إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص - (5)
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 كمبدأ المكاجية يتعمؽ بالنظاـ العاـ، فإف لمقاضي أف يثير عيب مخالفة ىذا المبدأ )1(مستحؽ
ذا أثبت المطمكب التنفيذ ضده أنو قد تـ انتياؾ مبدأ المكاجية، فميس عميو  مف تمقاء نفسو، كا 

بعد ذلؾ إثبات أف ضررا أصابو مف ىذا االنتياؾ، فاالنتياؾ كحده يكفي لتكافر ىذه 
 .)2(الحالة

 
 تجاوز الحكم التفاق األطراف: الشرط الثالث

في ىذه الحالة يجكز لممحكـك ضده التمسؾ أماـ القاضي بطمب رفض إصدار أمر 
 .التنفيذ بسبب مجاكزة المحكـ في قضائو حدكد ميمتو، كما حددىا اتفاؽ التحكيـ

كأساس ذلؾ أف التحكيـ بطبيعتو قضاء إرادم، فإرادة األطراؼ تمثؿ حجر الزاكية في 
كمف ثـ، يتعيف عمى المحكـ بصدد . العممية التحكيمية، كمنيا سيستمد المحكـ كامؿ سمطاتو

مباشرتو لميمتو االلتزاـ بالحدكد التي رسميا لو األطراؼ، فإذا ما تجاكز ىذه الحدكد، ينعدـ 
 .)3(في حدكد ىذا التجاكز األساس االتفاقي لقضائو كيككف غير قابؿ لمتنفيذ

كلكف لك كاف القرار يتضمف بعض المسائؿ التي لـ يتفؽ عمى حسميا بالتحكيـ إلى 
جانب مسائؿ أخرل جرل االتفاؽ عمى إخضاعيا لمتحكيـ ففي ىذه الحالة تجيز اتفاقية 

نيكيكرؾ أف يصار إلى تجزئة القرار التحكيمي، حيث يمكف لمقاضي أف يرفض الجزء الذم 
 )4(لـ يتـ إخضاعو لمتحكيـ كيأمر بتنفيذ الجزء اآلخر

 

 
 عدم صحة تشكيل محكمة التحكيم أو اإلجراءات التحكيمية: الشرط الرابع

يجكز أيضا رفض تنفيذ حكـ التحكيـ إذا أثبت الخصـ عدـ تشكيؿ ىيئة التحكيـ طبقا 
لما اتفؽ عميو الطرفاف، أك أف اإلجراءات المتبعة مف قبؿ المحكميف مخالفة التفاؽ الطرفيف، 

أما إذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى كيفية تعييف المحكميف كتشكيؿ ىيئة التحكيـ، كلـ يتفقا عمى 
                                                             

 . كما بعدىا37أحمد ىندم، المرجع السابؽ، ص - (1)
 .508مرجع سابؽ، ص : فتحي كالي- (2)
طرح البحكر عمي حسف، االختصاص القضائي الدكلي بحكـ التحكيـ، دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية، الطبعة - (3)

 .86، ص2006األكلى 
. 377فكزم محمد سامي، المرجع السابؽ، ص - (4)

 .44أحمد ىندم، المرجع السابؽ، ص     - 
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القكاعد اإلجرائية الكاجب اتباعيا في التحكيـ، ففي ىذه الحالة يجب عمى المحكميف اتباع 
 .)1(القكاعد القانكنية النافذة في المكاف الذم يجرل فيو التحكيـ

 
 عدم اكتساب الحكم الصفة اإللزامية: الشرط الخامس

أجازت االتفاقية رفض حكـ التحكيـ إذا أثبت مف يراد تنفيذ الحكـ في مكاجيتو أف 
 .)2(الحكـ لـ يصبح ممزما

أف مكضكع النزاع ال يمكف أف  (obligatoire)كيعني مصطمح ككف الحكـ ممزما 
يبحث مف جديد كيصدر بشأنو حكـ جديد كىذا بمكجب قانكف المكاف الذم صدر فيو أك 

القانكف المطبؽ عمى القرار التحكيمي فإذا صدر قرار مف السمطة المختصة بإبطاؿ القرار 
التحكيمي أك إيقاؼ العمؿ بو فيذا يعني أنو فقد صفة اإللزاـ بالنسبة لألطراؼ كبالتالي ال 

يمكف تنفيذه في البمد الذم صدر فيو، كيجب أف يصبح قرار اإلبطاؿ نيائيا لكي يصار إلى 
 .)3(رفض التنفيذ

فإذا لـ يصبح الحكـ نيائيا أك تـ إلغاؤه أك كقفو مف قبؿ محاكـ الدكلة التي صدر فييا، 
فيجكز لمحكـ المطالبة بعدـ االعتراؼ بو كتنفيذه في الدكلة المطمكب فييا تنفيذه، كىذا أمر 
منطقي كبدييي، فالحكـ ال يحكز حجيتو كال يصبح قطعيا في إثبات الحؽ ما لـ يكف قد 

 .)4(أصبح نيائيا غير قابؿ لإللغاء أك الكقؼ
 

 

 
 حاالت رفض االعتراف والتنفيذ من قبل السمطة المختصة نفسيا: ثانيا

تستطيع المحكمة المرفكع إلييا طمب االعتراؼ كالتنفيذ رفض ذلؾ مف تمقاء نفسيا 
كدكف حاجة لطمب الخصـك كفقا لالتفاقية في الحالتيف، األكلى إذا كاف قانكنيا ال يجيز حسـ 

 .النزاع عف طريؽ التحكيـ، كالثانية إذا كاف الحكـ مخالفا لمنظاـ العاـ فييا
                                                             

عامر فتحي البطاينة، دكر القاضي في التحكيـ التجارم الدكلي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،األردف، الطبعة األكلى - (1)
  .246، ص 2008

 .47إبراىيـ أحمد إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص - (2)
 .378فكزم محمد سامي، المرجع السابؽ، ص - (3)
 .52أحمد ضاغف السمداف، المرجع السابؽ، ص- (4)
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 رفض االعتراف وتنفيذ الحكم بسبب تطرقو لمسألة ال يجوز التحكيم فييا .1

إذا كاف حكـ التحكيـ قد صدر في حالة ال يجكز لمتحكيـ فييا مف الناحية المكضكعية 
طبقا لقانكف دكلة التنفيذ، فإنو يجب رفض تنفيذه أك االعتراؼ بو، فالقابمية لمتحكيـ ليست 

نما تعتبر كذلؾ شرطا لالعتراؼ بحكـ التحكيـ كتنفيذه، كال  فقط شرطا لصحة اتفاؽ التحكيـ كا 
، فإذا كاف مكضكع النزاع الذم صدر فيو القرار التحكيمي مف )1(يمكف الفصؿ بيف األمريف

المكاضيع التي ال يجكز حسميا بالتحكيـ كفقا لقانكف البمد المراد تنفيذ القرار فيو، يجكز 
عندئذ لمسمطة المختصة في ذلؾ البمد رفض تنفيذ القرار المذككر، كىذا أمر متفؽ عميو كقد 
كرد في نصكص االتفاقيات التي عالجت مكضكع تنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية، فميس 

مف المعقكؿ أف نطمب مف البمد تنفيذ قرار تحكيمي يشتمؿ عمى أمر تمنع تمؾ الدكلة تسكيتو 
. )2(بالتحكيـ
 
 رفض االعتراف والتنفيذ بسبب مخالفة حكم التحكيم لمنظام العام .2

كما يجكز لممحكمة أف ترفض تنفيذ حكـ التحكيـ مف تمقاء نفسيا، في حالة معارضة 
 .)3(الحكـ لمنظاـ العاـ في الدكلة التي يراد تنفيذ الحكـ فييا

إف المقصكد بالنظاـ العاـ في نظر اتفاقية نيكيكرؾ ىك النظاـ العاـ في الدكلة التي 
ينفذ فييا حكـ التحكيـ ككفقا لمقانكف الدكلي الخاص الذم يختمؼ مفيكمو لمنظاـ العاـ عف 

القانكف الكطني، كيفترض القانكف الدكلي الخاص أف المعامالت تقـك عمى التضامف الدكلي 
بيدؼ تحقيؽ التكازف بيف األنظمة الكطنية مف جية، كمتطمبات المعامالت الدكلية مف جية 

أخرل، كذلؾ التكازف ييدؼ بدكره إلى تحقيؽ التنسيؽ كالتعاكف بيف قكانيف مختمؼ الدكؿ 
اعتمادا عمى االعتقاد بكجكد حد أدنى مف القكاعد المشتركة بيف تمؾ القكانيف ال يجب 

 .)4(المساس بو

                                                             

 .63أحمد ىندم، المرجع السابؽ، ص - (1)
 .379فكزم محمد سامي، المرجع السابؽ، ص - (2)
 .60إبراىيـ محمد إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص - (3)
 ضماف االستمارات، دار ىكمة، الجزائر،      – التحكيـ التجارم الدكلي –قادرم عبد العزيز، االستمارات الدكلية - (4)
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كيرل الفقو أف أحكاـ المحكميف األجنبية تعفي مف التسبب لتشجيع التجارة الدكلية، 
فالقاضي ال يبحث عف إصدار األمر بالتنفيذ عف مسألة كجكد األسباب أك ما يعادؿ 

األسباب فإذا كاف القانكف اإلجرائي الذم يطبؽ ىك القانكف األجنبي فإف خمك الحكـ مف 
األسباب ال يمثؿ في حد ذاتو تعارضا مع النظاـ العاـ كلكف كؿ ذلؾ مشركط بأال يجد 

القاضي أف فصؿ األسباب يتضمف اعتداء عمى حؽ الدفاع، أك أف الحؿ الذم يتضمنو حكـ 
 .)1(المحكميف مف حيث المكضكع يتعارض مع النظاـ العاـ

فنظاـ التحكيـ االنكميزم يجيز إصدار األحكاـ التحكيمية بدكف تسبيبيا فالحكـ 
التحكيمي الصادر كفقا لمقانكف التحكيمي اإلنكميزم كغير المسبب ليس مخالفا لمنظاـ العاـ، 
كجعؿ قانكف التحكيـ الفرنسي الحكـ التحكيمي الداخمي قابال لإلبطاؿ إذا لـ يكف مسببا، أما 

أما عف المشرع الجزائرم فأكرد . )2(الحكـ التحكيمي الدكلي فعدـ تسببو ليس شرطا إلبطالو
ضمف الحاالت التي يمكف عمى إثرىا المجكء إلى الطعف باالستئناؼ كالبطالف في المادة 

:    مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد الحالة الخامسة1056
. )3("إذا لـ تسبب محكمة التحكيـ حكميا، أك إذا كجد تناقض في األسباب -5"... 

 كال في القانكف الفرنسي كال القانكف 1958كىذه الحالة ال كجكد ليا في اتفاقية نيكيكرؾ 
 .السكيسرم الخاص بتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية كاالعتراؼ بيا

نما أخذىا المشرع الجزائرم مف قانكف التحكيـ الداخمي الفرنسي حيث نصت  المادة )كا 
 .)4("يجب أف يككف القرار التحكيمي مسببا:" عمى أنو (1471

إذا كانت الحاالت السبع السابقة تمثؿ شركطا سمبية لالعتراؼ بأحكاـ التحكيـ األجنبية 
كتنفيذىا، حيث أنو ال يمكف ألم قاض كطني في دكلة متعاقدة أف يرفض تنفيذ حكـ تحكيـ 
أجنبي خارج ىذه الحاالت، فيي ذكرت عمى سبيؿ الحصر، حتى إذا كاف قانكنو الكطني 
يجيز لو ذلؾ فإف ىذه الحاالت تمثؿ مف ناحية أخرل الحد األقصى لحاالت رفض تنفيذ 

أحكاـ التحكيـ األجنبية، بمعنى ال يشترط االلتزاـ بيا جميعا، كيمكف إسقاط بعض الشركط 

                                                             

عزمي عبد الفتاح، تسبيب األحكاـ كأعماؿ القضاة في المكاد المدنية كالتجارية، دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة - (1)
 .97، ص 1983األكلى، 

 .359عبد الحميد األحدب، مكسكعة التحكيـ ، التحكيـ الدكلي، الجزء الثاني، دار المعارؼ، مصر، ص - (2)
 .23 مكرر 458المادة - (3)
 .72عميكش قربكع كماؿ، التحكيـ التجارم الدكلي في الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، ص - (4)



 

96 

 

، إذ أف المادة السابعة مف االتفاقية تعطي لممحكـك لو االستفادة )1(التي قننتيا ىذه االتفاقية
مف القانكف الداخمي بدكلة التنفيذ إذا كاف أكثر يسيرا مف أحكاـ االتفاقية، كعمى ىذا إذا كاف 
قانكف بمد التنفيذ أك معاىدة أبرمتيا بمد التنفيذ تجيز األمر بتنفيذ حكـ تحكيـ أجنبي، رغـ 

تكفر أحد الدفكع أك مكانع التنفيذ التي تنص عمييا االتفاقية، فإنو يجكز لقاضي دكلة التنفيذ 
أف يستند إلى نص قانكف القاضي أك نص في معاىدة أبرمتيا دكلتو إلصدار األمر بالتنفيذ، 

كذلؾ اعتبارا بأف اتفاقية نيكيكرؾ أرادت تيسير كتسييؿ تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، كال 
، كال يعتبر بذلؾ مخالفا التفاقية )2(مانع مف زيادة ىذا التيسير إذا أرادت دكلة التنفيذ ذلؾ

نيكيكرؾ، التي أعطت لألطراؼ الحؽ في االختيار بينيا كبيف أية اتفاقية أخرل في الدكلة 
. )3(المطمكب االعتراؼ أك تنفيذ الحكـ في إقميميا ككذلؾ التشريع الداخمي ليذه الدكلة

 
واإلدارية   شروط االعتراف والتنفيذ وفقا لقانون اإلجراءات المدنية :الفرع الثاني 

الجزائري 
 

لتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية كاالعتراؼ بيا بمكجب القكانيف الكطنية تنقسـ ىذه 
القكانيف في ىذا المجاؿ إلى ثالثة أقساـ فالقسـ األكؿ منيا مف نصت قكانينو عمى معاممة 

القرارات التحكيمية األجنبية معاممة الحكـ القضائي األجنبي كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ القانكف 
المصرم الذم جعؿ األحكاـ كاألكامر الصادرة في بمد أجنبي سترل عمى أحكاـ المحكميف 

كعميو فإف قرارات التحكيـ األجنبية تعامؿ بنفس الطريقة التي  ( مرافعات299المادة )األجنبية 
يصار إلى اتباعيا عند تنفيذ األحكاـ القضائية األجنبية، كيجد أيضا مبدأ المعاممة بالمثؿ 

، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقانكف األردني الذم )4(مكانا لو في ىذا المجاؿ في القانكف المصرم
يعامؿ أحكاـ المحكميف األجنبية معاممة األحكاـ القضائية األجنبية فيما يتعمؽ بالشركط 

مف قانكف تنفيذ األحكاـ األجنبية رقـ  (2المادة )الشكمية كالمكضكعية كالمعاممة بالمثؿ 
                                                             

 .73أحمد ىندم، المرجع السابؽ، ص - (1)
 .518فتحي كالي، المرجع السابؽ، ص - (2)
 .976عز الذيف عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص - (3)
. 371 ص ، بدكف سنة طبع،منير عبد المجيد، األسس العامة لمتحكيـ الدكلي كالداخمي، بدكف دار نشر- (4)

محمكد السيد عمر التحيكم، التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية، دار المطبكعات الجامعية، جامعة االسكندرية،     - 
 .280، ص2006
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مف قانكف المرافعات  (277المادة )، كنجد كذلؾ القانكف التكنسي حيث جاء في )1(8/1952
يجب أف يصدر حكـ المحكميف داخؿ " :التكنسي ك التي نصت عمى أنو  المدنية كالتجارية

ال اتبعت في شأنو القكاعد المقررة لألحكاـ الصادرة في بمد أجنبي   ".التراب التكنسي كا 
كقد عالج الباب الثاني مف القانكف المذككر مسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية كيأخذ القانكف 

كذلؾ الحاؿ . (319المادة )التكنسي بمبدأ المعاممة بالمثؿ بالنسبة لتنفيذ األحكاـ األجنبية في 
 مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الميبي 761بالنسبة لمقانكف الميبي فقد جاء نص المادة 

( 528المادة )كىذا النص نجذه حرفيا في . مف القانكف التكنسي (277المادة )مماثال لنص 
 .)2(مف قانكف أصكؿ المحاكمات السكرم

أما القسـ الثاني مف القكانيف فيك الذم سكت عف معالجة أمر تنفيذ القرارات التحكيمية 
األجنبية كلـ يتطرؽ إلييا كالقانكف العراقي إذ ال يكجد في القكانيف العراقية نص يعالج كيفية 
تنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية فمـ يتعرض ليا قانكف المرافعات المدنية كالتجارية كال قانكف 

 .)3(تنفيذ األحكاـ األجنبية في العراؽ
أما القسـ الثالث منيا جاء بنصكص خاصة حكؿ كيفية االعتراؼ كتنفيذ القرارات 

التحكيمية األجنبية كمثاؿ ذلؾ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية المبنانية الذم عالج مكضكع 
إذ نصت المادة . (821- 814في المكاد )تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة خارج لبناف 

 صراحة عمى االعتراؼ قرارات التحكيـ الدكلية كلكنيا أكقفت ىذا االعتراؼ كالتنفيذ 814
 :عمى كجكد شرطيف ىما

 .إذا ثبت الشخص الذم يتذرع بيا كجكدىا -1

 .إذا لـ تكف مخالفة بصكرة كاضحة لنظاـ العاـ الدكلي -2

كما نصت المادة عمى أنو ليتـ إثبات كجكد قرار التحكيـ األجنبي البد مف إبراز أصمو 
مرفقا باالتفاؽ التحكمي أك بصكرة طبؽ األصؿ عف ىذيف المستنديف مصدقة مف المحكميف 
ذا كانت ىذه المستندات محررة بمغة أجنبية عمد إلى ترجمتيا  أك مف أية سمطة مختصة، كا 

. )4(بكاسطة مترجـ محمؼ
                                                             

 .276حسف اليداكم، تنازع القكانيف، المبادئ العامة كالحمكؿ الكضعية في القانكف األردني، المرجع السابؽ، ص - (1)
 .368فكزم محمد سامي، المرجع السابؽ، ص - (2)
 .281 الدكادم عمي غالب، المرجع السابؽ، ص –حسف اليداكم - (3)
نفاذىا، دار الفكر الجامعي، - (4) منير محمد الجنبييي ك ممدكح محمد الجنبييي، االعتراؼ بقرارات التحكيـ األجنبية كا 

 .153، ص 2005اإلسكندرية، 
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 كما أحاؿ المشرع الفرنسي عمى النصكص الخاصة بأحكاـ التحكيـ الداخمي، مع 
كضع بعض القكاعد التي تستمزميا طبيعة أحكاـ التحكيـ الدكلي أك التي تصدر في الخارج 

عمى أنو يجب إثبات صدكر الحكـ أم تقديـ أصؿ الحكـ، كيجب أال  (1500المادة )فنصت 
يتضمف الحكـ ما يخالؼ النظاـ العاـ الدكلي عمى نحك ظاىره حتى يحظى باالعتراؼ 

مكانية تنفيذه في فرنسا بكاسطة قاضي التنفيذ  ، كيجب أف يرفؽ بالحكـ (1498المادة )كا 
اتفاؽ التحكيـ، كيمكف دائما االكتفاء بنسخة مف الحكـ كاالتفاؽ، مع كجكب ترجمتيا إذا لـ 

 .)1((1499المادة )تكف محررة بالمغة الفرنسية 
يالحظ أف مكاد قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية المبنانية المتعمقة بقانكف التحكيـ 
المبناني في مسألة االعتراؼ بقرارات التحكيـ األجنبية كتنفيذىا جاءت في مجمميا متأثرة 

 .بالقانكف الفرنسي
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقانكف الجزائرم الذم أخذ بنصكص خاصة لالعتراؼ كتنفيذ 

، كالقانكف السكيسرم 1981أحكاـ التحكيـ الدكلية، كجاءت متأثرة بالقانكف الفرنسي لسنة 
 .)2(1987الصادر سنة 

تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم، لـ يفرؽ مف حيث الشركط سكاء في القانكف 
 .القديـ أك الجديد بيف االعتراؼ كالتنفيذ إذ تضؿ ىذه الشركط كاحدة في كمتا الحالتيف

فمتى اعتبر حكـ التحكيـ دكليا كاف عمى مف يرغب في تنفيذه أك االعتراؼ بو أف 
 مف قانكف 1051يتقدـ بطمب لذلؾ مع ضركرة تكفر شرطيف أساسييف حددتيما المادة 

 مف القانكف القديـ أكليما يتعمؽ 17 مكرر 458كالمادة . اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد
: بالكجكد المادم لحكـ التحكيـ كالشرط الثاني يتعمؽ بمضمكف ىذا الحكـ

 
 إثبات وجود حكم التحكيم: الشرط األول
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية تكافر شرط إثبات كجكد 1051قررت المادة 

 كيفية القياـ 1053 ك 1052حكـ التحكـ مف أجؿ االعتراؼ بو أك تنفيذه، فبينت المادتاف 
بذلؾ، كعميو يتكجب عمى الطالب الذم يتمسؾ بالتنفيذ أف يكدع لدل أمانة ضبط الجية 

القضائية المختصة أصؿ الحكـ أك نسخا منو مستكجبة شركط صحتيا، عمى أف تقديـ ىذه 
                                                             

)1 (-Jean. ROBERT, OP, CIT, P .286  
)2( -ALLIOUCH-KARBOUA-MEZIANI NAIMA, OP, CIT, P 17 . 
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نما تمـز المادة طالب التنفيذ أف يقدـ أيضا أصؿ اتفاقية التحكيـ  الكثيقة كحدىا غير كاؼ كا 
 1040/1أك نسخا عنيا مستكفية شركط صحتيا، كيتماشى ىذا مع ما ىك مقرر في المادة 

، تحت طائمة البطالف، اتفاقية التحكيـ كتابة أك بأية كسيمة اتصاؿ أخرل  مف كجكب أف تبـر
تجيز اإلثبات بالكتابة كتعتبر ىذه الحالة األخيرة شيئا مستحدثا أضافو القانكف الجديد إذ في 

 .)1( كانت تتكمـ عف العقد الكتابي فقط1 مكرر 458ظؿ القانكف القديـ المادة 
كبخالؼ ما رأيناه في القانكف المبناني ككذلؾ القانكف الفرنسي لـ يتعرض المشرع 

الجزائرم إلى الحالة التي يككف فييا كؿ مف الحكـ كاتفاقية التحكيـ محرريف في لغة غير 
 04/02المغة الرسمية، سكاء في القانكف القديـ أك القانكف الجديد، كىي حالة أقرتيا المادة 

مف معاىدة نيكيكرؾ، كجكب أف يقـك طالب االعتراؼ أك التنفيذ بتقديـ ترجمة ليذه الكثائؽ 
كىك حكـ يتكجب اعتماده أماـ القضاء الجزائرم، طالما أف أحكاـ ىذه المعاىدة األخيرة 

. )2(سارية المفعكؿ في الجزائر
 

 عدم مخالفة حكم التحكيم لمنظام العام الدولي: الشرط الثاني
 مف القانكف الجديد شرط عدـ التعارض مع النظاـ العاـ 1051كما قررت المادة 

 مف القانكف القديـ كيمكف مالحظة أف المادة 17 مكرر 458الدكلي ككانت قد قررتو المادة 
استعممت عبارة النظاـ العاـ الدكلي تماما كما كرد في القانكف الفرنسي، ككما كرد أيضا في 

 .معاىدة نيكيكرؾ، معنى ىذا أف التعارض مع قكاعد آمرة في الجزائر
تطبيقا لفكرة النظاـ العاـ الكطني ال يعتبر في مجاؿ التحكيـ الدكلي مبررا كافيا لرفض 

نما القاضي الجزائرم ممـز بمراقبة ما إذا كاف الحكـ ال يتعارض مع  االعتراؼ كالتنفيذ، كا 
 .)3(المفيـك المقرر كالسائد في الجزائر حكؿ النظاـ العاـ الدكلي

فالنظاـ العاـ الدكلي ىك المصمحة العميا االجتماعية كاالقتصادية كالخمقية لممجتمع 
الدكلي، فرشكة المحكميف ىي مف النظاـ العاـ الدكلي كشراء ضمير الشاىد ليعطي شيادة 

زكر، تتعمؽ بالنظاـ العاـ الدكلي كبيع المخدرات مف النظاـ العاـ الدكلي، فما يتطمبو النظاـ 
العاـ الداخمي لكؿ بمد كلكؿ مجتمع ىك نسبي، كيختمؼ مف بمد إلى آخر، أما النظاـ العاـ 

                                                             

 .62بف عصماف جماؿ، المرجع السابؽ، ص - (1)
)2(- N.TERKI, OP, Cit, P127. 

 .63بف عصماف جماؿ، المرجع السابؽ، ص - (3)
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الدكلي فيك مشترؾ بيف كؿ دكؿ العالـ، فالنظاـ العاـ الدكلي نظرتو شاممة كأحكامو ىامة 
تشمؿ العالـ بأسره، فالبغاء كتجارة المخدرات كتجارة الرقيؽ كالرشكة كاستغالؿ النفكذ كالعقد 
الذم ظاىره عمكلة كباطنو رشكة كاستغالؿ نفكذ، كالغش في التحكيـ بتقديـ مستندات مزكرة 

 .)1(لممحكميف تعتبر مخالفة لمنظاـ العاـ الدكلي

ىذا ما تطمبو القانكف الجزائرم لتنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي كاالعتراؼ بو عمى أف تكافر 
ىذاف الشرطاف يتطمب اتباع إجراءات معينة حددتيا نصكص قانكف اإلجراءات المدنية 

 .كاإلدارية الجديد
 

المطمب الثالث 
إجراءات االعتراف والتنفيذ 

 

كضعت المادة الرابعة مف اتفاقية نيكيكرؾ الشركط الكاجب إتباعيا عمى مف يريد أف 
 فنصت المادة عمى أف يقـك الطرؼ الذم ،تعترؼ الدكلة بقرارات التحكيـ األجنبية ك تنفذىا

  :يطمب االعتراؼ ك التنفيذ كقت تقديـ الطمب بتقديـ ما يمي 
القرار األصمي مصدقا عميو حسب األصكؿ المتبعة أك نسخة منو معتمدة حسب - 

. األصكؿ
.  االتفاؽ األصمي المشار إليو في المادة الثانية أك صكرة منو معتمدة حسب األصكؿ      - 

أما الفقرة الثانية فنصت عمى حالة ما إذا كاف ىناؾ اختالؼ في المغة بيف الدكلة التي 
 فيجب أف يترجـ الحكـ ،أصدرت قرار التحكيـ ك الدكلة المراد تنفيذ ىذا القرار في أراضييا

بالمغة الرسمية لمبمد الذم يحتج فيو بالقرار ك يجب أف تككف الترجمة معتمدة مف طرؼ مف 
.  مكظؼ رسمي أك مترجـ محمؼ أك ممثؿ دبمكماسي أك قنصمي

ك يالحظ أف ىذه االتفاقية قد يسرت اإلجراءات الخاصة بطمب االعتراؼ ك تنفيذ 
 ك لـ تحدد اتفاقية نيكيكرؾ اإلجراءات الكاجبة اإلتباع ،أحكاـ التحكيـ في الدكؿ المنظمة إلييا

 مف ىذه االتفاقية 01 الفقرة 03 فقد نصت المادة ،لالعتراؼ بحكـ التحكيـ األجنبي أك تنفيذه

                                                             

 .360عبد الحميد األحدب، المرجع السابؽ، ص - (1)
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تعترؼ كؿ مف الدكؿ المتعاقدة بحجية حكـ التحكيـ ك تأمر بتنفيذه طبقا لقكاعد  ":عمى أف 
...". المرافعات المتبعة في اإلقميـ المطمكب إليو التنفيذ

 ك تركت ىذه المسألة لقانكف الدكلة التي يجرل االعتراؼ بالحكـ ك تنفيذه عمى 
 ك لذلؾ فاف حكـ التحكيـ يتـ ، تطبيقا لقاعدة خضكع اإلجراءات لقانكف القاضي،إقميميا

 .   تنفيذه كفقا لإلجراءات المقررة في القانكف الجزائرم متى طمب تنفيذه في الجزائر
 مف قانكف اإلجراءات المدنية القديـ يتـ 19 مكرر458ك إعماال بمقتضيات المادة 

طمب االعتراؼ أك التنفيذ عف طريؽ عريضة مرفقة بأصؿ الحكـ كاتفاقية التحكيـ أك نسخ 
منيما مستكفية شركط الصحة مقدمة مف قبؿ أحد المحكميف أك الطرؼ المعني بالتعجيؿ 
كذلؾ أماـ أمانة ضبط الجية القضائية المختصة، أما في ظؿ قانكف اإلجراءات المدنية 
كاإلدارية الجديد فقد بقى نفس اإلجراء مع اختالؼ عمى مستكل األشخاص القائميف بيذا 

اإلجراء، فبخالؼ القانكف القديـ الذم يتكمـ عف أحد المحكميف أك الطرؼ المعني بالتسجيؿ 
 لـ تتكمـ إال عمى الطرؼ المعني بالتسجيؿ دكف 1053نجد في ظؿ القانكف الجديد المادة 

 .)1(المحكـ
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية اإلجراءات المتبعة لتنفيذ 1054كأككمت المادة 

 كىي المكاد المتعمقة بتنفيذ 1038 ك 1035أحكاـ التحكيـ الدكلي إلى تطبيؽ نصكص المكاد 
 .أحكاـ التحكيـ الداخمي

 :فيمكف لمف يرغب في طمب األمر بالتنفيذ أف يتبع اإلجراءات التالية
يكدع أصؿ الحكـ بأمانة ضبط المحكمة المختصة مف طرؼ الذم  -1

 (.1035المادة )ييمو التعجيؿ 

يراقب القاضي مدل احتراـ اإلجراءات أثناء التحكيـ ثـ يبسط رقابتو  -2
 مف قانكف اإلجراءات 1051بشأف مدل تكفر الشرطيف الكارديف في المادة 

 .)2(المدنية كاإلدارية، بالنسبة ألحكاـ التحكيـ الدكلي

يأمر القاضي إما بتنفيذ أحكاـ التحكيـ أك يرفض التنفيذ، في الحالة  -3
األخيرة يجكز لمخصـك استئناؼ األمر القاضي برفض التنفيذ في أجؿ خمس 

 (.1035المادة )عشرة يكما مف تاريخ الرفض أماـ المجمس القضائي 

                                                             

 .64بف عصماف جماؿ، المرجع السابؽ، ص - (1)
 .79بربارة عبد الرحمف، المرجع السابؽ، ص - (2)
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يسمـ رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية مميكرة بالصيغة التنفيذية مف  -4
 (.1036المادة )حكـ التحكيـ لمف يطمبيا مف األطراؼ 

 في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، 1037أما بالنسبة لمنفاذ المعجؿ حسب المادة 
فميس ىناؾ ما يمنع مف أف يككف التحكيـ مشمكال بالنفاذ المعجؿ، فتطبؽ القكاعد المتعمقة 
بالنفاذ المعجؿ المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم في المكاد 

 .)1(326 إلى 323
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية فقد نصت عمى أنو ال 1038أما عف المادة 

يككف لحكـ التحكيـ حجية مطمقة بؿ يحتج بو عمى أطرافو فقط دكف أف تتعداىـ اتجاه 
 .)2(غيرىـ

أما عف الجية القضائية المختصة فيرتبط تحديدىا بالنظر إلى طمبات تنفيذ أحكاـ 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 1051التحكيـ الدكلية أك االعتراؼ بيا حسب المادة 

 .الجديد إلى مكاف انعقاد التحكيـ
فإذا كاف مقر التحكيـ في الجزائر فإف االختصاص يعكد إلى رئيس المحكمة التي 

 .صدر قرار التحكيـ في دائرة اختصاصيا
أما إذا كاف مقر التحكيـ مكجكد خارج الجزائر فرئيس محكمة محؿ التنفيذ ىك 

 .)3(المختص
 .غير أف األمر الذم يقبؿ أك يرفض االعتراؼ أك التنفيذ يككف قابال لمطعف

 

 المطمب الرابع 
طرق الطعن في الحكم الصادر بالتنفيذ أو االعتراف أو برفضو 

 

أحكاما خاصة لمطعف في قرارات - عمى غرار القكانيف الدكلية-أخذ القانكف الجزائرم 
أحكاـ التحكيـ الدكلية الصادرة بالجزائر، حيث يمكف المجكء إلى عدة طرؽ لمطعف، فيجكز 

. الطعف باالستئناؼ أك بالبطالف، كما يجكز الطعف بالنقض
                                                             

 .80بربارة عبد الرحمف، المرجع السابؽ، ص - (1)
 . مف قانكف اإلجراءات المدنية القديـ21 مكرر 458المادة - (2)
 . قانكف اإلجراءات المدنية القديـ2 فقرة 17 مكرر 458المادة - (3)
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 الطعن باالستئناف: الفرع األول

 أماـ )1(يككف األمر القاضي برفض االعتراؼ أك برفض التنفيذ قابال لالستئناؼ
المجمس القضائي خالؿ أجؿ شير كاحد ابتداء مف تاريخ التبميغ الرسمي ألمر رئيس 

 .)2(المحكمة
أما إذا صدر أمر يقكؿ بتنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي كاالعتراؼ بو فال يجكز استئناؼ 
الحكـ، كقد حصر المشرع الحاالت التي يجكز فييا استئناؼ األمر القاضي باالعتراؼ أك 

 :كىي كالتالي (1056المادة )بالتنفيذ في 
إذا فصمت محكمة التحكيـ بدكف اتفاقية تحكيـ أك بناء عمى اتفاقية  -1

 .باطمة أك انقضاء مدة االتفاقية

 .إذا كاف تشكيؿ محكمة التحكيـ أك تعيف المحكـ الكحيد مخالفا لمقانكف -2

 .إذا فصمت محكمة التحكيـ بما يخالؼ الميمة المسندة إلييا -3

 .إذا لـ يراع مبدأ الكجاىية -4

 .إذا لـ تسبب محكمة التحكيـ حكميا أك إذا كجد تناقض في األسباب -5

 .إذا كاف حكـ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ الدكلي -6

 

 الطعن بالبطالن: الفرع الثاني
يمكف أف يككف حكـ التحكيـ الدكلي الصادر في الجزائر مكضكع طعف بالبطالف في 

 .)3((1056المادة )الحاالت في الحاالت المنصكص عمييا في 
فيرفع الطعف بالبطالف في حكـ التحكيـ أماـ المجمس القضائي الذم صدر حكـ 

التحكيـ في دائرة اختصاصو ابتداء مف تاريخ النطؽ بحكـ التحكيـ كال يقبؿ ىذا الطعف بعد 
 كيترتب عمى بطالف )4(أجؿ شير كاحد مف تاريخ التبميغ الرسمي لألمر القاضي بالتنفيذ

عادة الحالة إلى ما كانت عمييا قبؿ  القرار التحكيمي أثراف، األثر األكؿ ىك إبطاؿ القرار كا 

                                                             

 . قانكف اإلجراءات المدنية القديـ22 مكرر 458المادة .  قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد1065المادة - (1)
 . قانكف اإلجراءات المدنية القديـ24 مكرر 458المادة .  قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد1057المادة - (2)
 . قانكف اإلجراءات المدنية القديـ25 مكرر 458المادة .  قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد1058المادة - (3)
 . قانكف اإلجراءات المدنية القديـ26 مكرر 458المادة .  قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد1059المادة - (4)
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إجراءات التحكيـ، أما األثر الثاني فيك عدـ إمكانية تنفيذ القرار مكضكع الطعف بالبطالف 
 .)1(1958 مف اتفاقية نيكيكرؾ 5كالمادة  (1058بالمادة )عمال 

 
 الطعن بالنقض: الفرع الثالث

. )2(تككف قرارات االستئناؼ كالطعف بالبطالف قابمة لمطعف بالنقض أماـ المحكمة العميا
غير أنو ال تكجد في إطار التحكيـ التجارم الدكلي نصكص تتعمؽ بحالة الطعف بالنقض 

ضد األمر أك القرار القاضي باالعتراؼ كالتنفيذ أك رفضو، بؿ كؿ ما يكجد ىك نص المادة 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، الذم يقضي بأف تككف القرارات الصادرة عف 1061
 كىي تخص 1056 كىي المادة الخاصة باالستئناؼ في حالة الرفض، كالمادة 1055المكاد 

 كالخاصة بالطعف بالبطالف، قابمة 1058االستئناؼ في حالة االعتراؼ أك التنفيذ كالمادة 
لمطعف بالنقض، كىذا يعني أنو يمكف أف يككف القرار الذم قضى إما برفض أك قبكؿ 

االعتراؼ أك التنفيذ عرضة لمطعف بالنقض، كىك ما يعني كذلؾ كأماـ عمـك النص، الرجكع 
إلى القكاعد المقررة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية بخصكص الطعف بالنقض، كىي 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 379 إلى 349القكاعد المنصكص عمييا في المكاد 
الجديد كحيث يتبيف مف خالؿ ىذا النكع مف الطعف أنو ال يبنى إال عمى كجو كاحد أك أكثر 

.  قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد)3(358مف أكجو الطعف التي حددتيا المادة 
. )4(كحددتيا بثمانية عشرة كجو، كبعدما كانت ستة أكجو في القانكف القديـ

 

 المطمب الخامس
آثار أحكام التحكيم األجنبية 

 

                                                             

، 2008 فيفرم 23 مؤرخ في 09- 08شرح قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، قانكف رقـ : بربارة عبد الرحمف- (1)
 .561 ، ص 2009 ، طبعة ثانية مزيدة، الجزائر،منشكرات بغدادم

 .67عميكش قربكع كماؿ، المرجع السابؽ، ص - (2)
 .78بف عصماف جماؿ، المرجع السابؽ، ص - (3)
 . قانكف اإلجراءات المدنية القديـ233المادة - (4)
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تتمثؿ ىذه اآلثار في أف القرار التحكيمي عندما يفصؿ في المنازعة فإنو ينيي ميمة 
محكمة التحكيـ، كبذلؾ يكتسي فكر صدكره حجية الشيء المقضي فيو، كىذا يعني أف 

المسألة التي فصؿ فييا ال يمكنيا أف تطرح مف جديد أماـ القاضي أك أماـ المحكـ، كينجر 
 .عف ذلؾ أنو ال يسمح بطرح المسألة مف جديد أماـ المحاكـ الجزائرية

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد عمى أف أحكاـ )1(1031كأقرت المادة 
 .التحكيـ تحكز حجية الشيء المقضي فيو بمجرد صدكرىا فيما يخص النزاع المفصكؿ فيو

 كبما أف المشرع الجزائرم قد ميز بيف القرارات التحكيمية الصادرة في الجزائر 
كالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة التحكيـ الدكلي، فإف القرارات الصادرة في الجزائر ىي 

التي تكتسي حجية الشيء المقضي فيو، أما عف القرارات التحكيمية الصادرة في مادة التحكيـ 
 .)2(الدكلي فال تكتسي حجية الشيء المقضي فيو إال بعد االعتراؼ بيا كاألمر بتنفيذىا

ك قد انتيج المشرع الجزائرم منيج المشرع الفرنسي في تفرقتو بيف التحكيـ الداخمي ك 
، إال أنو بصدد حجية التحكيـ أحاؿ في النصكص المنظمة لمتحكيـ الدكلي التحكيـ الدكلي

 مف قانكف اإلجراءات المدنية الفرنسي ك الكاردة في األبكاب 1476إلى نص المادة 
، (3)ك ىذه المادة تضفي الحجية عمى حكـ التحكيـ منذ صدكره. المخصصة لمتحكيـ الداخمي

تككف لحكـ التحكيـ منذ صدكره حجية الشيء المقضي في ما يتعمؽ ":فتنص عمى أف 
. "بالخالؼ الذم يحسمو 

في التعامؿ مع "  libéralisme absolu"القانكف الفرنسي يتسـ بالميبرالية المطمقة  ؼ
أحكاـ التحكيـ الدكلي فتنبسط الحجية عمى ىذه األحكاـ أيا كاف القانكف المطبؽ ك أيا كاف 

. )4(المكاف الذم صدر فيو الحكـ
أما عف القكاعد المعالجة لحجية حكـ التحكيـ في ظؿ القانكف المصرم ال تفرؽ بيف 

 55 فنصت المادة ، طالما أف القانكف المصرم ىك الذم يسرم،حكـ تحكيـ داخمي أك دكلي
مف قانكف التحكيـ عمى أف أحكاـ المحكميف الصادرة طبقا ليذا القانكف تحكز حجية األمر 

 .(5)المقضي ك تككف كاجبة النفاذ
                                                             

 .، مف القانكف القديـ16 مكرر 458المادة - 1))
. 62عميكش قربكع كماؿ، المرجع السابؽ، ص - 2))

(3)-Jean. ROBERT, OP, CIT,  p.170. 

)4(- Jean. ROBERT, OP, CIT, p.282.  
 .255 ص ، المرجع السابؽ،محمكد مختار أحمد بريرم- (5)
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أحكاـ المحكميف شأف أحكاـ القضاء  ": بأف (1) ك قد قضت محكمة النقض المصرية
 كعمى ما جرل بو –تحكز حجية الشيء المقضي فيو بمجرد صدكرىا ك تبقى ىذه الحجية 

ك مف ثـ ال يممؾ القاضي عند األمر بتنفيذىا - طالما بقى الحكـ قائما- قضاء ىذه المحكمة
التحقؽ مف عدالتيا أك صحة قضائيا في المكضكع ألنو ال يعد ىيئة استئنافية في ىذا 

 ". الصدد
  

                                                             

  .14/01/1991 بتاريخ ،887 رقـ ،قرار محكمة النقض المصرية- (1)
  .227 ص ، المرجع السابؽ،أشار إليو سعيد أحمد شعمة   - 
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انحـاتمت  
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الخــــاتمة  
 

في ختاـ دراستنا لمكضكع تنفيذ األحكاـ األجنبية، يتبيف بأف ىذا المكضكع يعد 
مف أىـ مباحث القانكف الدكلي الخاص قاطبة، فدراسة أحكاـ القانكف الدكلي 

الخاص، سكاء المتعمقة بنظرية تنازع القكانيف أك قكاعد اإلجراءات المدنية كالتجارية 
الدكلية، سكؼ تغدك عديمة القيمة مجردة مف كؿ أىمية إذ تمخض األمر في نياية 
المطاؼ عف صدكر حكـ في دكلة أجنبية مجرد القيمة في الجزائر، أك عف صدكر 
حكـ في الجزائر مجرد مف كؿ قيمة في الخارج، فيذه المسألة تحتؿ مكانة مرمكقة 
في مجاؿ العالقات الدكلية الخاصة، كيعتبر مف المكضكعات بالغة األىمية في 

. القانكف الدكلي الخاص المقارف كالجزائرم
إف مكضكع تنفيذ األحكاـ األجنبية كما يبدكا أكسع مما تطرقنا إليو في بحثنا 
كأكثر تشعبا، األمر الذم يجعؿ مسألة اإلحاطة بو كاإللماـ مف كؿ الجكانب تبدكا 

صعبة المناؿ إلى حد ما كقد حاكلنا مف خالؿ ىذه الدراسة عرض المكضكع عرضا 
شامال ككافيا مف خالؿ اإلجابة عف التساؤالت المطركحة، فأكضحنا معنى الحكـ 
في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية كالمعايير التي تتحدد بمقتضاىا الصفة األجنبية، 

كمكضكعات ىذه األحكاـ القابمة لمتنفيذ، كبينا األنظمة السائدة في تنفيذه، فبيف دكؿ 
ترفض تنفيذ األحكاـ األجنبية في إقميميا كتشترط رفع دعكل جديدة، كأخرل تقبؿ 

تنفيذ األحكاـ األجنبية كلكف تعطي الحؽ لقضائيا في مراجعة كمراقبة ىذه األحكاـ، 
. كرأينا أف المشرع الجزائرم انتيج نظاـ الرقابة

كما أكضحنا الشركط المكضكعية ك الشركط الشكمية لتنفيذ األحكاـ األجنبية 
في الجزائر، كما رأينا أف األحكاـ األجنبية ترتب آثارا قانكنية مختمفة، فيي تنتج 
آثار متى صدر األمر بالتنفيذ، كما أف ليا آثار بحد ذاتيا كبصكرة مستقمة عف 

. إعالف الصيغة التنفيذية
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 كما  أكضحنا السندات الرسمية األجنبية ك أحكاـ التحكيـ األجنبية مف خالؿ 
جراءات تنفيذىما ككذلؾ آثارىما القانكنية . تبيننا لمفيكميما كشركط كا 

كاتضح لنا أف األحكاـ األجنبية كالسندات الرسمية كأحكاـ التحكيـ األجنبية 
جراءات تنفيذىا كاآلثار المترتبة عف تنفيذىما، كأف  كسندات تنفيذية تختمؼ شركط كا 

. لكؿ سند طبيعة خاصة
كما خمصنا مف خالؿ دراستنا ىذه إلى أف المشرع الجزائرم يمنع تنفيذ األحكاـ 
األجنبية كالعقكد الرسمية فكؽ إقميـ الجميكرية الجزائرية بصكرة آلية كمباشرة ما لـ 
يتحصؿ طالب التنفيذ الحائز لمحكـ أك سند أجنبي عمى أمر مف الجيات القضائية 
الجزائرية المختصة بإذف لو بالتنفيذ مف اجؿ استعادة حقكقو، كذلؾ األمر بالنسبة 

ألحكاـ التحكيـ األجنبية، ال يتـ االعتراؼ بيا في الجزائر أك تنفيذىا إال بعد إدخاؿ 
ىذا الحكـ في النظاـ القانكني الجزائرم كذلؾ مف خالؿ إعطائو الصيغة التنفيذية، 
جراءات متبعة في ىذا المجاؿ كقد  كرأينا أف األمر ال يتـ إال إذا تكافرت شركط كا 

بيناىا، كرأينا أف مسألة تقديـ الطعكف ضد ما يصدر مف أحكاـ تسرم أيضا 
. بخصكص األحكاـ الفاصمة في مسألة االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ الدكلية كتنفيذىا
كما رأينا أف المشرع الجزائرم نظـ في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 

 القكاعد القانكنية العامة المنظمة لمسألة تنفيذ 608- 605الجديد في المكاد 
األحكاـ كالعقكد األجنبية، كاستحدث إجراءات أكثر مركنة تسيؿ عمى القاضي 

تماشيا مع آخر التطكرات التي كصمت . اتخاذ ما يمـز مف إجراءات في ىذا الصدد
إلييا التشريعات المقارنة، فمقد ساير التطكر، إذ لـ يقتصر عمى االعتراؼ كتنفيذ 
نما امتد ليشمؿ أيضا األعماؿ الَكالئية، كذلؾ بكضع  األحكاـ القضائية األجنبية كا 
الشركط الشكمية كالمكضكعية التي تسمح لمقاضي بإجراء الرقابة عمى قابمية ىذه 

. السندات لمتنفيذ في الجزائر



 

110 

 

حيث كانت ىناؾ مادة كاحدة تحكـ -كخالفا لما كاف مقررا في القانكف القديـ 
فإف القانكف الجديد قد فصؿ بينيما كحدد - تنفيذ األحكاـ كالسندات الرسمية األجنبية

لكؿ منيما شركطا لقابمية تنفيذىما تختمؼ عف بعضيا باستثناء الشرط المتعمؽ بعدـ 
. تضمنيما ما يخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب العامة في الجزائر

كما أحدث نص جديد يبيف فيو إجراءات الحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية 
كالجية القضائية المختصة كقد أككؿ االختصاص اإلقميمي إلى محكمة مقر 

المجمس القضائي الذم يكجد في دائرة اختصاصيا، مكطف المنفذ عميو أك محؿ 
. التنفيذ

كما أف المشرع الجزائرم كاف منطقيا مع نفسو عندما نص عمى أف العمؿ 
بقكاعد تنفيذ األحكاـ األجنبية في الجزائر ال يخؿ بأحكاـ المعاىدات الدكلية 

كاالتفاقيات القضائية بيف الجزائر كغيرىا مف الدكؿ، ىذا االعتراؼ بأكلكية المعاىدة 
كاالتفاقيات عمى القانكف الداخمي كالذم يتبنى المشرع الجزائرم فيو اتجاىا 

باإلفصاح عف قناعتو باألبعاد الدكلية لمثؿ ىذه العالقات القانكنية، يتكافؽ مع 
. األكضاع العالمية لمتجارة الدكلية

أما عف أحكاـ التحكيـ فقد رأينا أف المشرع الجزائرم لـ يكرد عمييا تعديؿ 
جكىرم، فأحكاـ التحكيـ الجزائرم، ال يمكف إنكار أنو قانكف متطكر يجارم أحدث 

التشريعات في شأف التحكيـ، كلقد أخذ المشرع الجزائرم بآخر التطكرات التي 
كصمت إلييا التشريعات الكطنية كالسيما الفرنسية كالسكيسرية، كلقد كفؽ المشرع 

الجزائرم بتنظيـ أحكاـ خاصة تنظـ كيفية تنفيذ األحكاـ التحكيمية الدكلية 
.  كاالعتراؼ بيا أسكة بالدكؿ األخرل

كمما ال شؾ فيو أف التعديالت التي عرفيا قانكف اإلجراءات المدنية بتنظيمو 
لمقكاعد العامة لمسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية تعتبر مف التعديالت البالغة األىمية، 

. فالمشرع الجزائرم يذلؾ يككف قد كضع قانكف متكامؿ إلى حد ما
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أما عف النقص كالقصكر الذم تخمؿ القكاعد المنظمة لمسألة تنفيذ األحكاـ 
األجنبية ىك أنو يستكجب إثراء قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية بمكاد قانكنية تبيف 

. مفيـك الحكـ األجنبي القابؿ لمتنفيذ
كما كاف عمى المشرع الجزائرم أف يبيف الكثائؽ كالمستندات الكاجب تقديميا 

. لمقاضي عند فحص الحكـ أك السند األجنبي
كما يجب أف تككف إجراءات تنفيذ األحكاـ األجنبية سيمة ك ميسكرة ك إزالة 
كافة العراقيؿ ك الصعكبات أماـ تنفيذ ىذه األحكاـ لمفكائد الجمة التي تعكد إلى 

. المجتمع الدكلي
كما أقترح إدراج شرط احتراـ حقكؽ الدفاع ضمف شركط األمر بالتنفيذ التي 

 لما ليذا الشرط مف أىمية، كىذا الشرط ضمف أغمبية 605نصت عمييا المادة 
. االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر

في األخير، بعد المكانة كاألىمية التي لقييا ىذا المكضكع مف تنظيـ قانكف 
اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد لمقكاعد العامة المنظمة ليذه المسألة بنكع مف 

التفصيؿ عمى غرار معظـ التشريعات األجنبية، بقي عمى الباحثيف كالمختصيف أف 
. يكلكا ىذا المكضكع االىتماـ الذم يستحقو 
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 .2006 السنة ،01 العدد ، الجزائر، كزارة العدؿ،مجمة المحكمة العميا .9

. 2011 السنة ،02 العدد ، الجزائر، كزارة العدؿ،مجمة المحكمة العميا .10
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بكارم نكر الديف، تنفيذ المقرر القضائي، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، ابف عكنكف،  .1
 .2001/2002جامعة الجزائر، 

عمارة بمغيت، تنفيذ األحكاـ األجنبية، رسالة ماجستير،كمية الحقكؽ، جامعة عنابة،  .2
 .1989ديسمبر 
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 المكقع عمييا يـك ، المتعمقة بتنفيذ األحكاـ القضائية،االتفاقية الجزائرية الفرنسية .1
 .1965 لسنة ،68 رقـ ،، الجريدة الرسمية27/08/1964

، 15/03/1963االتفاقية الجزائرية المغربية حكؿ التعاكف القضائي، المكقع عمييا في  .2
، المعدلة كالمتممة 02/09/1969 المؤرخ في ،68/69المصادؽ عمبيا باألمر رقـ 

 لسنة ،77 رقـ ،، الجريدة الرسمية15/01/1969بالبركتكككؿ المكقع عميو بإقرار يـك 
1969. 

 المكقع عمييا يـك ،االتفاقية الجزائرية التكنسية حكؿ التعاكف القضائي .3
 المؤرخ في ،63/450، المصادؽ عمييا بمقتضى المرسـك رقـ 26/07/1963
 .1963 لسنة ،87 رقـ ،، الجريدة الرسمية14/11/1963

اتفاقية الرياض المكحدة لطرؽ التنفيذ بيف الدكؿ العربية، المرسـك الرئاسي رقـ  .4
 ينص عمى التصديؽ عمى اتفاقية الرياض العربية ،11/02/2001، المؤرخ في 01/47

 .06/04/1983 المكقعة في ،لمتعاكف القضائي

، 27/04/1981االتفاقية الجزائرية السكرية حكؿ التعاكف القضائي، المبرمة في  .5
، الجريدة 19/02/1983 المؤرخ في ،83/130المصادؽ عمييا بمقتضى المرسـك رقـ 

 .1983 سنة ،08 رقـ ،الرسمية

 المصادؽ عمييا ،02/12/1972 المكقع عمييا يـك ،االتفاقية الجزائرية األلمانية .6
 .1973، لسنة101، الجريدة الرسمية، رقـ21/11/1973المؤرخ في ، 73/57باألمر رقـ 

، المتضمف 05/11/1988 المؤرخ في ،88/233اتفاقية نيكيكرؾ، المرسـك رقـ  .7
 بتاريخ ،انضماـ الجزائر إلى اتفاقية مؤتمر األمـ المتحدة المنعقدة في نيكيكرؾ

 الجريدة  ،(بتحفظ) كالخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية كتنفيذىا ،10/07/1958
 .1988 لسنة ،48 رقـ ،الرسمية

 المصادؽ عمييا ،29/02/1964 المكقع عمييا يـك ،االتفاقية الجزائرية المصرية .8
 .1966، لسنة 76، رقـ، الجريدة الرسمية29/07/1965 المؤرخ في ،65/195باألمر 
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، 25/02/2008 المؤرخ في ،08/09 رقـ ،قانكف االجراءات المدنية ك اإلدارية .1
 .2008 لسنة ،21 العدد ،الجريدة الرسمية

 ، يتضمف تنظيـ مينة المكثؽ،20/02/2006 المؤرخ في ،06/02قانكف رقـ  .2
 .2006 لسنة ،14 العدد ،الجريدة الرسمية

 .1968 لسنة ،قانكف المرافعات المدنية ك التجارية المصرم .3

 .1928 لسنة ،30 رقـ ،قانكف تنفيذ األحكاـ األجنبية العراقي .4

 .1953 الصادر في سنة ،قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الميبي .5

 . الخاص بتنفيذ األحكاـ األجنبية األردني،1952 لسنة ،08قانكف رقـ  .6

 .1953 الصادر في سنة ،قانكف أصكؿ المحاكمات السكرم .7

 .1960 الصادر سنة ،قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الككيتي .8

 .1983، لسنة قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية المبناني .9

  ، القانكف المدني الجزائرم، يتضمف26/09/1975 المؤرخ في ،75/58األمر رقـ  .10
 . 1975، لسنة 78، الجريدة الرسمية، العدد المعدؿ كالمتمـ

 قانكف اإلجراءات المدنية ، يتضمف08/06/1966 بتاريخ ،66/154األمر رقـ  .11
 .1966، لسنة 47، المعدؿ ك المتمـ، الجريدة الرسمية، العدد الجزائرم

، المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ 23/10/1976، المؤرخ في 76/80األمر رقـ  .12
، المتضمف القانكف البحرم، الجريدة الرسمية، العدد 25/06/1998 المؤرخ في ،98/05
   . 1998، لسنة 47، ك الجريدة الرسمية، العدد 1977، لسنة 29

، يتضمف قانكف اإلجراءات 25/04/1993 المؤرخ في ،93/09مرسـك تشريعي  .13
 .1993 لسنة ،27 عدد ،المدنية، الجريدة الرسمية
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