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 التنظيم القضائي املغربي

 81) .873جمادى الثانية عام  .4الصادر في  843.4711حدد الظهير الشريف رقم  

الهيكلة القضائية ؛لق بالتنظيم القضائي كما وقع تعديله وتتميمهواملتع 1 (.833 يوليو

 :لكة كما يليمللم
                                                 

 2027، ص (.833يوليوز  83) .873جمادى الثانية  42بتاريخ  7443الجريدة الرسمية عدد في  شنشور وامل -8

 :بالقوانين التالية كما تم تعديله

املتعلق بمحكمة النقض، املغير بموجبه الظهير الشريف  11488القانون رقم 

بشأن ( 8313سبتمبر  43) 8733ربيع ألاول  4الصادر في  84134447رقم 

 43بتاريخ  84884833املجلس ألاعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 1313يدة الرسمية عدد ، الجر (4388أكتوبر 41) 8.74من ذي القعدة 

 ؛  1441، ص (4388أكتوبر  42)  8.74ذو القعدة  41مكرر بتاريخ 

 82بتاريخ  848848.1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  7.483القانون رقم 

 1331، الجريدة الرسمية عدد (4388أغسطس  83) 8.74من رمضان 

 ؛712.، ص (4388سبتمبر  1) 8.74شوال  2بتاريخ 

 41بتاريخ  .843343الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  82432ن رقم القانو 

بتاريخ  1183، الجريـدة الرسمية عدد (4333أبريل  83) 8.41من ربيع ألاول 

 ؛8417، ص (4333أبريل  47) 8.41ربيع آلاخر  1

 84بتاريخ  .843.44الشريف رقم  الصادر بتنفيذه الظهير 37437القانون رقم 

بتاريخ  .181، الجريدة الرسمية عدد (.433فبراير  7) .8.4من ذي الحجة 

 ؛.1.، ص (.433فبراير  1) .8.4ذو الحجة  .8

من  43بتاريخ  84334741الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  82433القانون رقم 

 .4بتاريخ  111.، الجريدة الرسمية عدد (4333نوفمبر  .4) 8.48شعبان 

 ؛7.84ص  ،(4333ديسمبر  48) 8.48رمضان 
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 :2املحاكم العامة-أوال

                                                                                                                                                                  

 82بتاريخ  84374833الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  81437القانون رقم 

بتاريخ  1833، الجريدة الرسمية عدد (4337نوفمبر  88) .8.4من رمضان 

 ؛4.3.، ص (4337ديسمبر  81) .8.4شوال  47

 73بتاريخ  84314881الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2431القانون رقم 

 242.، الجريدة الرسمية عدد (8331سبتمبر  44) 8.83ادى ألاولى من جم

 ؛42.1، ص (8331فاتح أكتوبر ) 8.83جمادى آلاخرة  3بتاريخ 

القاض ي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير  17431القانون رقم 

، الجريدة (8333فبراير  84) 8.83شوال  .بتاريخ  8433421الشريف رقم 

 ؛88.8، ص (8333ماي  81) 8.81محرم  1بتاريخ  14.. الرسمية عدد

 44بتاريخ  84384442الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  4433.القانون رقم 

 443.، الجريدة الرسمية عدد (8337سبتمبر  83) .8.8من ربيع ألاول 

 ؛ 4831، ص (8337نوفمبر  7) .8.8جمادى ألاولى  81بتاريخ 

سبتمبر  83) .8.8من ربيع ألاول  44الصادر في  84374431الشريف رقم  الظهير

ربيع ألاول  43بتاريخ  443.بمثابة قانون، الجريدة الرسمية عدد ( 8337

 ؛8281، ص (8337سبتمبر  81) .8.8

 83).873جمادى الثانية  42بتاريخ  7443استدراك بالجريدة الرسمية عدد 

 .) .873شعبان  82 بتاريخ 7443، الجريدة الرسمية عدد (.833يوليوز 

 41774، ص (.833شتنبر 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  7.483تم تغيير وتتميم أحكام الفصل ألاول بمقتض ى املادة الفريدة من القانون رقم  - 2

 1) 8.74شوال  2بتاريخ  1331؛ الجريدة الرسمية عدد (4388أغسطس  83) 8.74من رمضان  82بتاريخ  848848.1

 4 712.، ص(4388 سبتمبر
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حلت محل املجلس ألاعلى بمقتض ى الظهير الشريف التي  3محكمة النقض/8         

واملشنشور في  4388اكتوبر 41املوافق 8.74من ذي القعدة عام 43بتاريخ 84884833رقم 

 43884اكتوبر 42بتاريخ 1313لرسمية عدد الجريدة ا

اململكة ومحكمة النقض تضم مجموعة من غرف وهي أعلى مرجع قضائي في 

  4املغربية

 4 4محكمة44 هاويبلغ عدد الاستئنافمحاكم /4

 4محكمة موزعة على سائر التراب الوطني 5 17 ويبلغ عددها الابتدائيةاملحاكم /7

 834ويبلغ عددها  الابتدائيةكم تابعة للمحاكم مراكز القضاة املقيمين وهي محا/.

 6 4مركزا

                                                 

وتعيين مقرها بمدينة الرباط بموجب الفصل ألاول من الظهير  –املجلس ألاعلى سابقا  –تم إحداث محكمة النقض  - 3

 47.3بشأن املجلس ألاعلى؛ الجريدة الرسمية عدد ( 8313شتنبر  43) 8733ربيع ألاول  4بتاريخ  84134447الشريف رقم 

 4، كما تم تغييره وتتميمه44.1، ص (8313أكتوبر 81) 8733ربيع ألاول  47بتاريخ 

الصادر بتنفيذه  88411حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة املجلس ألاعلى وذلك بمقتض ى مادة فريدة من القانون  -

مكرر  1313؛ الجريدة الرسمية عدد (4388أكتوبر  41) 8.74من ذي القعدة  43بتاريخ  84884833الظهير الشريف رقم 

 14414، ص (4388أكتوبر  42) 8.74ذو القعدة  41 بتاريخ

 -فاس-الجديدة -الدار البيضاء -القنيطرة -الرباط)محكمة ( 99)اثنين وعشرين  تم تحديد عدد محاكم الاستئناف في -4

 -خريبكة -بني مالل -سطات -تطوان -طنجة -العيون  -كلميم -أكادير -الرشيدية -مكناس -آسفي -ورزازات -مراكش -تازة

 4، السالف الذكر 44834211املرسوم رقم طبقا للمادة ألاولى من ، (الحسيمة -الناضور  -وجدة

الصادر في  44834211املرسوم رقم طبقا للمادة ألاولى من محكمة ( 38)ثالث وثمانين تم تحديد عدد املحاكم الابتدائية في  -5

 .873من جمادى آلاخرة  41الصادر في  443.4.31رسوم رقم ، بتغيير وتتميم امل(4383ديسمبر  3) 8.73من ربيع ألاول  81

 81) .873من جمادى آلاخرة  .4بتاريخ  843.4771تطبيقا ألحكام الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم ( .833يوليو  82)

ديسمبر  41) 8.73ربيع آلاخر  3بتاريخ  .227املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد ( .833يوليو 

الرباط، تمارة، سال، الخميسات، ) :، وتم تعيين مقارها كما هو وارد في الجدول امللحق بهذا املرسوم كالتالي3.23، ص (4383

املحاكم )تيفلت، الرماني، القنيطرة، سيدي قاسم، مشرع بلقصيري، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، الدار البيضاء 

، املحمدية، بشنسليمان، بوزنيقة، الجديدة، سيدي بنور، فاس، تاونات، صفرو، (الزجرية -الاجتماعية -املدنية -:الابتدائية

بوملان، تازة، مراكش، تحناوت، إيمنتانوت، قلعة السراغنة، ابن جرير، ورزازات، زاكورة، تنغير، آسفي، اليوسفية، الصويرة، 

 -ن، بيوكرى، تارودانت، تيزنيت، طاطا، كلميم، طانطان، أسامكناس، آزرو، الحاجب، الرشيدية، ميدلت، أكادير، إنزكا

الزاك، سيدي إفني، العيون، السمارة، وادي الذهب، طنجة، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، تطوان، املضيق، شفشاون، 

، خنيفرة، وزان، سطات، بن احمد، برشيد، بني مالل، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، سوق السبت أوالد النمة، أزيالل

خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وجدة، جرادة، تاوريرت، بركان، فجيج، جرسيف، الناضور، الدريوش، الحسيمة، 

 4(4تارجيست
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  7823483مركزا بمقتض ى املادة الثانية من قرار لوزير العدل رقم  (29) يحدد عدد املراكز القضائية في اثنين وسبعين -6

 .8بتاريخ   ..22بتحديد مقار املراكز القضائية، الجريدة الرسمية عدد ( 4381يناير  7) 8.73من ربيع آلاخر  81صادر في 

 4  332، ص (4381فاتح فبراير ) 8.73جمادى ألاولى 

تم تحديد داخل دائرة نفوذ املحاكم الابتدائية، املراكز القضائية التي يقيم بها قضاة مقيمون بمقتض ى املادة ألاولى من  -

 :السالف الذكر، وطبقا للجدول امللحق بالقرار املذكور وهي كاآلتي 7823483القرار رقم 

 جدول باملراكز القضائية التي يقيم بها قاض أو أكثر

المراكز التي يقم بها قاض او 

 أكثر

 محاكم االستئناف المحاكم االبتدائية

تيداس -أولماس  الرباط الخميسات 

كورت احد-الملحة حرف بلقصيري مشرع    
نيطرةالق  سيدي سليمان سيدي يحيى الغرب 

 سوق أربعاء الغرب عرباوة

أوالد فرج -أزمور -لبير الجديد  الجديدة الجديدة 

 سيدي بنور زمامرة

 -قرية با محمد -تيسة -تافراوت
 غفساي

 فاس تاونات

بولمان -ميسور -أوطاط الحاج  بولمان 

أكنول -واد أمليل -تاهلة  تازة تازة 

يت اوريرا -امزميز  مراكش تحناوت 

 امنتانوت شيشاوة

 قلعة السراغنة سيدي رحال

 ابن جرير صخور الرحامنة

قلعة مكونة -بومالن دادس  ورزازات تنغير 

 زاكورة أكدز

جمعة سحيم -سبت كزولة   آسفي آسفي 

 اليوسفية الشماعية

تمنار -الحنشان    الصويرة 

 مكناس مكناس موالي إدريس زرهون

 أزرو إفران

الريصاني -كلميمة -أرفود  الرشيدية الرشيدية 

 ميدلت الريش

 أكادير بيوكرى أيت باها

أوالد تايمة -أوالد برحيل  تارودانت 

 كلميم كلميم تغجيجت

بوجدور–طرفاية   العيون العيون 

 تطوان تطوان واد لو

زومي–ترزال  -مقريصات  وزان 

 سطات سطات البروج

ي ماللبن تاكزيرت  بني مالل 

أيت  -بزو -دمنات -واويزغت
تاكلفت -أفورار -عتاب  

 أزيالل
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 :يشمل هذا النوع ما يلي: املحاكم املتخصصة: ثانيا

وهي تبت في املنازعات إلادارية أو أحد أطرافها يخضع  3وعددها 7املحاكم إلادارية (8

 4ملقتضيات القانون العام

التجارية في املنازعات  تالب والتي يخول لها القانون  1 هاعدد و  8املحاكم التجارية(4

 4يحمل صفة تاجرأو أحد أطراف الدعوى 

ان واحدة بالرباط وأخرى بمراكش، تبت تثشناوعددها  9محاكم الاستئناف إلادارية -7

 4في القضايا إلادارية املستأنف عن املحاكم إلادارية

                                                                                                                                                                  

 سوق السبت أوالد النمة دار ولد زيدوح

زاوية الشيخ –القصيبة  -أغبالة  قصبة تادلة 

القباب -مريرت   خنيفرة 

 وجدة جرادة عين بني مظهر

تالسينت -بوعرفة بفجيج   فجيج ببوعرفة 

 بركان أحفير

ديدو –سيدي ملوك  –عيون ال  تاوريرت 

 الناضور الناضور زايو

تمسمان –ميضار   الدريوش 

 الحسيمة تارجيست كتامة
 

من  44بتاريخ  84384441الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  8433.تم إحداث محاكم إدارية بمقتض ى القانون رقم  - 7

، ص (8337نوفمبر  7) .8.8جمادى ألاولى  81بتاريخ  443.سمية عدد ؛ الجريدة الر (8337سبتمبر  83) .8.8ربيع ألاول 

 4، كما تم تغييره وتتميمه4821

من  81الصادر في  4434413طبقا للمادة ألاولى من املرسوم رقم  محاكم( 2)سبعة في  وتم تحديد عدد املحاكم إلادارية -

، سالف الذكر، وتم تعيين مقارها كما هو وارد في 8433.قم تطبيقا ألحكام القانون ر ( 8337نوفمبر  7) .8.8جمادى ألاولى 

الجريدة  (4وجدة –أكادير  –مكناس  –مراكش  –فاس  –الدار البيضاء  –الرباط : )الجدول امللحق بهذا املرسوم كالتالي

 44284، ص (8337نوفمبر  83) .8.8جمادى آلاخرة  4بتاريخ  443.الرسمية عدد

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  17431ارية ومحاكم الاستئناف التجارية بمقتض ى القانـون رقم تم إحداث املحاكم التج - 8

، (8333ماي  81) 8.81محرم  1بتاريخ  14..؛ الجريدة الرسمية عدد (8333فبراير  84) 8.83شوال  .بتاريخ  8433421رقم 

 4، كما تم تغييره وتتميمه88.8ص

 –طنجة  -وجدة -مكناس –فاس  –الدار البيضاء  –الرباط ) محاكم( 3)ثمان  ة فيوتم تحديد عدد املحاكم التجاري  -

أكتوبر  41) 8.81من جمادى آلاخرة  41الصادر في  44334338وذلك طبقا للمادة ألاولى من املرسوم رقم ( أكادير –مراكش 

 174.اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد بتحديد عدد املحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر ( 8333

 4، كما تم تغييره وتتميمه.83.، ص (8333نوفمبر  2) 8.81رجب  1بتاريخ 
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تبت خصيصا في ألاحكام الصادرة عن  7وعددها  10ستئناف تجاريةامحاكم  -.

 4حاكم التجاريةامل

وهي محكمة محدثة على الصعيد املركزي وتختص   11املحكمة العسكرية – 1

 :بالنظر في الجرائم التالية 

الجرائم العسكرية املنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون : أوال 

واملرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين املخولة لهم هذه الصفة 

 ة والذين هم في وضعية الخدمة ؛بموجب نصوص خاص

 الجرائم املرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها ؛: ثانيا 

الجرائم املرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو املرتكبة ضد : ثالثا  

أمن ألاشخاص أو ألاموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على 

ائم إلاعداد لتغيير النظام أو الاستيالء على جزء من القوات املسلحة، وجر 

التراب الوطني باستعمال السالح، والجرائم املرتكبة ضد النظم املعلوماتية 

والاتصاالتية والتطبيقات إلالكترونية واملواقع السبرانية التابعة للدفاع 

 الوطني ؛ 

 4 إذا نص القانون صراحة على ذلك: رابعا  

                                                                                                                                                                  

بتاريخ  8432433، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 13437تم إحداث محاكم استئناف إدارية بمقتض ى القانون رقم  - 9

، 33.، ص (4332فبراير  47) 8.43محرم  .4بتاريخ  1731ية عدد ، الجريدة الرسم(4332فبراير  .8) 8.43من محرم  81

 4 كما تم تغييره

 44324813طبقا للمادة ألاولى من املرسوم رقم ( مراكش –الرباط ) (9)في اثنين تم تحديد عدد محاكم الاستئناف إلادارية  -

ستئناف إلادارية ومقارها ودوائر بتحديد عدد محاكم الا ( 4332يوليو  41) 8.43من جمادى آلاخرة  43الصادر في 

 43344، ص (4332أغسطس  .8) 8.43رجب  83بتاريخ  3..1اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 

، وذلك طبقا للمادة (مراكش –فاس  –الدار البيضاء ) محاكم( 8)ثالث  تم تحديد عدد محاكم الاستئناف التجارية في -10

 4ذكر، سالف ال44334338ألاولى من املرسوم رقم 

 8.72من صفر  83املؤرخ في  848.4813الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  831487القانون رقم  واملنظمة بمقتض ى -11

 املتعلق بالقضاء العسكري ( .438ديسمبر  83)

 54، ص (4381فاتح يناير ) 8.72ربيع ألاول  3بتاريخ  2744الجريدة الرسمية عدد واملشنشور في 
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 : عية الخدمة في مدلول البند ألاول أعاله يعتبر أيضا في وض

 العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا، املنتمون إلى القوات املسلحة امللكية ؛ - 

 املنخرطون في الجندية ؛- 

 املنخرطون في الجندية من جديد ؛  - 

 املسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني أصابهم؛ - 

الرتب املتمتعون برخصة غير محددة املدة أو الذين العسكريون من مختلف  - 

هم في حالة الوضع رهن إلاشارة أو في وضعية الاحتياط املستدعون للخدمة 

من جديد بصفوف القوات املسلحة امللكية، وذلك من تاريخ تكوينهم فرقة 

قصد التحاقهم بالجيش، أو من تاريخ وصولهم إلى املكان املخصص لهم إذا 

غير 4 منفردين إلى غاية تاريخ تسريحهم قصد التحاقهم بمنازلهمالتحقوا به 

أن هؤالء خارج هذا إلاطار ال يحاكمون أمام املحكمة العسكرية إال إذا 

 4ارتكبوا جريمة العصيان املنصوص عليها في هذا القانون 

 : ال تختص املحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية 

رتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء جرائم الحق العام امل: أوال 

 كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛

الجرائم املرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين : ثانيا  

للدرك امللكي أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء 

 4اريةممارسة مهامهم في إطار الشرطة إلاد

ال تختص املحكمة العسكرية بالنظر في ألافعال املشنسوبة إلى ألاحداث الذين 

 4يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل

ال تختص املحكمة العسكرية بالنظر في ألافعال املشنسوبة إلى ألاشخاص 

 املدنيين العاملين في خدمة القوات املسلحة امللكية، مع مراعاة أحكام املادة

 4أعاله 7
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 القســـــم ألاول 

 املحاكم العادية

 ألاول الفصـــل 

 الابتدائيةاملحاكم 
 

في التقاض ي واملنظمة  الدرجة ألاولى العادية ذات دائية من املحاكماملحاكم الابت

املحدد للتنظيم  .833 يوليو 81بتاريخ  8-.3-771بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

-431، واملغير بمقتض ى الظهير الشريف رقم منه الثاني فصلالاملغربي وخاصة  القضائي

ريف وبمقتض ى الظهير الش (8337سبتمبر  83) .8.8ربيع ألاول  44الصادر في  37-8

 قانون بتنفيذ ال( 8331سبتمبر  44) 8.83جمادى ألاولى  73الصادر في  8-31-881رقم 

من ذي  84الصادر في  8-.3-.4ر الشريف رقم واملغير واملتمم بمقتض ى الظهي 2-31رقم 

 4ا واختصاصاتهاهوهذا القانون هو الذي حدد تنظيم( .433فبراير  7) .8.4الحجة 

وهكذا يمكن تصشنيف هذه املحاكم حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها 

 : إلى 

 محاكم ابتدائية مدنية؛/8

 ومحاكم ابتدائية اجتماعية ؛/4

 4ئية زجريةومحاكم ابتدا/7

 :املدنية إلى الابتدائيةقسم املحاكم نكما ت

 ـ أقسام قضاء القرب

 ـ غرفة مدنية

 ـ غرفة تجارية 

 4ـ غرفة عقارية

 :قسم إلىنفت الاجتماعية الابتدائيةأما املحاكم  

 ـ أقسام قضاء ألاسرة 
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 ـ غرفة حوادث الشغل وألامراض املهنية

 4ـ وغرفة نزاعات الشغل

 :الزجرية إلى  الابتدائيةقسم املحاكم نوت

 ـ أقسام قضاء القرب

 ـ غرفة جنحية 

 ـ غرفة حوادث السير

 4ـ غرفة قضاء ألاحداث

 

 ألاول  بحثامل

 مـــالتنظي

 

 واملتمثلة في تتكون املحاكم الابتدائية من رئيس ونواب وقضاة ألاحكام ونيابة عامة 

 4يابة العامةوكيل للملك ونوابه أو عدة نواب وكتابة الضبط وكتابة الن

 :من النظام ألاساس ي للقضاة على ما يلي 7نصت املادة 

يتألف السلك القضائي باململكة الخاضع لهذا النظام ألاساس ي من هيئة  

واحدة، تشمل قضاة ألاحكام وقضاة النيابة العامة، املعينين بمحاكم أول 

ت درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، املوجودين في إحدى الوضعيا

 4أدناه 13املنصوص عليها في املادة 

إذن بمقتض ى هذه املادة أصبح الجهاز القضائي يتكون من هئية واحدة تشمل 

 4قضاة ألاحكام والنيابة العامة معا

 الرئيس ونوابه: املطلب ألاول 
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 12ما بين املنصب القضائييز يقبل الحديث عن الرئيس ونوابه البد من التم

 413واملسؤولية القضائية

ين فيها من قبل درجة هي مسؤولية قضائية يتم التعن مهام رئاسة املحكمة أول إذ

املجلس ألاعلى للسلطة القضائية بعد إعالن شغور منصب املسؤولية وتفتح املباراة 

واليمكن نشر نائجها الا بعد 4أمام جميع قضاة اململكة الذين تتوفر فيهم شروط التباري 

 4موافقة امللك عليها

 4ألاقل على الثانية درجةال في يرتب

                                                 

 :من النظام ألاساس ي للقضاة املناصب القضائية كما يلي .ادة امل هحددت والذي  -12

 :تحدد املناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي

 قاض بمحكمة أول درجة؛

 نائب وكيل امللك لدى محكمة أول درجة؛

 مستشار بمحكمة استئناف؛

 نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف؛

 مستشار بمحكمة النقض؛

 4ام عام لدى محكمة النقضمح

 :من النظام ألاساس ي للقضاة كما يلي 1والتي حددتها املادة  -13

 :تحدد مهام املسؤولية القضائية كما يلي 

 رئيس محكمة أول درجة؛

 وكيل امللك لدى محكمة أول درجة؛

 رئيس أول ملحكمة استئناف؛

 وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛

 قض؛الرئيس ألاول ملحكمة الن

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

 نائب الرئيس ألاول ملحكمة النقض؛

 رئيس الغرفة ألاولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها؛

 4املحامي العام ألاول لدى محكمة النقض
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املتعلق بالنظام ألاساس ي  01.608القانون التنظيمي رقم  طبق عليه مقتضياتنوي

من جمادى آلاخرة  .0املؤرخ في  060.6.0والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14للقضاة

 6( .910مارس  .9) 0.82

لقضائية والصادر بتنفيذه املتعلق باملجلس ألاعلى للسلطة ا 011608والقانون التنظيمي رقم 

 615(.910مارس  .9) 0.82من جمادى آلاخرة  .0املؤرخ في  060.6.1الظهير الشريف رقم 

النظام الداخلي للمجلس ألاعلى للسلطة القضائية كما وضعه املجلس ألاعلى للسلطة و 

القضائية وقضت املحكمة الدستورية بمطابقته ألحكام الدستور وأحكام القانون 

املتعلق باملجلس ألاعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي  833487رقم  التنظيمي

من  41الصادر في  11483املتعلق بالنظام ألاساس ي للقضاة بقرارها رقم  832487رقم 

 16(4383أكتوبر  82) 8.73محرم 

ولقد خول القانون لرئيس املحكمة الابتدائية مجموعة من السلط القضائية 

ية ملستعجلة أو ألامر باألداء كما يتولى شؤون تسيير املحكمة من الناحخاصة في ألامور ا

الضبط وجميع املوظفين العاملين تحت إمرته كما  ةرئيس كتاب وبمساعدة من إلادارية 

راقبة مهنيا على القضاة املعينين في نفس املحكمة  كما يتولى ممنحه املشرع إلاشراف 

 4املهن املساعدة للقضاء

شريطة أن  تعيين نائب أو أكثر  اقتراح املشرع له دي مهمته بإتقان خول وألجل أن يؤ 

يخضع لسلطة الرئيس  هوهو بدور 174القضاة داخل املحكمة الابتدائية يكونوا من أقدم

                                                 

 78234، ص (4382أبريل  .8) 8.73رجب  2بتاريخ  2.12الجريدة الرسمية عدد  -14
 78.74، ص (4382أبريل  .8) 8.73رجب  2بتاريخ  2.12د الجريدة الرسمية عد -15

 217.4، ص (4383نوفمبر  3) 8.73صفر  43بتاريخ  2243الجريدة الرسمية عدد - 16

 :من القانون التنظيمي للمجلس ألاعلى للسلطة القضائية على أنه  48املادةنصت املادة  -17

  :عنية، كال منيعين املجلس، باقتراح من املسؤول القضائي باملحكمة امل

 نائب رئيس محكمة أول درجة، والنائب ألاول لوكيل امللك لديها؛

 .نائب الرئيس ألاول ملحكمة استئناف، والنائب ألاول للوكيل العام للملك لديها

 4تحدد بقرار للمجلس املحاكم التي يعين بها النواب املشار إليهم مع تحديد عددهم بالشنسبة لكل محكمة 
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يختص رئيس املحكمة " م م على أنه 8.3جاء في الفصل حيث ألاول ملحكمة الاستئناف 

جالت كما توفر عنصر الاستعجال في الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستع

الصعوبات املتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو ألامر بالحراسة القضائية  أو 

 44م الأ قد أحيل على املحكمة هأي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع  في جوهر 

 4نائبهإذ أعاق الرئيس مانع قانوني، أسندت مهام قاض ي املستعجالت إلى  

 .قضاة ألاحكام: طلب الثانيامل

يتم اختيارهم من بين الحاصلين على إلاجازة في القانون الخاص أو إلاجازة في 

 4الشريعة أوما يعادلها أو يفوقها بعد اجتيازه مباراة تجريها وزارة العدل

وعند نجاح املترشح فإنه يقض ي مدة سشنتين كملحق قضائي توزع ما بين املعهد 

ريب باملؤسسات وإلادارات، وبعد انصرام هذه املدة يجتاز امتحان العالي للقضاء والتد

نهاية التكوين وعندئذ يعين الناجحون في الامتحان بظهير شريف يصدر باقتراح من 

املجلس ألاعلى للقضاء قضاء في الرتبة ألاولى من الدرجة الثالثة ويلحقون بمختلف 

 4 هااملحاكم باعتبار ما يتوفر لهم من مؤهالت للعمل ب

 القانون التنظيمي الخاص باملجلس ألاعلى للسلطة القضائية طبقا ملقتضيات و 

 :يشترط في املترشح لولوج السلك القضائي 

 أن يكون من جشنسية مغربية؛

 أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

واملروءة أال يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعاال منافية للشرف 

 أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ؛

 4أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية الالزمة للقيام باملهام القضائية

عالوة على الشروط العامة املنصوص عليها في املادة السابقة، يشترط في 

 :املترشح الجتياز مباراة امللحقين القضائيين

 في فاتح يناير من سنة إجراء املباراة؛ سنة( 1.)أال تتجاوز سنه خمسا وأربعين 
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أن يكون حاصال على شهادة جامعية يحدد القانون نوعها واملدة الالزمة 

 4للحصول عليها

يعين قضاة في السلك القضائي امللحقون القضائيون الناجحون في امتحان 

نهاية التكوين بمؤسسة تكوين القضاة، طبقا للمقتضيات التشريعية 

 4اري بها العملوالتنظيمية الج

  

رهن إشارة إدارتهم  ضعون لم تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة أو يو  نأما الذي

 4ألاصلية

 قضاة التحقيق وألاحداث والتنفيذ: املطلب الثالث

  التحقيق يقاض :الفقرة ألاولى

املتعلق باملسطرة الجنائية كما  4418-38من املستجدات التي جاء بها القانون رقم 

وتتميمه، هو تنصيصه على إحداث قاض مكلف بالتحقيق في املحكمة وقع تعديله 

الابتدائية يعينون من بين قضاة ألاحكام بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس 

 194املحكمة الابتدائية

طائلة البطالن املشاركة في إصدار حكم في قضية  تحتويمنع على قاض التحقيق 

 4ته قاض مكلف بالتحقيقزجرية سبق أن أحيلت عليه بصف

والغاية من إحداث هذه املؤسسة هو إعطاء ضمانات أكثر للمتهم حتى إذا صدر  

 4الحكم ضده يكون حكما عادال

 قاض ي ألاحداث :الفقرة الثانية

يشنتمي قاض ي ألاحداث لدى املحكمة الابتدائية، إلى قضاة ألاحكام يعني بقرار لوزير 

جديد وبناء على اقتراح من رئيس املحكمة العدل ملدة ثالث سنوات قابلة للت

في حالة حدوث عائق يمنع قاض ي ألاحداث من القيام بمهامه يكلف رئيس  ،و الابتدائية
                                                 

واملشنشور بالجريدة الرسمية ( 4334أكتوبر  7) 8.77رجب  41املؤرخ في  8-34-411تنفيذه الظهير الشريف رقم والصادر - 18

 (43374يناير  73بتاريخ  1331عدد 
ومن بين إلاشكاالت التي لتزال مطروحة لحد آلان مسألة تعيين القضاة املكلفين بحيث ليزال الاختصاص موكوال لوزير - 19

 4العدل



 

 
16 

شارة وكيل امللك لدى نفس املحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد است

 4املحكمة

املحكمة ى تتمثل مهمة القاض ي املكلف باألحداث في ترأس غرفة ألاحداث لد 

ين إثني عشرة سنة والتي تثبت في قضايا ألاحداث املتراوحة أعمارهم ما ب الابتدائية

إذا كان الفصل املتابع به الحدث جنحي يمكن لقاض ي ألاحداث أن وثمان عشرة سنة، 

  :يخضعه لواحد أو أكثر من التدابير آلاتية

 4إلى شخص جدير بالثقةأو أو الوص ي عليه أو املقدم عليه  إلى أبويهبتسليمه  (8

 :إلى مركز املالحظةأو (4

 4 إلى قسم إلايواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية(7

إلى مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية إذا (.

 4كان الحدث في حالة إلى العالج

لدراسة أو التكوين املنهي أو إلى إحدى املؤسسات أو املعاهد املعدة للتربية أو ا(1

 4مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه املهمة

 4إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية(2

في سنة  81و  84عمره ما بين  يتراوحجميع ألاحوال ال يمكن وضع الحدث الذي  يوف

، لكن خرأي تدبير آ اتخاذإال إذا كان هذا التدبير ضروري أو استحال  سجنيهمؤسسة 

 4يشنبغي أن يوضع في مكان معزول عن أماكن وضع الرشداء

 4قرارات قاض ي ألاحداث مشمولة بالنفاذ املعجل

 قاض ي التنفيذ:الفقرة الثالثة 

يصطلح على هذه املؤسسة القاض ي املكلف بتنفيذ العقوبة وهو يعين من بين قضاة 

حكمة الابتدائية ملدة ثالث ألاحكام بقرار لوزير العدل وبناء على اقتراح من رئيس امل

 4بنفس الكيفية مسنوات قابلة للتجديد، ويعفون من مهامه

حدث مانع لقاض ي تطبيق العقوبة حال دون القيام بمهام، عين رئيس املحكمة إذاو 

 4بصفة مؤقتة عنه قاضيا للنيابة
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تتمثل مهمة هذا القاض ي في الحرص على التطبيق السليم للعقوبات الصادرة عن 

ة وذلك بزيارة املؤسسات السجنية التابعة لدائرة املحكمة الابتدائية التي يشنتمي املحكم

 4إليها في كل شهر على ألاقل

في شأن  كما يتتبع مدى تطبيق القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية

قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سالمة إجراءات التأديب ويطلع على سجالت 

 رسلعن كل زيارة يضمنه مالحظاته يوجهه إلى وزير العدل، وياعد تقرير يو  4عتقالالا 

 4نسخة منه إلى النيابة العامة

 4ويمكنه تقديم مقترحات حول العفو وإلافراج املقيد بشروط

 اختصاصات املحاكم الابتدائية ومسطرة التقاض ي: املبحــث الثانــي

 الاختصاصات:  املطلب ألاول 

 4بتدائية اختصاصات عادية وأخرى استثنائيةللمحاكم الا 

 الاختصاصات العادية:الفقرة ألاولى

ألاصل أن للمحاكم الابتدائية الوالية العامة من حيث الاختصاص بحيث تختص في 

 4كل الدعاوى إال ما استثنى بمقتض ى القانون 

راث وهكذا تختص بالنظر في جميع القضايا املدنية وقضايا ألاحوال الشخصية واملي

 4أو ابتدائية مع حفظ حق الاستئناف وانتهائيوالتجارية وإلادارية والاجتماعية ابتدائيا 

 :20تختص املحاكم الابتدائية بالنظركذلك كما

باملحاكم الابتدائية، إلى غاية  الاستئناف ةأمام غرف الاستئنافابتدائيا، مع حفظ حق - 

 ؛(درهم 20.000)عشرين ألف درهم 

نافية، في جميع الطلبات التي حفظ حق الاستئناف أمام املحاكم الاستئ وابتدائيا، مع - 

 ؛(درهم 20.000)تتجاوز عشرين ألف درهم 

                                                 
20 6، سالف الذكر81601أعاله بموجب القانون رقم  02ير وتتميم الفصل تم تغي -   
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تختص املحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في كما :الفقرة الثانية 

لها  النزاعات الفردية املتعلقة بعقود الشغل أو التدريب املنهي والخالفات الفردية التي

 4عالقة بالشغل أو التدريب املنهي

 4التعويض عن حوادث الشغل وألامراض املهنية-

 اختصاص املحاكم الابتدائية كمرجع استئنافي:الفقرة الثالثة 

البت في ألاحكام املستأنفة سواء عن  اختصاص الابتدائيةأسند القانون إلى املحاكم 

 4القرب نفس املحكمة ، أو عن ألاحكام الصادرة عن قضاء

 :اختصاصات املحاكم الابتدائية للبت في القضايا املستعجلة: الفقرة الرابعة

ألاصل في الدعاوى أن تكون املساطر عادية، لكن في بعض ألاحيان قد يحضر 

اض الاستعجال في القضية فتحال على رئيس املحكمة الابتدائية بصفته ق

 4فيصدر حكمه دون املساس بجوهر النزاعللمستعجالت 

 :اختصاص املحاكم الابتدائية للبت في مقاالت ألامر باألداء:الفقرة الخامسة

يمكن إجراء مسطرة ألامر باألداء في كل طلب تأدية : على أنه( م م  811)نصت املادة 

مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين حسب الشروط 

 :آلاتية

 :دائية بمقال مكتوب يتضمنترفع الدعوى إلى املحكمة الابت-

الاسم العائلي والشخص ي ومهنته وموطن ألاطراف مع البيان الدقيق للمبلغ -

املطلوب وموجب الطلب كما يجب أن يعزز هذا الطلب بسند الدين، ال يقبل في جميع 

 4ألاحوال الطلب الذي ال يتضمن موقف إقامة املدين أو كونه يوجد بالخارج

كمة صحة ثبوت الدين يصدر أمرا بقبول الطلب والحكم عندما يتضح لرئيس املح

 4على املدين باألداء مع الصوائر

إذا ظهر له خالف ذلك حكم يرفض الطلب وأحال الطلب على املحكمة العادية 

 4املختصة تبعا لإلجراءات العادية
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يبلغ ألامر باملوافقة على الطلب إلى املدعى عليه، حتى يسدد ما بذمته في ظرف (4

نية أيام املوالية لهذا التبليغ وإال أجبر على ألاداء بكل الطرق القانونية بما في ذلك ثما

 4الحجز على أمواله

يمنع املدين أجل ثمانية أيام من تاريخه لكي يقدم ما توفر عليه من دفعات وأدلة (7

وحجج وفي حالة تخلفه عن ذلك وانصرام هذا ألاجل يصبح الحكم قابال للتنفيذ 

 4لى ألاصلاملعجل ع

 4إما إذا استأنف ألامر باألداء ثم رفض فإنه يصبح قابال للتنفيذ على ألاصل(.

 مسطرة التقاض ي: املطلب الثاني 

ترفع الدعوى إلى املحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف املدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به املدعي           

بة الضبط املحلفين محضرا يوقع من طرف املدعي أو يشار في املحضر إلى أنه ال يمكن له شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتا

 4التوقيع

 4 تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء ألاطراف وكذا تاريخ الاستدعاء

مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية بمجرد تقييد املقال يعين رئيس املحكمة حسب ألاحوال قاضيا 
21
4 

يجب أن يتضمن املقال أو املحضر ألاسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة املدعى عليه واملدعي 

وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل املدعي، وإذا كان أحد ألاطراف شركة وجب أن يتضمن املقال أو املحضر 

 4ومركزها اسمها ونوعها

يجب أن يبين بإيجاز في املقاالت واملحاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل املثارة وترفق بالطلب  

املستندات التي ينوي املدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد املستندات 

املرفقة ونوعها
22
4 

 4مقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على املدعي أن يرفق املقال بعدد من الشنسخ مساو لعدد الخصومإذا قدم الطلب ب

يطلب القاض ي املقرر أو القاض ي املكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها
23

، كما يطلب 

طائلة الحكم بعدم قبول الطلب إلادالء بشنسخ املقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت
24
4 

                                                 
من ربيع  44بتاريخ  84374432أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  78تم تغيير الفقرة ألاخيرة من الفصل  - 21

 82834، ص (8337سبتمبر  81) .8.8ربيع ألاول  43بتاريخ  443.؛ الجريدة الرسمية عدد (8337سبتمبر  83) .8.8ألاول 
 4، سالف الذكر34437أعاله بموجب القانون رقم  74تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية من الفصل  - 22
  4، سالف الذكر84374432أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  74تم تغيير الفقرة ألاخيرة من الفصل  - 23



 

 
20 

 4يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ املحكمة

 4يعتبر تعيين الوكيل اختيارا ملحل املخابرة معه بموطنه

ال يمكن ملن ال يتمتع بحق تمثيل ألاطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إال إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من ألاصول 

 4ع أو الحواش ي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغايةأو الفرو 

يجب على الوكيل الذي ال يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه 

 4بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام القاض ي بمحضر وكيله

 4ون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد املوظفين املنتدبين لهذه الغايةغير أن إلادارات العمومية تك

 : يستدعي القاض ي حاال املدعي واملدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء

 الاسم العائلي والشخص ي ومهنة وموطن أو محل إقامة املدعي واملدعى عليه؛ - 8

 موضوع الطلب؛  - 4

 املحكمة التي يجب أن تبت فيه؛ - 7

 يوم وساعة الحضور؛ - .

 4التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر املحكمة عند الاقتضاء - 1

القضائيين املفضويينيوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد 
25

أو عن طريق البريد برسالة مضمونة  

اريةمع إلاشعار بالتوصل أو بالطريقة إلاد
26
4 

إذا كان املرسل إليه يقيم خارج املغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم إلاداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد 

 4 27املضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقض ي بغير ذلك

في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم  يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو 

التسليم في املوطن املختار
28
4 

                                                                                                                                                                  
من قانون املسطرة املدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  431و 63و 39و 38و 37و 32القاض ي بتعديل الفصول  88600القانون رقم ب هأعال  89الفصل تم تغيير الفقرة ألاخيرة من  - 24

 8326.، ص (2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975، الجريدة الرسمية عدد ( 2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.153
بتنظيم مهنة املفوضين القضائيين، الصادر ألامر بتنفيذه بمقتض ى الظهير الشريف رقم  18437انظر القانون رقم  - 25

، (4332مارس  4) 8.43بتاريخ فاتح صفر  1.33، الجريدة الرسمية عدد (4332فبراير  .8) 8.43محرم  81بتاريخ  8432447

ن نشره بالجريدة الرسمية، وتشنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم ويسري مفعول هذا القانون بعد ثالثة اشهر م4 13ص 

 4بإحداث هيئة لألعوان القضائيين وتنظيمها 8413.
 4، سالف الذكر34437أعاله بموجب القانون رقم  73تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة ألاولى من الفصل  - 26
 4، سالف الذكر77488نون رقم أعاله بموجب القا 73تم تعديل الفقرة ألاخيرة من الفصل  - 27
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 4  يعتبر محل إلاقامة موطنا بالشنسبة ملن ال موطن له باملغرب

يجب أن يسلم الاستدعاء في غالف مختوم ال يحمل إال الاسم الشخص ي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا 

 4حكمةبتوقيع العون وطابع امل

ترفق باالستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من 

وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة 4 الشخص الذي تسلمها في موطنه

 4ى هذه الشهادة في جميع ألاحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط املحكمةاملكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة عل

إذا تعذر على املكلف بالتبليغ أو السلطة إلادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو 

شهادة التي ترجع إلى كتابة محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في ال

ضبط املحكمة املعنية باألمر
29
4 

 4توجه حيشنئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد املضمون مع إلاشعار بالتوصل

 4إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة

والي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر امل

 4تسلم الاستدعاء

 4يمكن للقاض ي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد آلاجال املذكورة أعاله وألامر بتجديد الاستدعاء

ه قيما يبلغ يعين القاض ي في ألاحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفت

 4إليه الاستدعاء

يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات إلادارية ويقدم كل املستندات واملعلومات املفيدة للدفاع 

 4عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه إلاجراءات حضوريا

ل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاض ي الذي عينه ويخطر إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجه

 4الطرف برسالة مضمونة عن حالة املسطرة وتشنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك

يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم املحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في  

ية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب اململكة مكان مقر املحكمة الابتدائ

 4تحت طائلة بطالن الحكم الذي قد يصدر غيابيا

إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه ال موطن وال محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم اململكة فإن أجل الحضور يحدد فيما 

 :يلي

 شهران؛: كن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول ألاوروبيةإذا كان يس -

                                                                                                                                                                  
 1) 8.74شوال 2بتاريخ  1331، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 77488أعاله بموجب القانون رقم  71تم تعديل الفصل  - 28

؛ إال أن هذا التعديل شمل الفقرة ألاولى فقط دون باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ 713.، ص (4388سبتمبر 

 4..11، ص (4384نوفمبر  84) 8.77ذو الحجة  43بتاريخ  2333لجريدة الرسمية عدد املادي الصادر با
 6، سالف الذكر88600القانون رقم بموجب أعاله  82الفصل الفقرة الثانية من  ديلتع تم - 29
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 ثالثة أشهر؛: إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا -

 4أربعة أشهر: إذا كان يسكن باالقيانوس -

يتوفر بعد  بالشنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص باملغرب الذي ال  القاض يتطبق آلاجال العادية عدا إذا مددها 

 4على موطن ومحل إقامة

 وبعد أن تصبح القضية جاهزة يتم مناقشتها ثم بعد ذلك تحجز للتأمل ثم املداولة ليصدر بعد ذلك الحكم القضائي

 4علنية إال إذا قرر القانون خالف ذلك جلسة في

إذا استوجب ذلك النظام العام  لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون املناقشة في جلسة سرية

 4أو ألاخالق الحميدة

فإذا أخلوا باالحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة ال 4 يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدالكما 

 4تتعدى ستين درهما

 4خص آخر من الجلسةيجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي ش

 4إذا امتنع ألافراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ إلاجراءات طبق مقتضيات املسطرة الجنائية

إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه القاض ي حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة 

تعلقة بالتلبس بالجريمةلتطبيق املسطرة امل
30
4 

إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكالء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر أما

فإذا تعلق ألامر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة4 رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة
31
4 

نافات بهاتطبق أمام املحاكم الابتدائية وغرف الاستيو 
32

قواعد املسطرة الكتابية املطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا  

 4من املسطرة املدنية ..7و 7.4و 772و  771و .77و 774و 778و 743ألحكام الفصول 

تمارس املحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاض ي املقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات املخولة حسب الفصول املذكورة 

 4ستيناف ولرئيسها ألاول أو للمستشار املقرر ملحكمة الا 

غير أن املسطرة تكون شفوية في القضايا التالية
33
: 

 القضايا التي تختص املحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ - 8

 قضايا النفقة والطالق والتطليق؛ - 4

 القضايا الاجتماعية؛ - 7

                                                 
 4، سالف الذكر84374432أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  7.تم تغيير الفصل  - 30
 .، سالف الذكر84374432أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  ..الفصل  تم تغيير  - 31
 6، سالف الذكر81601أعاله بموجب القانون رقم  1.تم تغيير وتتميم الفصل  - 32
 4، سالف الذكر34437أعاله بموجب القانون رقم  1.تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل  - 33
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 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ - .

قضايا الحالة املدنية - 1
34
4
 
 

إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حاال لألطراف مع إلاشارة إلى ذلك في  هافصل في القضية فورا أو تؤجلعلى املحكمة أن ت

أو في قوانين خاصة قانون املسطرة املدنيةسجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت املنصوص عليها في 
35

 4 

أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت املحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح إذا استدعي املدعي و 

 4لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة

يب من وتحكم املحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب املدعي متابعة النظر في قضيته خالل شهرين من قرار التشط

 4 الجدول 

و إذا كانت املحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب املدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة 

حضوري بالشنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه
36
4 

الستدعاء بنفسه وكان يحكم غيابيا إذا لم يحضر املدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل با

 4الحكم قابال لالستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه ألاطراف املتخلفة

يجوز للقاض ي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر برسالة من أحد ألاطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو 

ه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء املوجه إلي

 4لقيامه بخدمة عمومية

يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين 

 4ان غير مقبولينمختلفتين أو الرتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإال كان الدفع

يسري نفس الحكم بالشنسبة لحاالت البطالن والاخالالت الشكلية واملسطرية التي ال يقبلها القاض ي إال إذا كانت مصالح 

 4الطرف قد تضررت فعال

 :تصدر ألاحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي

 اململكة املغربية

باسم جاللة امللك  وطبقا للقانون 
37
4 

                                                 
 4، سالف الذكر84374432أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.الفصل  تم تغيير  - 34
 .، سالف الذكر34437أعاله بموجب القانون رقم  2.تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل  - 35
ر الشريف رقم الصادر ألامر بتنفيذه بمقتض ى الظهي 4.413أعاله بموجب القانون رقم  3.تم تغيير الفقرة ألاولى من الفصل  - 36
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القاض ي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء  تمل على اسمتش

 4املستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية

تتضمن أسماء ألاطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات 

 4طن الوكالءومو 

 4توضح حضور ألاطراف أو تخلفهم مع إلاشارة إلى شهادات التسليم

 4تتضمن أيضا الاستماع إلى ألاطراف الحاضرين أو إلى وكالئهم وكذا مستشنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء

لى بها واملقتضيات يشار فيها إلى مستشنتجات ألاطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على املستندات املد

 4القانونية املطبقة

 4تنص ألاحكام على أن املناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية

 4يجب أن تكون ألاحكام دائما معللة

در ويسلم يبلغ كاتب الضبط حاال عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور ألاطراف أو وكالئهم بالجلسة الحكم الذي ص

لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس عالوة على ذلك إذا كان الحكم 

قابال الستيناف ألاطراف أو وكالئهم بأن لهم أجال قدره ثالثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه باالستيناف، ويضمن 

 4في الحكم بعد التبليغ هذا إلاشعار من طرف الكاتب

تؤرخ ألاحكام وتوقع حسب الحاالت من طرف رئيس الجلسة، والقاض ي املقرر، وكاتب الضبط، أو من القاض ي املكلف 

بالقضية، وكاتب الضبط
38
4 

إذا عاق القاض ي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس املحكمة داخل أربع وعشرين 

التحقق من وجود هذا املانع وبعد إلاشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاض ي الذي ساعة من 

 4لم يتمكن من إلامضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط

 4إذا حصل املانع لرئيس املحكمة اتخذ نفس إلاجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة

 4اتب الضبط ذكر ذلك القاض ي عند إلامضاءإذا حصل املانع لك

 4وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل املناقشة وإصدار الحكمللقاض ي إذا حصل املانع 

من قانون  78صل يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل املنصوص عليه في الف

 املسطرة املدنية

4أوراق املحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبطتوقع 
 
 

 4تجلد أصول ألاحكام دوريا قصد تكوين سجل منها

                                                 
، 84374432أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  13تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل  - 38

 4سالف الذكر
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ترد املستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبر القاض ي أن بعضها يجب أن يبقى بامللف
39
4 

 4ملعجلاملتعلقة بالتنفيذ ا 8.3تطبق على أحكام املحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 

 4تسلم نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من جميع ألاحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها

 4تضاف نسخة منه إلى امللف بمجرد إمضائه

 4يرفق تبليغ الحكم بشنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية

ق ألامر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن املقتضيات وإذا تعل 73و 71و 73ترسل وتسلم طبق الشروط املحددة في الفصول 

 4من قانون املسطرة املدنية84..املشار إليها في الفصل 

 الفصل الثاني

 أقسام قضـــاء القرب

 

 :تقديم 

من أجل تفادي جميع السلبيات التي كانت تطرحها محاكم الجماعات واملقاطعات 

 أحداثعلى  املغربي ل املشرعامللغاة، ومن أجل تقريب القضاء من املتقاضين ، عم

  "448340.أقسام قضاء القرب بمقتض ى القانون رقم 

                                                 
، سالف 84374432أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  18ير الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل تم تغي - 39

 4الذكر

شريف رقم الالظهير والصادر يتنفيذه الوالصادر يتنفيذه ال  املتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته 4483.القانون رقم  - 40

الجريدة  املشنشور في الجريدة الرسمية عدداملشنشور في الجريدة الرسمية عددو و ( 4388أغسطس  83) 8.74من رمضان  82صادر في  84884818

 7344.، ص (4388سبتمبر  1) 8.74شوال  2بتاريخ  1331الرسمية عدد 

من ربيع آلاخر  43بتاريخ  8481482الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  83481القانون رقم كما وقع تغييره ب

، (4381مارس  83) 8.72جمادى ألاولى  41بتاريخ  ..27؛ الجريدة الرسمية عدد (4381فبراير  83) 8.72

 ؛8318ص 

أغسطس  4) 8.77من      رمضان  87بتاريخ  8484448الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33484القانون رقم وب -

 2744.، ص (4384أغسطس  73) 8.77شوال  88بتاريخ  2331؛ الجريدة الرسمية عدد (4384
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، وينطبق عليها مقتضيات التنظيم القضائي  الابتدائيةوهي أقسام تابعة للمحاكم 

 4املغربي

 التأليف: املبحث ألاول 

تتألف أقسام قضاء القرب من قاض واحد أو أكثر ، وهو مصنف في إطار الدرجة 

 4النظام ألاساس ي للقضاةلى ألاقل، وينطبق عليه الثالثة ع

يعين هؤالء القضاة في أقسام قضاء القرب من بين القضاة العاملين في املحاكم 

 4الابتدائية أو مراكز القاض ي املقيم ، وذلك من طرف الجمعية العمومية

وفي حالة غيابهم أو حصول مانع يمنعهم من ممارسة مهامهم عين رئيس املحكمة 

 4بتدائية من يقوم مقامهمالا 

ولكي يؤدي قاض ي القرب دوره بشكل متقن ، يساعده كاتب للضبط معين من 

 4طرف رئيس كتابة الضبط بعد أداء اليمين القانونية

، أو التي ينعقد لها  الابتدائيةواستثناء من القضايا الرائجة أمام املحاكم 

 4حضور النيابة العامة في ذلك، فإن قضاء القرب يعقد جلساته بدون  الاختصاص

 قضاء القرب اختصاصات: املبحث الثاني 

 الترابي الاختصاص: املطلب ألاول 

 

ختصاص الترابي للمحاكم رابي أو املحلي لقضاء القرب ، الا ختصاص التمل الا تيش

 ، كما يشمل كذلك الدائرة الترابيةالابتدائية التي تقع هذه ألاقسام في دائرة اختصاصها

 4ض ي املقيمملراكز القا

وكما هو معلوم فاالختصاص الترابي هو من النظام العام ، الذي يمكن اثارته في 

 4جميع مراحل التقاض ي ، ويفصل فيه من طرف رئيس املحكمة املعنية

حداث أقسام قضاء القرب هو تقريب القضاء من وبما أن غاية املشرع من إ

ن القضاء أن يعقد جلسات وع ماملتقاضين ـ كما أشرنا سلفا ـ فإنه يمكن لهذا الن

 4داخل مراكز الجماعات الترابية التابعة لنفوذ قسم قضاء القرب تنقلية

 ختصاص النوعيالا : املطلب الثاني 
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لة والتي ال تتجاوز يختص قسم قضاء القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية واملنقو 

 (4درهم 1333)ف درهم قيمتها خمسة آال 

ملخالفات املرتكبة من طرف الرشداء واملنصوص عليها كما تختص كذلك بالبت في ا

أن شريطة املنظم لقضاء القرب 4483.رقم من القانون  81و83و82و81في املواد 

 :وهيختصاص الترابي لقسم قضاء القرب ترتكب من طرف املخالف داخل الا 

 :منه على أنه81تنص املادة حيث 

 :الجرائم التالية درهم مرتكبو  133و 433يعاقب بغرامة تتراوح بين 

من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها -

بوجه قانوني، وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة أو 

اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى وكذا في حالة 

 نفيذ قضائي؛لصوصية أو نهب أو جريمة تلبس أو صياح الجمهور وت

من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير صحيح عند -

 مطالبته بذلك بوجه قانوني؛

من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه -

 السلطة العامة؛

 من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر؛-

حد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا من رفض السماح أل -

 الدخول مأذونا به طبقا للقانون؛

أصحاب املؤسسات السياحية الذين ال يقومون بتقييد أسماء وصفات -

وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قض ى الليل كله أو بعضه لديهم بمجرد 

لقانون، دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق ل

دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة 

 املختصة في املواعد التي تحددها النظم أو عند مطالبته بذلك؛
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من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة املقررة لتداولها قانونا وذلك ما لم -

 4تكن زائفة أو مغيرة

ك التي أقرها التشريع الجاري به من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تل-

 العمل وتحجز هذه ألاوزان واملقاييس؛

من سلم سالحا إلى شخص ال خبرة له فيه أو ال يتمتع بقواه العقلية ما لم -

 يشنتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار؛

من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم يشنتج عن ذلك أي -

 فعل ضار؛

اطات الضرورية ملنع حوادث أثناء إقامة بناء أو إصالحه أو من لم يتخذ الاحتي-

 هدمه؛

 من خالف حظر إطالق الحراقيات في أماكن معينة؛-

 من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي و أهمل إنارته؛-

من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها أو حفر أحداثها في أزقة أو -

 لضوابط؛ساحات، مخالفا بذلك القوانين وا

من أهمل تنظيف ألازقة أو املمرات في املحالت التي يعهد فيها للسكان بالقيام -

 بذلك؛

 من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص؛-

 من احترف التشنبؤ بالغيب أو تفسير ألاحالم؛-

من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل -

 :آلاتية

الجر أو الحمل أو الركوب أو إساءة سياقتها   أو الخيول أو دوابسرعة العربات -

 أو الزيادة في حمولتها؛



 

 
29 

استعمال أو استخدام سالح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو -

 أشياء أخرى صلبة؛

قدم املنازل أو املباني أو تعييبها أو عدم إصالحها أو صيانتها أو أشغال شارع أو -

أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة ممر أو ساحة 

منه دون اتخاذ الاحتياطات وإلاشارات املعتادة أو املقررة بمقتض ى 

 الضوابط املسنونة؛

من ارتكب عالنية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له أو ال، وكذلك من -

 أساء معاملته بالزيادة في حمولته؛

 ير وأكلها في عين املكان؛من قطف ثمارا مملوكة للغ-

من التقط ثمارا أو جمع بيد أو بمشط محصوال في املزارع التي لم تجرد نهائيا -

 أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها؛

من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب ولم -

 يخطر بها السلطة املحلية في ظرف ثالثة أيام؛

موجودة تحت حراسته مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر  من قاد دوابا-

بها أو تركها تمر إما في أراض ي الغير املهيأة أو املبذورة فعال و لم تفرغ من 

 محصولها وإما في مغارس ألاشجار املثمرة أو غيرها؛

من دخل أو مر في أراض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعال وإما -

حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج، دون أن يكون مالكا لهذه ألارض بها 

وال منتفعا بها وال مستأجرا وال مزارعا لها، وليس له عليها حق أو ارتفاق أو 

 مرور، وليس تابعا و ال موكال ألحد هؤالء ألاشخاص؛

من ألقى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور -

 غيره أو في حديقة أو مكان يحيط به سور؛ل
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من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة إدارية بالكتابة أو وضع عالمات أو رسوم -

على منقول أو عقار مملوك للدولة أو للجماعات املحلية أو على منقول 

موجود في تلك العقارات من أجل إنجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا 

 تحت تصرف الجمهور؛

ن لم يكن مالكا لعقار وال منتفعا منه وال مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من م-

طرف أحد هؤالء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات أو عالمات أو 

 رسوم عليه؛

من وضع أو ترك في مجاري املياه أو العيون مواد أو أشياء أخرى يمكن أن -

  4تعرقل سيرها

درهم مرتكبو  333درهم إلى  733مة تتراوح بين يعاقب بغرا:أنه82وتنص املادة 

 :الجرائم التالية

 مرتكبو أعمال العنف أو إلايذاء الخفيف؛-

 مرتكبو السب غير العلني؛-

من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من املواد -

 التي من شأنها تلطيخ الثياب؛

ر ذلك من املنتوجات النافعة من قام بسرقات ونهب محصوالت زراعية أو غي-

 التي لم تكن قد فصلت من مغارسها قبل الاستحواذ عليها؛

 من أفسد حفرة أو سياجا أو قطع أغصان سياج أو أزال أعوادا يابسة منه؛-

من شيد مصب ماء فوق طاحونة أو معمل أو بحيرة متجاوزا العلو املحدد من -

 مالك الغير؛طرف السلطة املختصة فغمرت املياه الطرق أو أ

من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو تركه دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما -

 كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن املرور؛
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من أغفل إلادالء حاال عند طلب ألاعوان املكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد -

 ورخصة الصيد في غابة الدولة إن اقتض ى الحال؛

يد والحاملون للرخص واملأذون لهم وبصفة عامة جميع املكترون لقطعة ص-

الصيادين الذين يمتنعون من إحضار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعاتهم 

وسياراتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وساللهم وشباكهم أو جيوبهم الصالحة لوضع 

وحفظ أو نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك ألاعوان املكلفون بشرطة 

اينة املخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في قضايا الصيد لغاية مع

الصيد بداخل املياه إلاقليمية، وتصادر آالت الصيد في جميع ألاحوال 

 املنصوص عليها في هذه الفقرة؛

من عثر عليه ليال أو نهارا خارج الطرق واملمرات العادية فوق أرض قامت -

بها مزروعات أو عملت على إلادارة الغابوية بغرسها باألشجار أو أحدثت 

  4إيقاف رمالها

 :على أنه83كما نصت املادة 

 :درهم مرتكبو الجرائم التالية 8333إلى  133يعاقب بالغرامة من 

من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعالن وضع بمقتض ى أمر صادر عن -

جديد  السلطات إلادارية املختصة، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويعاد من

 تنفيذ ما تضمنه ألامر تنفيذا كامال على نفقة املحكوم عليه؛

من ليس له محل إقامة معروف، وال وسائل للتعيش وال يزاول عادة أي حرفة -

أو مهنة رغم قدرته على العمل إذا لجأ إلى إلاقامة بالشارع العام أو 

 بالساحات أو الحدائق العمومية؛

مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من من قتل أو بتر بدون ضرورة في - 

دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو ألاغنام أو املاعز أو غيرها من 

أنواع املاشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض 

 مملوكة للغير؛
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من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن ألارض ولو - 

نت في حزم أو أكوام دون أن يقترن فعله بظرف من الظروف املشددة كا

 لجريمة السرقة ومتى كانت قيمة املسروقات زهيدة؛

من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن ألارض بعد، وكان ذلك - 

بواسطة سالت، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو بدواب الحمل متى 

 يقترن فعله بظرف من الظروف املشددة؛ كانت قيمتها زهيدة إن لم

من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو السلطة -

 املحلية، أو تملك بسوء نية منقوال وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ؛

 من ركب سيارة أجرة و هو يعلم أنه يتعذر عليه مطلقا أن يدفع واجب نقله؛-

تناول وجبة بمطعم، أو استفاد من خدمة بمقهى من استأجر بيتا بفندق أو -

  4 وهو يعلم أن يتعذر عليه أن يدفع واجب ذلك

باستثناء الحاالت املنصوص عليها في البنود ألاول والثاني والثالث ال تحرك 

 4إال بناء على شكاية من املتضرر   املتابعة

 :أنه81وورد في املادة 

 :درهم مرتكبو الجرائم التالية 8433درهم إلى  133يعاقب بغرامة تتراوح بين 

من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو -

 يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر؛

مالكو ورعاة املواش ي الذين يتركونها ترعى في املقابر، وإذا أثبت الحراس أنهم -

 ير بنفس العقوبة؛ارتكبوا ذلك بأمر من املالك، عوقب هذا ألاخ

من أقام أو وضع في ألازقة أو الطرق أو الساحات أو ألاماكن العمومية بدون -

 رخصة صحيحة ألعاب قمار أو يانصيب، وتحجز كل ألادوات؛
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من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع -

ترتب عن تصرفه أذى حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير ما لم ي

 للغير؛

مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع املهين أو الليلي الذي يقلق راحة -

 السكان؛

 من عيب أو أتلف بأي وسيلة كانت طريقا عمومية أو اغتصب جزءا منها؛-

من أحدث قصدا أضرارا بأموال منقولة للغير باستثناء ألاضرار الناشئة عن -

  4ذلك من أعمال التخريب الخطيرة الحريق واملفرقعات وغير 

وفي جميع ألاحوال اليمكن لقاض ي القرب البت في النزاعات املتعلقة بمدونة 

ألاسرة وقضايا العقار واملنازعات إلاجتماعية التي تشمل حوادث الشغل 

 444وألامراض املهنية

 4كما اليحق له البت في القضايا املتعلقة باإلفراغات في ألاكرية

 4مسطرة التقاض ي أمام قضاء القرب وطرق الطعن في أحكامه: ثالث املبحث ال

 مسطرة التقاض ي: املطلب ألاول 

ترفع الدعوى إلى قاض ي القرب ممن له الصفة وألاهلية واملصلحة ، إما بمقال 

مكتوب ، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط خالل الجلسة ، ويدونه في 

مجانية ومعفاة املسطرة  وتكون دعي، محضر رسمي نموذجي يوقعه كاتبه وامل

من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات املقدمة من طرف ألاشخاص 

 4 أما ألاشخاص املعنويين فال يعفون من أداء الرسوم القضائية 41الذاتيين

                                                 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  83481مقتض ى املادة الفريدة من القانون رقم أعاله، ب 2تم تغيير أحكام املادة  -41

 83) 8.72جمادى ألاولى  41بتاريخ  ..27؛ الجريدة الرسمية عدد (4381فبراير  83) 8.72من ربيع آلاخر  43بتاريخ  8481482

 83184، ص (4381مارس 
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، أوضح له القاض ي مضمون الطلب  فإذا كان املدعى عليه حاضرا في الجلسة

السلطة املحلية بتبليغ مقال الدعوى  أما إذا لم يحضر أمر قاض ي القرب ،

 4إلى حيث عنوانه أو موطنه، أو تبلغ إليه بواسطة املفوض القضائي

يستدعى املدعى عليه للجسلة في تاريخ ال يتعد ى ثمانية أيام من تاريخ تقديم 

 4الطلب أو املقال

وقبل البت في موضوع الدعوى ألزم القانون قاض ي القرب ، القيام بمحاولة 

ح بين الطرفين ، فإذا نجح في ذلك حرر محضرا رسميا يوقع من الصل

 أطراف الدعوى ويشهد

 4قاض ي القرب عليه وبه تشنتهي إجراءات الدعوى 

 4أما إذا فشل في الصلح ، صرح بذلك واستمرت إجراءات الدعوى 

تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر ألاحكام باسم جاللة امللك 

وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة ، 42وطبقا للقانون 

 4التنفيذية

يتعين النطق باألحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى املعنيين بها داخل 

 4أجل عشرة أيام املوالية لتاريخ النطق بها

ذلك في محضر الجلسة،   إذا صدر الحكم بحضور ألاطراف تم التنصيص على

طلب إلالغاء وفق الشروط وداخل ويشعر القاض ي ألاطراف بحقهم في 

ذلك بمثابة تبليغ إال  بعده وال يعتبر 3و  1آلاجال املنصوص عليها في املادتين 

  4إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك

                                                 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33484الفريدة من القانون رقم أعاله، بمقتض ى املادة  7تم تغيير وتتميم املادة  -42

 73) 8.77شوال  88بتاريخ  2331؛ الجريدة الرسمية عدد (4384أغسطس  4) 8.77من رمضان  87بتاريخ  8484448

 2744.، ص (4384أغسطس 
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املنظم لقضاء القرب أجل ثالثين يوما  4483.ولقد منح املشرع في القانون رقم 

 4 لالستئنافعوى  بحكم نهائي غير قابل من أجل البت النهائي في الد

لكن يمكن للطرف املتضرر من ألاحكام الصادرة عن قضاء القرب طلب إلغائها 

 4إذا توفرت أسباب ذلك

وتجدر إلاشارة كذلك أنه يمكن أن تحال وتحرك الدعوى العمومية من طرف 

 املحضر املنجز من طرف الضابطة القضائية ، إحالةالنيابة العامة  بعد 

ويبقى للطرف املتضرر طلب التعويض املدني والتي يشنبغي أن ال تتجاوز في 

 4جميع ألاحوال خمسة آلاف درهم

 4طرق الطعن باإللغاء: املطلب الثاني 

عند البت النهائي من طرف قاض ي القرب في أي قضية معروضة عليه ، يصدر 

 4حكما قضائيا باسم جاللة امللك وطبقا للقانون 

 4ام في سجل خاص ، وتذيل بالصيغة التنفيذية تضمن هذه ألاحك

يشعر القاض ي ألاطراف إذا كانت حاضرة في جلسة النطق بالحكم ، بحقهم في 

ثمانية أيام من داخل أجل  الابتدائيةتقديم طلب إلالغاء أما رئيس املحكمة 

 4تاريخ تبليغ الحكم إليهم

ع عليها أو رفض يوم تسلم نسخة من الحكم والتوقي منواليعتد باألجل إال 

 4التوقيع

إذا توفرت ألاسباب الواردة  قضاء القربالحكم الصادر عن  إلغاءويقدم طلب 

 :من القانون املنظم لقضاء القرب وهي 3في املادة 

 إذا لم يحترم قاض ي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛-

 بعده؛ 84إذا لم يجر محاولة الصلح املنصوص عليها في املادة -

فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد  إذا بت-

 الطلبات؛
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 إذا بت رغم أن أحد ألاطراف قد جرحه عن حق؛-

 إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية ألاطراف؛-

إذا حكم على املدعى عليه أو املتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل -

 بالتبليغ أو الاستدعاء؛

 تناقض بين أجزاء الحكم؛ إذا وجد-

  4إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى -

يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة 

ألاطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع 

 4الحاالت يبت داخل أجل الشهر

  4حكمة أي طعنال يقبل هذا الحكم  الصادر عن رئيس امل

وتجدر إلاشارة في ألاخير أن السلطة املحلية هي املكلفة بمقتض ى القانون بتبليغ 

 4وتنفيذ القرارات وألاحكام الصادرة عن قضاء القرب

 4كما يمكن لطالب التنفيذ أن يكلف مفوضا قضائيا للقيام بذلك

 

 

 

 نماذج املطبوعات املتعلقة بأقسام قضاء القرب

 

 ةاململكة املغربي

 وزارة العدل والحريات

 666666محكمة الاستئناف ب

 666666666املحكمة الابتدائية ب

 66666666مركز القاض ي املقيم ب
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 قسم قضاء القرب

 محضر تلقي تصريح شفوي 

 مرفوع إلى قاض ي القرب
 املتعلق بتنظيم قـضاء القرب  9601.مـن قانون رقم " الفقرة ألاولى" 00بناء على املاـدة 

كاتب 666666666666(66666666666666666666666ة)سيدال تلقى6666666666666666666666666666666666666666666وبتاريخ 

6666666666 6666666666666666666666666666666(6666666666666666666ة)السيد من6666666666666666666666666666الضبط ب

الساكن 666666666666666666666666666666666666666666666666666666الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم

 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ب

 
 
 6بصفته مدعيا

 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666:التالي التصريح

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 إمضاء كاتب الضبط     إمضاء املدعي          

 

 

 

 

 ق6ق6م6م86نموذج رقم 

 

 : 66666666666666666666666666666666666666666666                                       في                                                اململكة املغربية      

                        وزارة العدل  والحريات        

 666666666666666                                    محكمة الاستئناف ب 

 666666666666666املحكمة الابتدائية ب 

 66666666666                                                 مركز القاض ي املقيم ب 

                                                         قسم قضاء القرب 
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 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444 إلى السيد             44444444444444444444444444444444444444444444444444من

 

 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444   :قضية مدنية عدد 

    

 تبليغ حكم وتنفيذهطلب :  املوضوع
 

  6سالم تام بوجود موالنا إلامام 

املتعلق بتنظيم قضاء  9.-01من القانون رقم  90وبعد، تطبيقا ملقتضيات املادة 

بأن أبعث إليكم صحبته نسخة من الحكم  أتشرف القرب وتحديد اختصاصاتـه

 في القضية 6660.66666666666666666666666666666691 6666666666666666666666666666الصادر بتاريخ 

الساكن 66666666666666666666666666666666666666666666ضد السيد6666 66666666666666666666666666666666666عدد

 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ب

 666666666666 ...........66666666666666..............66666666666666بالحكم النطق عند غائباالذي كان 

وذلك من أجل العمل على تبليغ الحكم إليه،  واتخاذ إلاجراءات الالزمة لتنفيذه، 

 6والسالم

 

 ق6 ق6 م6م 6 3نموذج  رقم 

 

 

 66666666666666666666666666666666666666666666                                        :اململكة املغربية                               في     

 وزارة العدل  والحريات                               

 444444444444444                                    محكمة الاستئناف ب 

 444444444444444املحكمة الابتدائية ب 

 44444444444                                  املقيم ب  مركز القاض ي
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                                                            قسم قضاء القرب 

 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444إلى السيد     444444444444444444444444444444444444444444444444444444444من

      444444444444444444444444444444444444     :قضية مدنية عدد     

 

 طلب تنفيذ حكم:  املوضوع

 

 سالم تام بوجود موالنا إلامام  

املتعلق بتنظيم قضاء  9.-01من القانون رقم  90وبعد، تطبيقا ملقتضيات املادة 

ة من الحكم بأن أبعث إليكم صحبته نسخ أتشرف القرب وتحديد اختصاصاتـه

 في القضية 6666666666666666666666666666الصادر بتاريخ 

6666 الساكن ب666666666666666666666666666666666666666666666666السيد ضد 66666 66666666666666666666666666عدد

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 666666666666 ...........66......................6666666666666666666بالحكم النطق عند الذي كان غائبا

وذلك من أجل العمل على تبليغ الحكم إليه،  واتخاذ إلاجراءات الالزمة لتنفيذه 

 6، والسالم

 

 

 6ق 6م 6م 6 2رقم    نموذج
 

                                 

 666666/666/6666666في        اململكة املغربية           

 وزارة العدل والحريات

 666666ب محكمة الاستئناف

 666666666املحكمة الابتدائية ب

 66666666ب مركز القاض ي املقيم
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 قسم قضاء القرب

 666666666666عدد666666666 قضية

 

 ضاء القربطلب إلغاء حكم صادر عن ق

إلى السيد رئيس املحكمة الابتدائية  مرفوع

 666666666666666666666666666666666666666:(ة)لفائدة السيد 666666666666666666666666666666666666666666666666666666ب

 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :الساكن ب

 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666  :(ة)نائبه ذ 

 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :(ة)ضد السيد  

 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :الساكن ب

 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :(ة)نائبه ذ

علق بتنظيم قضاء القرب املت 9601.من القانون رقم  2-3بناء على املادتين 

 6وتحديد اختصاصاته

 66666666666666666666666بتاريخ6666666666666666666وبناء على الحكم الصادر عن قاض ي القرب ب

 666666666666666666666666666666666666666666666666666في امللف رقم666666666666666666666666666تحت عدد

 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666القاض ي ب

 6666666666666:666666666666666666666يلي ن يعرض على أنظار سيادتكم ما يتشرف الطالب بأ

 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666:وذلك لألسباب التالية 

 ألجله

 6يلتمس الطالب من سيادتكم إلغاء الحكم املشار إليه أعاله

 إمضاء طالب إلالغاء            
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 الفصل الثالث

 أقسام قضاء ألاسرة

  

 : تقديم

أحدث لدى املحاكم الابتدائية  43من أجل التطبيق السليم لبنود مدونة ألاسرة 

ا املتعلقة باألسرة املغربية أو أحد أقسام قضاء ألاسرة، وذلك للبت في جميع القضاي

أطرافها يحمل الجشنسية املغربية، وفقا ملواد هذه املدونة وكذا مقتضيات قانون 

 4 44املسطرة املدنية

وألجل تعميق املعرفة في الجانبين  التنظيم الهيكلي وكذا التخصص ي لهذا النوع  

 : من القضاء، سنعمل على تناولها في املباحث آلاتية

 التنظيم الهيكلي ألقسام قضاء ألاسرة: ألاول  املبحث

تتكون أقسام قضاء ألاسرة حسب التنظيم الهيكلي املنجز من طرف وزارة العدل  

 : من( مديرية الشؤون املدنية)املغربية 

 رئيس قسم قضاء ألاسرة: املطلب ألاول 

يعين رئيس قسم قضاء ألاسرة من بين قضاة املحاكم الابتدائية أو من درجة  

أعلى، وذلك باقتراع من رئيس املحكمة الابتدائية وبقرار لوزير العدل ملدة ثالث سنوات 

 4  قابلة للتجديد

يعمل الرئيس على التشنسيق بين جميع املصالح والشعب التي يتكون منها قسم  

لكن من املالحظ أنه ال يتوفر على اختصاصات محددة بشكل واضح من 4 قضاء ألاسرة

قد يشكل نوعا من العرقلة للسير ألامثل وألاحسن لهذا املرفق  طرف القانون، مما

 4القضائي، وهذا طبيعي لكونه قسم تابع إلى املحكمة الابتدائية

 6هيئة الحكم: املطلب الثاني
                                                 

المنشور بالجريجة الرسمية عدد و(1111غشت11)1341رمضان 11بتاريخ 1.11.1.1والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم "

 .1111شتمبر.بتاريخ .71.
 113.والمنشور بالجريدة الرسمية، عدد  1113فبراير  4بتاريخ  1.13.11الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.14قانون رقم  -43

 . 311، ص 1113فبراير  .بتاريخ 

 
مكرر وتاريخ  1414والمنشور بالجريدة الرسمية، عدد  1713شتنبر  11بتاريخ  1.13.331والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -44

 .كما وقع تتميمه وتغييره 1713شتنبر  41
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تتكون هيئة الحكم في أقسام قضاء ألاسرة من قضاة تابعين للمحكمة  

، يبتون في القضايا املتعلقة 45ةقانون النظام ألاساس ي للقضاالابتدائية، ينطبق عليهم 

باألحوال الشخصية وامليراث، وقضايا الحالة املدنية والكفالة، وكل ما له عالقة برعاية 

لتولي مهام القاض ي  –وبقرار لوزير العدل  –كما يكلف قاض أو أكثر 4 وصيانة ألاسرة

ونات ألجل املكلف بالزواج ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، بحيث يختص في منح ألاذ

 4 الزواج بصفة عامة

وذلك بمقرر معلل يبين ( م أ س 43املادة )كما يكلف بتزويج القاصر والقاصرة  

فيه املصلحة وألاسباب املبررة لذلك،، بعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي، 

 4 وله في جميع ألاحوال الاستعانة بالخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي

تص باإلذن في تزويج الشخص املصاب بإعاقة  ذهنية ذكرا كان أو أنثى، كما يخ 

وذلك باالستعانة بالخبرة الطبية مع وجوب إطالع الطرف آلاخر على ذلك، وتسجيله في 

 4محضر خاص مع تعهد هذا الطرف في سند رسمي للزواج باملصاب باإلعاقة

 القاض ي املكلف بالتوثيق: املطب الثالث

قاض ي املكلف بالتوثيق، الجزء ألاهم في أقسام قضاء ألاسرة، تشكل مؤسسة ال 

وهذه املهمة يتوالها قاض معين بقرار لوزير العدل وباقتراح من رئيس املحكمة 

الابتدائية وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، وقد يجمع نفس القاض ي بين التوثيق 

 4 ورئاسة قسم قضاء ألاسرة

ف بالتوثيق في إلاشراف املباشر على مصلحة التوثيق تتمثل مهمة القاض ي املكل 

داخل قسم قضاء ألاسرة ملراقبة الشنساخ وجميع املوظفين الذين يشتغلون تحت 

رئاسته، ثم إعطاء الصبغة الرسمية لجميع العقود والرسوم والوثائق التي يحررها 

نة على ألاقل، العدول، مع القيام بمراقبتهم مهنيا وتفتيش مكاتبهم مرة واحدة في الس

 4 ومتى رأى ضرورة ذلك

وال تفتح وتختم مذكرة العدول التي يدرجون فيها الوثائق إال بعد إذنه في ذلك  

 4 بشكل كتابي

                                                 
   .المشار إلى مراجعه قبله -45
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 القاض ي املكلف بشؤون القاصرين : املطلب الرابع

يعين من قضاة املحكمة الابتدائية، بنفس طريقة تعيين القاض ي املكلف  

 4ما في نفس الوقتبالتوثيق، وقد يجمع بينه

وتتمثل مهمته في الحفاظ على أموال القاصرين املفقودين وذلك على حسب  

مقتضيات مدونة ألاسرة املغربية التي جعلت منه وليا شرعيا على القاصر عند عدم 

 (4ق م أ س 473املادة )وجود ألاب أو ألام أو عند فقد أهليتهما 

لي له صالحية تعيين مقدم على أموال وهي والية على النفس واملال معا، وبالتا 

في إدارة أموال ( الوص ي واملقدم)و ( ألاب أو ألام)املحجور، ومراقبة تصرفات الولي 

 4املحجور 

    4       وهذه الرقابة تنقسم إلى رقابة قبلية ورقابة بعديه 

ولهذا ال هي لألب أو ألام تفويت أموال القاصر إذا تجاوزت مئاتي ألف درهم  

 4إال بعد الحصول على إذن القاض ي املكلف بشؤون القاصرين( درهم 4334333)

أما املقدم أو الوص ي فال يجوز لهما القيام بالتصرفات آلاتية إال بعد الحصول  

 4على إذن القاض ي املكلف بشؤون القاصرين

 (درهم 834333)بيع عقار القاصر يتجاوز قيمته عشرة آالف درهم  -8

 استثمار جزء من ماله؛ -4

 لتنازل عن حق املحجور؛ا -7

 إبرام عقود الكراء املتعلقة بأمالكه؛ -.

 قبول التبرعات املثقلة بااللتزامات؛ -1

 أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛ -2

 4إلانفاق على من تجب عليه نفقته؛ -3

فهذه التصرفات تخضع لرقابة القاض ي املكلف بشؤون القاصرين القبلية والبعدية 

 (4ق م أ س 438املادة )
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إلى جانب ما ذكر يتولى القاض ي املكلف بشؤون القاصرين مهمة إسناد كفالة اليتم 

والطفل املهمل إلى طالبه، وذلك بعد البحث والتحري وفق إجراءات مسطرية محددة، 

 4    وله أن يستعين بجميع املصالح املعنية من أجل الوصول إلى هذه الغاية

 6سرةكتابة ضبط قسم قضاء ألا : املطلب الخامس

يتوفر كل قسم قضاء ألاسرة على كتابة ضبط تكون تابعة لكتابة ضبط املحكمة  

 4 الابتدائية من الناحية إلادارية،و تحت سلطة رئيس كتابة الضبط باملحكمة الابتدائية

أما مهام هذه املصلحة فتتمثل في تسجيل سلطات الزواج والطالق والتطليق في  

لسات الفردية والجماعية التي تعقد داخل هذه سجل خاص والحضور في جميع الج

 4ألاقسام، وتسلم نسخا عادية وتنفيذية لألطراف ذات الصفة في ذلك

كما تربط الاتصال بضباط الحالة املدنية في جميع ربوع اململكة، وذلك بإرسال  

نسخ من رسوم الزواج والطالق ومقررات التطليق والتطالق إلى محل والدة املتزوج أو 

 4تزوجة أو املطلق أو املطلقةامل

كما تكلف بإحصاء جميع القضايا وأنواعها التي تبث فيها أقسام قضاء ألاسرة  

 4وترسلها إلى وزارة العدل بالرباط

 6مكتب استقبال العدول : املطلب السادس

ملهنة العدالة ارتباط وثيق بأقسام قضاء ألاسرة، وباألخص، مع القاض ي املكلف 

هو الذي يعطي فذا ألاخير الرئيس املباشر لجميع العدول، وبالتالي بالتوثيق، لكون ه

 4   46الصبغة الرسمية لجميع الرسوم التي يحررونها

والعدول من الناحية القانونية هم من مساعدي القضاء املكلفين بتلقي وتحرير  

 444عقود الزواج ورسوم الطالق والبيع والشراء والقسمة، والتركات

مكتبا  –وفي إطار هيكلة أقسام قضاء ألاسرة  –م وزارة العدل ولهذا خصصت له 

خاصا، إما ألجل املداومة واستقبال املتقاضين خالل أيام العطل ألاسبوعية أو 

 4 السنوية، ويمكن أن يتخذ كقضاء خاص باملجلس الجهوي للعدول 

 6مكتب النساخ: املطلب السابع

                                                 
والمنشور بالجريدة (  1111فبراير  13) 1311محرم  .1بتاريخ  1..1.11الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.14القانون  -46

 . 1111مارس  1وتاريخ  311.الرسمية، عدد 
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وقع تتميمه وتعديله، وهي مهنة كما  343347.مهنة الشنساخة منظمة بقانون رقم  

خاصة منظمة بقانون، تماري من طرف الذكور وإلاناث على حد سواء داخل أقسام 

 4 قضاء ألاسرة

وتنحصر مهمتهم في نسخ وإدراج جميع الرسوم العدلية في سجالت خاصة ومعدة  

 : لذلك وهي

 سجل ألامالك العقارية لتضمين الوثائق املتعلقة بالحقوق العقارية ؛ -

 سجل التركات والوصايا ؛ -

 سجل خاص بتضمين نصوص عقود الزواج ؛ -

 سجل رسوم الطالق ؛ -

 سجل باقي الوثائق؛ -

والشنساخ ملزمون بالحفاظ على السر املنهي، وعلى جميع السجالت التي تحت عهدتهم 

 44وذلك بالعناية بها وصيانتها، وهما مسئوالن على كل خلل يحصل في هذه السجالت

قانون تسليم نسخ من هذه الرسوم وذلك بعد أن يأذن لهم في ذلك كما منح لهم ال

 4 القاض ي املكلف بالتوثيق وبشكل كتابي

 جراءات املسطرية أمام قضاء ألاسرةإلا :  املبحث الثاني

تتعدد وتتنوع املساطر املتبعة لدى أقسام قضاء ألاسرة، وذلك حسب تنوع  

هو قانون املوضوع والشكل في نفس  وتعدد القضايا والدعاوى، ولكون قانون ألاسرة

 4 الوقت

 4ولذلك سنتناول كل مسطرة على حدة 

 مسطرة الزواج: املطلب ألاول 

ق أ س يفتح ملف الزواج لدى قسم قضاء ألاسرة، بتقديم  21بمقتض ى املادة  

طلب الزواج لدى القاض ي املكلف بالزواج من طرف الزوج والزوجة معا، وفق مطبوع 

 : مع إرفاقه بالوثائق التالية 48من طرف وزارة العدلخاص محدد الشكل 

                                                 
والمنشور بالجريدة الرسمية، ( 1111يونيو  11) 1311ربيع األول  17صادر في  1.11.113والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -47

 .1111.11.17بتاريخ  3711عدد 
 . تجدون نموذجا من هذا المطبوع بملحق هذا الباب -48
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نسخة من رسم الوالدة ويشير ضابط الحالة املدنية في هامشه بأنه مسلم  -8

 4من أجل الزواج

 شهادة إدارية لكل من الخاطب واملخطوبة تثبت حالتهما العائلية -4

 4 شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين تثبت سالمتهما من ألامراض املعدية -7

 : قد يضاف إلى هذه الوثائق إلاذن بالزواج في الحاالت آلاتية وهيو 

 في حالة الزواج املختلط -

 في حالة التعدد  -

 4 في حالة زواج الشخص املصاب بإعاقة ذهنية -

وإذن خاص مسلم من املصالح املختصة بالشنسبة للعسكريين وأفراد الدرك  -

 4   لقوات املساعدةامللكي وموظفي إلادارة العامة لألمن الوطني وأفراد ا

يؤشر القاض ي املكلف بالزواج على جميع الوثائق بعد التثبت من صحتها القانونية، 

ثم يأمر بتسجيله في كناش الزواج وفق أرقام متسلسلة، ثم يأذن بعد ذلك للخطيبين 

بتوثيق عقد الزواج لدى العدلين املنتصبين لإلشهاد في دائرة اختصاص قسم قضاء 

 4 ح إلاذن بالزواجألاسرة الذي من

 مسطرة الطالق: املطلب الثاني

يجب على الزوج املريد طالق زوجه، أن يرفع طلبا إلى املحكمة التي يوجد بدائرة  

نفوذها إما بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو الجهة التي أبرم فيها 

 4 عقد الزواج مع مراعاة هذا الترتيب

إلاذن باإلشهاد على الطالق، إلى جانب هوية الزوجين  يتضمن هذا املقال طلب 

، كما 49ومهمتهما وعنوان إقامتهما وعدد ألاطفال، وسنهم ووضعهم الصحي والدراس ي

يرفق برسم الزوجية وجميع الحجج املثبتة لوضعية الزوج املادية والتزاماته املالية 

 (4ق أ س 13املادة )

                                                 
 .بابتجدون نموذج من هذا الطلب بملحق هذا ال -49
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لف في سجل خاص، تستدعي املحكمة بعد أداء الرسوم القضائية وإدراج امل 

الطرفين للصلح بينهما وذلك عن طريق مقتضيات قانون املسطرة املدنية أو مفوض 

 4 قضائي أو عبر البريد املضمون مع إلاشعار بالتوصل

أما إذا 4 فإذا توصل الزوج ولم يحضر اعتبر ذلك بمثابة تراجع منه عن طلبه 

دم مالحظات كتابية، أخبرتها املحكمة عن توصلت الزوجة شخصيا ولم تحضر، ولم تق

 4    طريق النيابة العامة أنها إذا لم تحضر في الجلسة الالحقة فسيتم البت في القضية

أما إذا ظهر بأن العنوان مجهوال، استعانة املحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى  

 504الحقيقة وذلك درءا لكل تحايل من طرف الزوج

لطرفين من طرف القاض ي املقرر في غرفة املشورة، وله أن تم الاستماع إلى ا 

يستعين بمن يراه مناسبا، للوصول إلى الصلح بين الزوجين، وذلك كمجلس العائلة أو 

 4 بعث الحكمين

والبد من إجراء محاولتين للصلح إذا كان للطرفين أوالد، تفصل بينهما مدة ال  

 4 تقل عن ثالثين يوما

صلح أثبت القاض ي املقرر ذلك في محضر رسمي، وأحال وإذا فشلت محاولة ال 

القضية على القضاء الجماعي، الذي يصدر بعد الاستماع إلى الطرفين مقررا يحدد فيه 

مؤخر الصداق إن وجد، والنفقة أثناء العدة، ومقدار املتعة، وجمع حقوق ألاطفال، 

 4 من النفقة وأجرة الحضانة والسكن

لغ املقرر من طرف املحكمة في ظرف ثالثين يوما اعتبر وإذا لم يودع الزوج املب 

 4 ذلك تراجعا منه على طلب الطالق، فتشهده املحكمة به ويقفل ملف الطالق

أما إذا أودعها فإن املحكمة تأذن له بتوثيق الطالق لدى العدلين املختصين  

 4لإلشهاد في دائرة املحكمة الابتدائية التابع لها قسم قضاء ألاسرة

ندما يخاطب القاض ي املكلف بالتوثيق على رسم الطالق، يوجه نسخة منها إلى وع 

املحكمة التي أصدرت إلاذن بالطالق، لتصدر قرارا معلال يتضمن هوية الزوجين 

                                                 
وإذا ثبت تحايل الزوج كأن يسلم للمحكمة عنوانا مجهوال حتى ال تحضر الزوجة، فإن المحكمة تحيله على القضاء الزجري ويتابع  -50

 . من القانون الجنائي وذلك بطلب من الزوجة 411بمقتضيات الفصل 
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ومستشنتجات النيابة العامة مع تاريخ إلاشهاد على الطالق وعدد ألاطفال إن وجدوا، 

 وهل الزوجة حامل أم ال؟

قابل للطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل  قرار املحكمة هذا 

 4وذلك  في الجوانب املالية فقط، ،أما فصم العالقة الزوجية فهو ابتدائي وانتهائي

 مسطرة التطليق: املطلب الثالث

يمكن للزوجين معا أو ألحدهما طلب املحكمة حل نزاع  :التطليق للشقاق -أ 

فتستدعي الطرفين إلجراء محاول الصلح بينهما مستحكم بينهما يخاف منه الشقاق، 

وإذا تعذر ذلك فإن املحكمة 4 بجميع الوسائل املناسبة بما في ذلك تعيين الحكمين

تحكم بتطليق الطرفين وفق مسطرة الطالق غير أن هذه الدعوى ال يشنبغي أن تتجاوز 

 4ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب

فين اللجوء إلى املحكمة لطلب التطليق يمكن للطر  :التطليق ألسباب أخرى  -ب 

 :       في الحاالت آلاتية

إذا أخل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج وسبب ذلك ضررا مباشرا  -8 

فلهذه ألاخيرة أن تلجأ إلى املحكمة لطلب التطليق وذلك بعد إثبات الضرر 4 للزوجة

كن من إثباته أ حالتها وإذا لم تتم4بجميع وسائل إلاثبات بما في ذلك شهادة الشهود

 4   املحكمة على مسطرة التطليق للشقاق

إذا عجز الزوج عن سداد نفقة زوجته مع وجود املال لدى الزوج أمرته  -4 

أما إذا لم يكن له مال فإن املحكمة 4 وال تستجيب لطلب التطليق  باإلنفاقاملحكمة 

اهر أو الاستثنائي كإفالس يوما  لينفق أو تطلق عليه مع مراعاة الظرف الق 73تمهله 

 444(4كالحرق والفياضانات مثال)شركته أو ضياع ماله بسبب ظرف قاهر 

ولكن في جميع ألاحوال فدعوى النفقة من القضايا التي يبت فيها بشكل  

 4 استعجالي وال يوقف الطعن تنفيذ أحكامها

 4طلبها وعلى املحكمة أن تحكم بنفقة مؤقتة ملستحقيها في ظرف شهر من تاريخ 

وعموما فكل طالق قضت به املحكمة فهو بائن إلى التطليق لإليالء وعدم إلانفاق  

 4فهو رجعي
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 (س6أ6م .01إلى.01املواد ) التطليق للغيبة -.

إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة متواصلة ملدة تزيد عن سنة يمكن للزوجة   

 4 اللجوء إلى املحكمة لطلب التطليق للغيبة

لتأكد من هذه الغيبة بجميع الوسائل، كإرسال مقال الدعوى تقوم املحكمة با 

 4 إلى عنوان الزوج تنذره أنه في حالة إذا ثبت غيبته فستطلق عليه

 4أما إذا كان عنوانه مجهوال عيشنت املحكمة قيما يقوم مقامه 

ويدخل في إطار الغيبة سجن الزوج ملدة تزيد عن ثالث سنوات بحيث يحق  

 4 بعد سنة من اعتقاله للزوجة طلب التطليق

 (س6أ6م000إلى  012)التطليق للعيب املواد  -1 

إذا حصل عيب في الزوج أو الزوجة يمنع من املعاشرة الزوجية أو أصيب  

أحدهما بمرض مزمن ال يمكن الشفاء منه خالل سنة يمكن للصحيح منهما طلب 

 : التطليق للعيب بشروط

 4 حين العقد أن ال يكون طالب التطليق عاملا بالعيب -8

أال يصدر من طالب التطليق ما يدل على الرض ى بعد العلم باملرض أو  -4

 4العيب

واملحكمة بعد استدعاء ألاطراف للجلسة والاستماع إليهما تأمر بعرض املريض منهما 

وبعد التأكد من هذا العيب تصدر قرارا بالتفريق 4 على الخبرة الطبية وذلك بقرار قضائي

 4 بين الطرفين

 (      أ6م 009املادة )التطليق لإليالء أو الهجر  -1

إذا آل الزوج أي حلف أن ال يقرب زوجته ملدة تزيد عن أربعة أشهر سواء تعلق 

 4ذلك بتحقق شرط أو عدم تحققه أو أن يهجرها بصفة كلية

فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء بمقال مكتوب تبين فيه بأن زوجها قد آل منها أو 

 4 هجرها

ملحكمة تستدعي الزوج وتأمره بأن يبفى إلى زوجته في أجل أربعة أشهر وإال طلقتها و ا

 4 عليه



 

 
50 

 (: س6أ6م.00املادة)التطليق باالتفاق -.

من املستجدات التي جاءت بها مدونة ألاسرة املغربية التطليق باالتفاق وذلك حسب 

بدأ إنهاء العالقة من مدونة ألاسرة، بحيث يمكن للزوجين أن يتفقا على م .88املادة 

الزوجية دون شروط، أو بشروط ال تنافي مع أحكام هذه املدونة، وال تضر بمصالح 

 4ألاطفال

إذن في حالة ما إذا اتفق الطرفان على إيقاع التطليق بينهما، يرفعان طلبا إلى قسم 

قضاء ألاسرة وذلك بعد التنصيص على الشروط املتفق عليها، أو يمكن أن يتم بدون 

، لكن البد من تالفي الشروط التي تضر بمصالح ألاطفال أو مقتضيات نصوص شروط

 4مدونة ألاسرة

فاملحكمة في هذه الحالة ـ وبعد فشل محاولة الصلح ـ تصدر إلاذن باإلشهاد على 

 4 هذا الطالق لدى العدلين املنتصبين لإلشهاد

 (س6أ6م091إلى 001املواد )التطليق للخلع -3

من زوجها بمقابل مادي أو بدونه، بشرط أن ال يكون تحت يمكن للزوجة أن تختلع 

 4إلاكراه، أو بسبب إضرار الزوج بها

ويراعى دائما إرادة النائب الشرعي في بذل العوض إذا كانت الزوجة املختلعة 

 4 قاصرة، وذلك وفق مسطرة التطليق باالتفاق

بالخلع طبقا للزوجين أن يتراضيا على الطالق : 881وهذا ما نصت عليه املادة 

 4    أعاله .88ألحكام املادة 

وعموما فاملقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، ال تكون قابلة 

 4ألي طعن في جزئها القاض ي بإنهاء العالقة الزوجية

 : الرجعة واملراجعة: املطلب الرابع

رجعيا أشهد على  إذا رغب الزوج املطلق في مراجعة مطلقته طالقا :الرجعة -0 

ذلك عدلين الذين يقومان بعد إدراج نص الرجعة في مذكرة الحفظ بإخبار القاض ي 

 4 املكلف بالتوثيق بهذه الرجعة
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وقبل أن يعطيها الصبغة الرسمية يستدعي الزوجة وفق فصول املسطرة املدنية  

م إلخبارها بذلك، فإذا رفضت الرجوع، يخاطب القاض ي املكلف بالتوثيق على رس

 4 الرجعة ويرشد املراجعة ان بإمكانها اللجوء إلى مسطرة الشقاق لطلب التطليق

مراجعة تكون في الطالق البائن بينونة صغرى، أو في الطالق  :املراجعة -ب 

فحيشنئذ املطلق يحتاج إلى صيغة جديدة وصداق جديد وإشهاد 4 الرجعي إذا انتهت العدة

قة أما إذا امتنعت فتكون قد استعملت خالص أمام العدلين وذلك برض ى الزوجة املطل

 4 حقها

 أقسام قضاء ألاسرة مالقضايا الرائجة أما:لث املبحث  الثا

 دعوى ثبوت الزوجية: ألاول  طلبامل

ألاصل في رسم الزوجية أن يتم توثيقه وإلاشهاد عليه من طرف عدلين منتصبين  

حكمة بعد رفع الطلب إليه من لإلشهاد، وفي حالة تعذر ذلك ألسباب قاهرة، فتعتمد امل

الزوجين معا أو من أحدهما على جميع الوسائل إلثبات هذه العالقة الزوجية، وتراعي 

 4 دائما وجود ألاطفال أو ظهور حمل بالزوجة

 :ألاسرة على أنهمن مدونة  82املادة  منونصت الفقرة ألاخيرة و  

مسة عشر سنة ابتداء من يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ال تتعدى خ

51تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
4 

 الحضانة : الثاني طلبامل

إذا ثار نزاع حول مستحقي الحضانة، فإن املحكمة تبت فيه بناء على قانون  

 4مدونة ألاسرة وباألخص القسم الثاني منها

الذي فالحضانة تستمر إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني، لكن يحق للمحضون  

وإذا تعذر ذلك رفع ألامر 4 أتم الخامسة عشر سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه

 4إلى القاض ي ليبت فيه وفق مصلحة املحضون 

                                                 

الرامي إلى تعديل املادة  834481لقانون رقم أعاله، بمقتض ى املادة الفريدة من ا 82تم تعديل الفقرة الرابعة من املادة  -51

 8.73بتاريخ فاتح ربيع آلاخر  848244بمثابة مدونة ألاسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33437من القانون رقم  82

 434.، ص (4382يناير  41) 8.73ربيع آلاخر  .8بتاريخ  2.77؛ الجريدة الرسمية عدد (4382يناير  84)
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 4وتحدد املحكمة النفقة املستحقة للمحضون، وكيفية زيارته واستزاره 

 ألاهلية والنيابة الشرعية    : الثالث طلبامل

القاصرين بمثابة الولي الشرعي للقاصر بحيث يسهر  يعتبر القاض ي املكلف بشؤون 

 4 على حماية أمالكه من الضياع أو التفويت الغير  القانوني

بحيث حددت نصوص املسطرة املدنية وقانون ألاسرة جميع إلاجراءات والتدابير  

 4   لحماية هذه ألاموال

لق ألامر إذا تع ومدققة خاصةوال يتم التصرف فيها إال وفق مسطرة صارمة  

 4بالتفويت بعوض أو بدونه، أو كل تصرف يؤدي إلى التفويت

 قضايا الحالة املدنية : الرابع طلبامل

تعتبر القضايا املتعلقة بالحالة املدنية من الاختصاصات ألاساسية التي تبت فيها  

أقسام قضاء ألاسرة، وذلك كتسجيل الوالدة أو التشطيب عليها، وتسجيل الوفيات 

 4خطاء الجوهرية في سجالت الحالة املدنيةوإصالح ألا 

جل خمسة عشر يوما من وهي أحكام وقرارات قابلة للطعن باالستئناف داخل أ 

 4تبليغ الحكم

 قضايا امليراث وتصفية تركة :الخامس  طلبامل

تتولى أقسام قضاء ألاسرة القضايا املالية املتعلقة باألسرة، وخاصة تحديد عدد  

واحد منهم، وذلك عن طريق إعداد رسم إلاراثة والفريضة من طرف الورثة وأنصبة كل 

العدلين، كما تتولى تصفية التركة بين الورثة بشكل قضائي، ولها أن تعين خبيرا  عقاريا 

 4 يحدد بشكل دقيق جميع متخلف الهالك أو الهالكة في تركته

لورثة قاصر، أو ويتم الحسم في هذا النزاع ألاسري إما بشكل تلقائي إذا كان في ا 

 4 عن طريق مقال مرفوع إلى املحكمة ممن له الصفة واملصلحة في ذلك

وهي أحكام قابلة للطعن باالستئناف أمام محكمة الاستئناف التي يوجد قسم  

 4  قضاء ألاسرة داخل نفوذ اختصاصها الترابي أو املحلي

 طفـــــال املهملـــــون ألا : السادس طلبامل
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ام محكمة ألاسرة ألجل كفالة ولد مهمل فإن املحكمة تحيل بعد رفع مقال أم 

ان الطفل ]امللف بأكمله على النيابة العامة قصد إجراء بحث معمق إلصدار الحكم 

مهمال ثم  يحول الطلب مع الحكم النهائي على القاض ي املكلف بشؤون القاصرين ، 

لب التكفل  التكفل الذي يأمر وتحت سلطة النيابة العامة إجراء بحث معمق حول طا

فإذا كانت مستشنتجات النيابة العامة إيجابية، 4ويشمل باألساس الجانب الصحي واملالي 

 4فغالبا ما يستجيب القاض ي للطلب و يأذن للعدلين ألجل توثيق عقد إسناد الكفالة

هذه أهم القضايا الرائجة أمام أقسام قضاء ألاسرة، ولهذا ونظرا لجسامة هذه  

لو أحدث املشرع املغربي محكمة خاصة باألسرة كما هو الحال في بعض  القضايا حبذا

 4البلدان إلاسالمية

 : خاتمــــة

تشنبغي إلاشارة في ألاخير أن النيابة العامة وبمقتض ى بنود مدونة ألاسرة وكذا  

فصول املسطرة املدنية، هي كطرف أصيل في جميع القضايا التي تعرض على أقسام 

ا البد لها أن تبدي مالحظاتها ومستشنتجاتها في جميع هذه امللفات قضاء ألاسرة، ولهذ

من  7وهذا ما نصت املادة 4 تحت طائلة بطالن جميع إلاجراءات في حالة إلاخالل بذلك

تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام : س 4أ4م

 4     هذه املدونة

كام في استداعاء مجهولي العنوان أو في حالة التنفيذ كما تساعد قضاة ألاح 

 4 ألاحكام النهائية وإرجاع الزوجة أو الزوج املطرود من بيت الزوجية
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 نموذج للتنظيم الهيكلي لقسم قضاء ألاسرة

 

 

 ممثل النيابة العامة                          رئيس القسم             
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 الفصل الرابع

 النيابة العامة لدى املحاكم العادية

يقصد بالنيابة العامة في النظام القضائي املغربي، الجهاز القضائي املتكون من فئة 

 4 ضاةقللمن القضاء، يوحدهم جميعا السلك القضائي ويشملهم النظام ألاساس ي 

عا لسلطة وزير العدل الذي كان يحق له إصدار فبعدما كان هذا الجهاز تاب

التعليمات الكتابية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض أو إلى الوكيل العام لدى 

محكمة الاستئناف أو وكيل امللك لدى املحكمة أول درجة ، أصبح مستقال عن السلطة 

الحكومية  املتعلق بنقل اختصاصات السلطة 77483التنفيذية بمقتض ى القانون رقم 

املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة 

العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 52 4(4383أغسطس  73) 8.71ذي الحجة  1املؤرخ في  8483431

أعاله أصبح الوكيل لدى محكمة إليه وبالتالي ووفقا ملقتضيات القانون املشار 

 4قض هو الرئيس الفعلي لجهاز النيابة العامةالن

 :من نفس القانون حيث جاء فيها وهو املقتض ى الذي نصت عليه املادة ألاولى

املتعلق  832487من القانون التنظيمي رقم  41تطبيقا ملقتضيات املادة "

للملك لدى محكمة يمارس الوكيل العام  53بالنظام ألاساس ي للقضاة

النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العامة 

 4التابعين له بمختلف محاكم اململكة

وفي هذا إلاطار يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم املنصوص 

عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس 

 "4العامة ورؤسائهم التسلسليينالنيابة 

 

                                                 

 ...1.ص ( 1111سبتمبر  11) 1341ذو الحجة  11بتاريخ  .111عدد ر في الجريدة الرسمية المنشو -52

في  1.11.31المتعلق بالنظام األساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  111.14القانون التنظيمي رقم  -53

أبريل  13) 1341رجب  1 بتاريخ 13.1، الجريدة الرسمية عدد (1111مارس  13) 1341من جمادى اآلخرة  13

 . 4111ص ( 1111



 

 
56 

 

 التأليف: ألاول  املبحث

وكيل العام للملك يساعده : محكمة النقض منوتتألف النيابة العامة لدى 

 8-.3-711من الظهير الشريف رقم  83و  2و  4الفصول وذلك وفق املحامون العامون 

  4املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .833يوليوز  81الصادر بتاريخ 

 :من نفس القانون حيث جاء فيها4  املادةما حددته من مهامه ألاساسية 

يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، "

محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات املوكلة لهذا ألاخير املتعلقة 

لك إصدار بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذ

ألاوامر والتعليمات الكتابية القانونية املوجهة إليهم طبقا للنصوص 

 4التشريعية الجاري بها العمل

وعالوة على الاختصاصات املوكلة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها 

العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا 

 :عدل فيللنيابة العامة، محل وزير ال

إلاشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صالحياتها املرتبطة بممارسة  -

الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا 

 للتشريعات الجاري بها العمل؛

 السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛

 بالدعاوى املشار إليها في البند الثاني أعاله؛ ممارسة الطعون املتعلقة

 "4تتبع القضايا املعروضة على املحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها

وفي محاكم الاستئناف تتكون النيابة العامة من الوكيل العام للملك ونوابه مع 

 4ئيةامكانية اقتراح تعيين نائب أول له من قبل املجلس ألاعلى للسلطة القضا
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من وكيل للملك ونوابه أو عدة نواب أول درجة تتألف  النيابة العامة املحاكم ولدى 

ويحق لوكيل امللك إقتراح نائب أول يعينه املجلس ألاعلى 4ومن كتابة للنيابة العامة

 4للسلطة القضائية

من غير ويعد حضور النيابة العامة في القضايا الجنائية عنصرا أساسيا ، لكن 

 4أو إصدار ألاحكام املداوالتفي  املشاركة

وهكذا يمثل وكيل امللك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة في دائرة نفوذ 

املحكمة الابتدائية املعني بها ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام إما 

 4تلقائيا أو بناء على شكاية شخص متضرر 

وابه، وله أثناء أداء مهامه الحق في تسخير كما يمارس وكيل امللك سلطته على ن 

 4القوة العمومية مباشرة

 ضابطةوهكذا يتضح أن ألاصل في مهام النيابة العامة أنها تقوم وبمساعدة ال

التثبت من وقوع الجرائم وجمع ألادلة عنها والبحث :القضائية التي تعمل تحت إشرافها 

يكشف البحث عن ضلوعه في ارتكاب عن مرتكبيها تم إقامة الدعوى العمومية ضد من 

الجريمة كفاعل أصلي أو شريك أو مساعد، لتطبق عليه العقوبة املقررة في القانون 

 4الجنائي

ومن ثم فالنيابة العامة، تنوب عن املجتمع في الدفاع عن حقه في حياة آمنة، 

عنوية، وحماية جميع أفراده من كل فعل يمس بحقهم في الحياة، وبحقوقهم املادية وامل

كما كان سائدا في العهود  بأكملهوذلك عوض إسناد هذه املهمة الخطيرة إلى املجتمع 

 4الغابرة

 .مهام النيابة العامة: الثاني املبحث

من املهام ألاساسية للنيابة العامة لدى املحاكم العادية، تلقى املحاضر والشكايات 

القانون، تم أنه متى حصلت والوشايات واتخاذ بشأنها إلاجراءات الالزمة لتطبيق 

القناعة لوكيل بأن املشتكى به أو املشتكى بهم ارتكبوا مخالفات للقانون فإنه يصدر 

 (4  هيئة الحكم)أمره بتقديمهم ومتابعتهم أمام القضاء الجالس 
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كما أنه إذا ما تبين للنيابة العامة من خالل إجراءات البحث التي تقوم بها إما 

ضابطة القضائية، أن املشتكى به لم يقم بأي فعل مخالف مباشرة أو بواسطة ال

للقانون، فإنه يأمر بحفظ الشكاية وعدم متابعة املشتكى به إال إذا ظهرت وقائع أو 

 4 وسائل إثبات جديدة تدين املشتكى به فيخرجها من الحفظ

الصادر بتنفيذه الظهير  44-38وعموما فاملشرع املغربي ومن خالل القانون رقم  

املتعلق باملسطرة ( 4334أكتوبر  7) 8.47رجب  41املؤرخ في  8-34-411شريف رقم  ال

الجنائية، أعطى للنيابة العامة أدورا جديدة من أجل القضاء الفوري على آثار الجريمة 

والحفاظ على الوضع كما كان قبل وقوع الجريمة، كما منح لها صالحية إجراء الصلح 

 4نزاع على القضاءبين طرفي الخصومة قبل عرض ال

 :ويمكن تلخيص هذه املهام في ما يلي

 6مسطرة الصلح بين الخصوم: الفقرة ألاولى

في ظل قانون املسطرة الجنائية الجديد يمكن للمتضرر أو املشتكى به وقبل إقامة 

الدعوى العمومية وكلما تعلق ألامر بجريمة يعاقب عليها بسشنتين حبسا أو أقل أو بغرامة 

درهم أن يطلب من وكيل امللك تضمين الصلح الحاصل  1333دها ألاقص ى ال يتجاوز ح

 4بينهما في محضر إذا ما تراضا الطرفين عليه

يحال املحضر على رئيس املحكمة الابتدائية ليصادق عليه بحضور النيابة العامة 

 4والطرفين أو دفاعهما بغرفة املشورة بمقتض ى أمر قضائي ال يقبل أي طعن

 ى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمةإرجاع الحالة إل: ية الفقرة الثان

يقصد بهذا املفهوم إعادة الحالة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل وقوع الجريمة، 

وإزالة آثارها كإعادة العقار إلى مالكه بعد أن نزع منه قهرا، أو بإبطال العقود املزورة وما 

اء املحجوزة لدى العدالة بمناسبة ترتب عنها من نتائج، كما يشمل كذلك رد ألاشي

ارتكاب الجريمة إلى أصحاب الحق فيها إال إذا كانت الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو 

 4قابلة للمصادرة فإنه يحتفظ بها

 رد ألاشياء املحجوزة ملن له الحق فيها: الفقرة الثالثة 
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مة في كثيرا ما تتضرر ضحايا الجرائم من تحفظ السلطات عن متحصالت الجري

انتظار البت النهائي في القضايا، الش يء الذي يستغرق في العادة وقتا طويال رغم أن تلك 

ألاشياء ليست محل أي نزاع في شأن امللكية، وأنها مجرد منقوالت سلبت من أصحابها 

سرقات، اختالسات، أو نصب أو خيانة ألامانة أو )الشرعيين بمقتض ى أفعال جرمية 

 (4غيرها من الجرائم

وهي باإلضافة إلى ذلك تملك ردهات املحاكم، وثير صعوبة أخرى في حراستها 

واملحافظة عليها من التلف أو تدني قيمتها من جراء التآكل، باإلضافة إلى ما تفرضه من 

أباح املشرع 4 مسؤوليات على عاتق كتابة الضبط على مستوى حراستها واملحافظة عليها

مالزمة لسير الدعوى أو محال  -كما قلنا-حق فيها مالم تكنللنيابة العامة بردها ملن له ال

 4للمصادرة، وال توجد منازعة جدية بشأنها

 6إيقاف سير الدعوى العمومية: الفقرة الرابعة

رغبة في الحفاظ على الروابط العائلية، ورفعا ألي نزاع مستحكم، أعطى املشرع 

حال وقوع تنازل أو صلح أثناء للنيابة العامة صالحية إيقاف الدعوى العمومية، في 

: ق م م على أنه 734سريان الدعوى أو إذا اقتضت املصلحة ذلك ولقد نص الفصل 

من  8.إذا كان ألامر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح املنصوص عليها في املادة 

هذا القانون فإنه يمكن للمحكمة املعروض عليها القضية وبناء على ملتمس تقدمه 

بة العامة في حالة تنازل الطرف املتضرر من الفعل الجرمي على شكايته، أن توقف النيا

 4سير إجراءات الدعوى العمومية ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي

لكن يبقى من صالحيات النيابة العامة إثارة النزاع من جديد إذا ظهرت عناصر 

 4جديدة تمس الدعوى العمومية

 واز السفر وإغالق الحدودسحب ج: الفقرة الخامسة 

من املستجدات التي جاء بها قانون املسطرة الجنائية الجديد أنه أعطى الصالحية 

للنيابة العام، في حالة القيام بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم سحب جواز 

 4السفر وإغالق الحدود كلما تعلق ألامر بجنحة معاقب عليها بسشنتين حبسا أو أكثر
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ول إجراء إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل ألاحوال بإحالة ويشنتهي مفع

 4  القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية

 .إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض: الفقرة السادسة

بعد أن أصبح لبعض الجرائم طابعا دوليا وبشكل منظم، أعطى املشرع املغربي 

صالحية في إصدار أمر قضائي دولي، إللقاء القبض على املتهمين للنيابة العامة ال

وتسليمهم للعدالة لتقول فيهم كلمة الفصل إما إلادانة أو البراءة، سواء كانوا من 

 4جشنسية مغربية أو يحملون جشنسية أخرى 

وبما أن ألامر القضائي له طابع دولي فال بد من مراعاة سن املتهم وهل هو ذكر أو 

بت من التهمة، وعند إلقاء القبض عليه وتسليمه ال بد من مراعاة كرامته أنثى والتث

 4إلانسانية وعدم إيذائه جسديا أو معنويا

 4كاحتجازه في مكان غير الئق أو حرمانه من الطعام والشراب

كل هذه إلاجراءات تتم في إطار الاتفاقية القضائية املتعلقة بتسليم املجرمين وفي 

الذي يقوم بتنفيذ ( ألانتربول ( )البوليس القضائي الدولي)لطلب إلى حالة عدمها فيوجه ا

 4هذا إلاجراء

 :ألامر بالتقاط املكاملات واملراسالت الهاتفية: الفقرة السابعة

 

مع قانون املسطرة الجنائية أصبح من صالحيات النيابة العامة، التقاط املكاملات 

بواسطة ضباط الشرطة ( بريد إلالكترونيقراءة ال)واملراسالت ( التفت عليها)الهاتفية 

 4القضائية

فإذا كان هذا إلاجراء يمس بشكل مباشرة بحقوق ألافراد وحياتهم الشخصية فإنه 

يمكن للنيابة العامة التصدي للجرائم قبل وقوعها، كما يساعدها على تحديد أماكن 

 4تواجد املتهمين

ة وباألخص املجرمين الذين ال وبالتالي سرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدال

 4سوء نية التهرب من العدالةبيستجيبون الستدعاءات الشرطة القضائية أو يحاولون 

 4 فهو إجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على مصالح الضحايا واملجتمع بصفة عامة
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 هيكلة النيابة العامة : الثالث بحثامل
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 الفصل الخامس

 حكمةكتابة ضبط امل

 

أو محكمة الاستئناف  أول درجةتتكون كتابة ضبط املحكمة سواء لدى املحكمة 

من مجموعة من املوظفين يترأسهم رئيس وهم يخضعون في تسلسلهم إلاداري 

 4لرؤسائهم وينطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية

ة وكتابة الضبط هي العمود الفقري لجميع املحاكم أي بدونها ال يمكن ألي محكم

أن يكون سيرها طبيعيا لكونهم يتدخلون في الدعوى منذ تقييدها إلى تنفيذ الحكم أو 

 4القرار

  4ويشتغلون وفق تنظيم هيكلي يهم جميع محاكم اململكة 

 (4388سبتمبر  .8) 8.74من شوال  81صادر في  44884.37 املرسوم رقم حدد و 

 4هم وإختصاصاتهمتأليف 1بشأن النظام ألاساس ي الخاص بهيئة كتابة الضبط

 التأليف: املبحث ألاول 

 :ألاطر التالية يتألف جهاز كتابة الضبط داخل املحاكم املغربية من

 إطار املنتدبين القضائيين؛/8

 إطار املحررين القضائيين؛/4

  4إطار كتاب الضبط/7

 إطار املنتدب القضائي: الفقرة ألاولى

 :اتيشتمل إطار املنتدبين القضائيين على أربع درج

 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛

                                                 
1
 .3111، ص (1111شتنبر  11) 1341شوال  11بتاريخ  711.الجريدة الرسمية عدد  - 
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 منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛

 منتدب قضائي من الدرجة ألاولى؛

 منتدب قضائي من الدرجة املمتازة؛

 4وعلى منصب سام ملنتدب قضائي عام

 4أرقاما استداللية محددة بنفس املرسوم من الدرجات درجة لكل تخصص 

 :الدرجة الثالثة  يوظف املنتدبون القضائيون من وهكذا

 4من بين خريجي سلك التكوين في التدبير إلاداري للمدرسة الوطنية لإلدارة/8

 :بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه املترشحين الحاصلين على أو /4

إلاجازة أو إلاجازة في الدراسات ألاساسية أو إلاجازة املهنية في العلوم القانونية 

 ة أو التدبيرية أو في الشريعة ؛أو الاقتصادية أو الاجتماعي

شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية املسلمة من طرف املعهد الوطني للعمل 

 الاجتماعي ؛

إحدى الشهادات أو الدبلومات املحددة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة 

بتحديث القطاعات العامة طبقا ملقتضيات املرسوم 

املشار ( .433ماي  .) 8.41من ربيع ألاول  .8الصادر في   443.447 رقم

 4إليه أعاله

 :فيوظفون  أما املنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية 

 :من بين خريجي

 السلك العالي في التدبير إلاداري للمدرسة الوطنية لإلدارة ؛/8

 4دارةاملعهد العالي لإل 

 :بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه املترشحين الحاصلين على أو /4

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/164305.htm
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دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في /8

 العلوم القانونية أو الاقتصادية أوالاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛

القانونية أو الاقتصادية أو شهادة املاستر أو املاستر املتخصص في العلوم /4

 الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛

إحدى الشهادات أو الدبلومات املحددة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة /7

الصادر  443.447 بتحديث القطاعات العامة طبقا ملقتضيات املرسوم رقم

 4املشار إليه أعاله( .433ماي  .) 8.41من ريع ألاول  .8في 

ويمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، املنتدبون القضائيون من 

سنوات على ألاقل من الخدمة الفعلية  2الدرجة املمتازة الذين قضوا 

ية من عدد املناصب املقيدة في امليزان 83%بهذه الصفة وذلك في حدود 

 4املخصصة ملنتدب قضائي من الدرجة املمتازة

ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا لإلجراءات املقررة للتعيين في 

املناصب العليا، ويكون قابال للتراجع عنه وال يمكن أن يترتب عليه 

 4الترسيم في هذا املنصب

ديسمبر  78اية استثناء من أحكام الفقرة ألاولى من هذه املادة، يمكن، إلى غ

، التعيين في منصب منتدب قضائي عام من بين املنتدبين 4388

 73القضائيين من الدرجة ألاولى، وفقا للشروط املنصوص عليها في املادة 

بشأن ( 4331ليو يو  3) 8.43رجب  1الصادر في  4431438من املرسوم رقم

 4النظام ألاساس ي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط

 إطار املحررين القضائيين: الفقرة الثانية 

املحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح  ويوظف

 :في وجه املترشحين الحاصلين علي

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/164305.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/153714.htm
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امعية املهنية دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الج/8 -

في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في 

 الشريعة ؛

شهادة التقني املسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين املنهي /4 -

 3) 8.33جمادى ألاولى  1 بتاريخ 44124741 املحدثة طبقا للمرسوم رقم

بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي في إحدى ( 8313يناير 

التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط املحددة بقرار لوزير 

 العدل؛

شهادة مرشد اجتماعي املسلمة من طرف املعهد الوطني للعمل /7 -

 الاجتماعي؛

ار للسلطة الحكومية إحدى الشهادات أو الدبلومات املحددة بقر /. -

املكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا ملقتضيات املرسوم 

املشار ( .433ماي  .) 8.41من ربيع ألاول  .8الصادر في   443.447 رقم

 4إليه أعاله

لثالثـة بعــد النجــاح فــي مبــاراة تفــتح يوظـف املحــررون القضــائيون مــن الدرجــة ا

 :في وجه املترشحين الحاصلين علي 

شهادة التقني املتخصص املسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين /8 -

 8.33جمادى ألاولى  1بتاريخ  44124741 املنهي املحدثة طبقا للمرسوم رقم

بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي، في بعض ( 8313يناير  3)

التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط املحددة بقرار لوزير 

 العدل ؛

إحدى الشهادات أو الدبلومات املحددة بقرار للسلطة الحكومية /4 -

املكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا ملقتضيات املرسوم 

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/175281.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/164305.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/175281.pdf
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املشار ( .433ماي  .) 8.41من ربيع ألاول  .8الصادر في   443.447 رقم

 4إليه أعاله

 إطار كتابة الضبط: الفقرة الثالثة 

يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه 

 :علي  املترشحين الحاصلين

 شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي ؛/8 -

شهادة التأهيل املنهي املسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين املنهي /4 -

 3) 8.33جمادى ألاولى  1بتاريخ   44124741 املحدثة طبقا للمرسوم رقم

 بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي؛( 8313يناير 

إحدى الشهادات أو الدبلومات املحددة بقرار للسلطة الحكومية /7 -

املكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا ملقتضيات املرسوم 

املشار ( .433ماي  .) 8.41ألاول من ربيع  .8الصادر في  443.447 رقم

 4إليه أعاله

يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في و  

شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات املعادلة  وجه املترشحين الحاصلين علي

لها املحددة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا 

ماي  .) 8.41من ربيع ألاول  .8الصادر في  443.447 ت املرسوم رقمملقتضيا

 4املشار إليه أعاله( .433

املوظفون املنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس هؤالءيمارس 

تصاصهم بموجب النصوص إلادارة، املهام التي تدخل في مجال اخ

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء 

 4رسالته

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/164305.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/175281.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/164305.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/164305.htm
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يمكن باإلضافة إلى املهام املذكورة أعاله، تحديد مهام أخرى لكل إطار من و 

 4أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل

ممارسة  يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في

 :املحكمة التي يتم تعيينهم بها مهامهم اليمين القانونية أمام

 :ونص اليمين 

أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخالص، وأن أحافظ على "

 "6السر املنهي وأسلك في ذلك مسلك املوظف النزيه

 4يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل ملدة سنة أو أكثر

ن  ــ ومن خالل قانون املسطرة املدنية أو قانون املسطرة الجنائية أو ويمك

النصوص الخاص أن نلخص مهام كتابة الضبط من خالل املباحث 

 :آلاتية

 كتابة الضبط قبل انعقاد جلسة البت في الدعوى  مامه :املبحث ألاول 

 .تقييد الدعوى :الفقرة ألاولى 

 

مة الابتدائية إما بواسطة مقال مكتوب من املعلوم أن الدعوى ترفع لدى املحك

وموقع عليه من طرف املدعى أو وكيله أو بتصريح يدلي به املدعي شخصيا ويحرر به 

أحد أعوان كتابة الضبط املحلفين محضرا يوقع من طرف املدعي أو يشار في املحضر 

 4وجرت العادة أن يقدم الطلب مكتوبا(م م  78ف )إلى أنه ال يستطيع التوقيع 

قوم كاتب الضبط بتصشنيف هذه الدعاوى حسب موضوعها وسببها تم تقييد في ي

سجل خاص ويعطى لها رقما تسلسليا مع التاريخ وأسماء املدعين واملدعى عليه 

 4ويدرج الكل في ملف خاص
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وال بد له من التأكد من أطراف الدعوى وعددهم من أجل املطالبة بشنسخ من 

ارهم وفي حالة التخلف يخبر رئيس املحكمة الذي مقال الدعوى بعدد ألاطراف مع إنذ

 4 يقوم بالتشطيب على الدعوى 

ويسجل املقال في سجل معد لذلك و يرقم، ثم يفتح له ملف ويحال على السيد 

القاض ي املقرر إذا كان النزاع يدخل ضمن القضاء الجماعي أو  رئيس املحكمة ليعين

 4القضاء الفردي ليعين تاريخ أول جلسةقاضيا مكلفا بالقضية إذا كان النزاع يتعلق ب

 

 (ق م م  72الفصل ) توجيه استدعاءات الجلسة: الفقرة الثانية

من ق م م هو وسيلة اتصال ألاطراف باملحكمة،  72الاستدعاء حسب الفصل  

ويقع الاستدعاء في نموذج هيأته وزارة العدل يشمل الاسم العائلي والشخص ي 

اض ي املقرر أو القاض ي املكلف بالقضية وموضوع لألطراف وعنا وينهم واسم الق

الدعوى ورقم القضية مع اسم املحكمة التي تبت فيها وتاريخ الجلسة ورقم قاعة 

الجلسات وهذا الاستدعاء يبلغ إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو العون 

 4 القضائي أو الطريقة إلادارية أو البريد املضمون أو عن طريق الدبلوماس ي

 8.و  3.ذا وقد حدد املشرع املغربي آجاال لهذه الاستدعاءات وفق الفصلين ه

خمسة أيام على ألاقل إذا كان يسكن في )من ق م م، وقد راع املشرع في هذه آلاجال 

نفس املدينة التي توجد بها املحكمة أو قريبا منها، أما إذا كان بعيد فإن املدة تزيد إلى 

 4عليه لييهئ دفاعه وليتدبر أمره إعطاء فرصة للمدعى( يوما 81

 (من ق م م  ..الفصل )إعداد جدول الجلسات : الفقرة الثالثة

يقوم كاتب الضبط بيوم على ألاقل قبل انعقاد الجلسة بتضمين القضايا بسجل 

الجلسات بدءا بقضايا املداولة التي ستبث فيها املحكمة متبوعا بقضايا املناقشة 

 4من طرف وزارة العدل حسب نموذج السجالت املعدة

وهو ما أكده الفصل 4 وتظهر أهمية هذا السجل أثناء مراقبة القضايا وتتبع مآلها

من ق م م بحيث يتعين على كاتب الضبط أو كاتب الجلسة عموما توثيق تواريخ  2.

التأخير ومآل املداوالت كما يساعد هذا السجل في ضبط عدد القضايا املحكومة 
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داولة التي تم تمديد املداولة بشأنها، ويتم التوقيع على هذا واملؤخرة وقضايا امل

 4السجل عند حصر كل جلسة من طرف رئيس الجلسة وكاتب الجلسة

 املهام املنوطة بكاتب الضبط خالل الجلسة وبعدها: املبحث الثاني

 عمل كاتب الضبط خالل الجلسة: الفقرة ألاولى

 كاتب الجلسة: أوال

ن املسطرة املدنية أو املسطرة الجنائية فإن تشكيلة سواء تعلق ألامر بقانو 

الهيئات القضائية تتضمن كاتبا للجلسة، وأثناء انعقاد الجلسة يجلس كاتب الضبط 

على يسار الرئيس مرتديا بذلته النظامية املحددة وفق قرار السيد وزير العدل رقم 

الذي يحدد  8338ر نونب 43موافق  8.84جمادى ألاولى  84الصادر بتاريخ  38-131-8

بموجبه املميزات الخاصة ببذله كاتب ضبط الجلسات ويضم هذا القرار أربعة مواد 

 4أولها مجانية البذلة وثانيها مميزات البذلة ذات اللون ألاسود والوشاح ألابيض

هذا وال يؤدي كاتب الجلسة وظيفته إال بعد أداء اليمين القانونية املنصوص 

 44أو املشنشور الوزيري رقم  82/84/13الصادر بتاريخ  عليه وفق الظهيرالشريف

 4بشأن استيفاء اليمين القانونية من طرف كتاب الضبط  31/31/8323املؤرخ في 

واملهمة ألاساسية لكاتب ضبط الجلسة الذي يوصف بالشاهد الشريف هي 

تدوين ما راج في الجلسة في محضر قانوني يسمى بمحضر الجلسة، هذا ألاخير الذي 

يترتب عنه أثارا قانونية من حيث صحته وقانونية وخطورة ما يضمن به وهذا ما 

أكده الراحل الحسن الثاني طيب هللا ثراه أن مسؤولية كاتب الضبط ال تقل 

مسؤولية عن القاض ي إذ يتعين أن يكون كاتب الجلسة على قدر من الثقافة وإلاملام 

تى يتأتى له تحرير محضر يوصف بالقواعد إلاجرائية ومعروف بالسلوك القويم ح

 4بالقانوني

 :وحجيته تدوين مضامين محضر الجلسة: ثانيا

إن محضر الجلسة املعد من طرف كاتب ضبط ، يصلح بالفعل لتكوين حجة 

قانونية تشهد على احترام بعض مقومات املرافعات، كما أنه يستعمل كوسيلة لترشد 

 4ألاحكام
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نموذج املعد من طرف وزارة العدل الذي إن محضر الجلسة تقرير يدون وفق ال

يتضمن في ديباجته اسم املحكمة ورقم القضية وتاريخ الجلسة وأسماء الهيئة 

 4الحاكمة بما فيها كاتب الضبط

 :ومن بين ألاسس القانونية التي يجب أن يتضمنها محضر الجلسة

 4رقم القضية وتاريخ الجلسة ومكان انعقادها*

ن بحضور النيابة العامة أو عدمه وكذا اسم كاتب أسماء القضاةو املشاركي*

 4الجلسة

 4حضور أطراف القضية أو دفاعهم أو غيبه وكيفية توصله باالستدعاء*

 4اسم املحكمة املعروض عليها القضية*

 4بيان طبيعة النزاع*

 4تسجيل املناداة على القضية وأطرافها*

 4تسجيل علنية الجلسة أو سريتها*

 4ف وموقف املحكمة منهاتسجيل دفوع ألاطرا*

 4ب التأخيراأسب( مداولة-تأخير)تسجيل مآل القضية *

تسجيل تالوة التقرير من طرف املقرر أو إعفاؤه من طرف الرئيس وعدم *

 4        معارضة ألاطراف

 4تسجيل تبادل املذكرات بين ألاطراف*

 4تسجيل املرافعات الشفوية*

 4قضايا التي تتطلب ذلكتسجيل تصريحات الشهود والتراجمة في ال*

 4تسجيل ألاحكام وألاوامر الصادرة من طرف املحكمة*

 4توقيع املحضر من طرف رئيس الجلسة وكاتب الجلسة*

 4توقيع املحضر من طرف رئيس الجلسة وكاتب الجلسة*

ومما يحب مراعاته في كتابة محضر الجلسة هو الدقة وتجاوز التشطيب أو *

ر ألن كل عمل مثل هذا من شأنه أن يثير الشك في املحو أو إلاضافة بين السطو 

 4قانونية وصدق هذه املحاضر
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 6عمل كاتب الضبط بعد الجلسة : الفقرة الثانية

بعد انتهاء الجلسة ورفعها بالطريقة القانونية فإن كاتب الضبط وبعد الالتحاق 

بمكتبه يقوم بتصفية الجلسة أي تضمين مآل القضايا املعروضة للمناقشة أو 

املداولة بسجل الجلسة وترقيم ألاحكام أو القرارت أو ألاوامر التمهيدية، وحصر 

الجلسة وإحصاء عدد القضايا املحكومة نهائيا أو ابتدائيا أو تمهيديا والتوقيع على 

 4ذلك بمعية الرئيس

من ق م م ينص على أن ألاحكام يجب أن تصدر في جلسة  13وإذا كان الفصل 

العملية وخاصة في امليدان املدني أثبتت أنه ال يمكن التوصل علنية، فإن املمارسة 

إلى ذلك نظرا لكثرة امللفات الرائجة والرسمية التي تتم بها تالوة املنطوق وهو ما 

يجعل كل كتاب الجلسات بمحاكم املغرب يلجئون إلى القيام بذلك بعد الجلسة 

 184والتوقيع على املحضر بمعية رئيس الجلسة وفق الفصل 

من ق م م البيانات إلالزامية التي يجب أن يشتمل عليها  13وقد حدد الفصل 

كل حكم قضائي تحت طائلة البطالن، ومن هذه البيانات صدوره في جلسة علنية 

حتى ولو كانت املناقشة تمت بقرار من املحكمة في جلسة سرية وتحمل في رأسها 

جاللته رأس السلطة القضائية التي  باعتبار ( باسم جاللة امللك)و ( اململكة املغربية)

 4هي مظهر من مظاهر إلامامة العظمى املنوطة بأمير املؤمنين

ومن البيانات إلالزامية كذلك، التي أوجب املشرع ضرورة النص عليها في الحكم، 

ذكر اسم القاض ي أو القضاة، الذين أصدروه، واسم كاتب الضبط، وأسماء 

ستئناف أو املجلس ألاعلى وإلاشارة إلى حضور ممثل املستشارين في قرارات محاكم الا 

 4النيابة العامة إن كان ضروريا وملخص مطالبه

هذا وإذا عاق الرئيس أو القاض ي املقرر عائق أصبح معه غير قادر على التوقيع 

وقع من طرف رئيس املحكمة بعد إشهاد من طرف كاتب ضبط الجلسة على أن 

 4صدر بهامنطوق الحكم مطابق للصيغة التي 
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وإذا حصل مانع لكل من القاض ي والكاتب اعتبر الحكم كأن لم يكن وأعيدت  

القضية للمناقشة من جديد، وال يمكن ملن صدر الحكم لصالحه أن يحتج به ألن 

 4 الحكم ال يكتمل إال بتوقيعه ممن يجب

إلاجراءات املسطرية لكتابة الضبط بعد صدور الحكم أو  :فقرة الثالثةال

 6القرار

 تبليغ ألاحكام والقرارات: اوال

 خضوع جميع ألاحكام والقرارات للتبليغ–املبدأ : 8

حسب ق م ج فإن جميع ألاحكام والقرارات الصادرة في املادة الجنحية الجنائية 

غيبيا أو اعتباريا يستوجب تبليغها إلى املحكوم عليه وال يمكن سلوك مسطرة التنفيذ 

 4من ق م ج 148التبليغ طبقا للمادة  بشأنها إال بعد استيفاء مسطرة

 الاستثناء من خضوع ألاحكام والقرارات للتبليغ  : 9

إذا كان املبدأ هو أن جميع ألاحكام والقرارات الصادرة في املادة الجنحية أو 

الجنائية تخضع ملسطرة التبليغ فإنه تستثنى من هذه املبدأ ألاحكام الحضورية التي 

ذ بشأنها بمجرد انتهاء أجل الطعن الذي يبتدئ من تاريخ يمكن سلوك مسطرة التنفي

 4الحكم أو القرار الذي يعتبر بمثابة تاريخ التبليغ

 6تلقي الطعون وتوجيهها للمحكمة املختصة: رابعةالفقرة ال

 إلاجراءات املتخذة عند الطعن بالتعرض: أوال

قه غيابيا في حالة صدور القرار أو الحكم غيابيا ،يكون من صدر الحكم في ح

الحق في الطعن بالتعرض في أجل عشرة أيام وهي آجال كاملة تبتدئ من تاريخ 

 4توصله بالحكم أو القرار حسب ما جاءت به املسطرة الجنائية

هذا ويتم التصريح بالتعرض في سجل معد لذلك، حيث يحرر به صك التعرض 

لف ونوعه وتاريخ الذي يأخذ رقما ترتيبيا وكذا تاريخ التصريح بالتعرض ورقم امل

الحكم ورقم القرار وكذا اسم كاتب الضبط املحرر لهذا الصك مع تسجيل التصريح 

 4 بالتعرض املتضمن لتاريخ التبليغ واسم املتعرض وتوقيعه أو بصمته

 إلاجراءات املتخذة للطعن بالنقض: ثانيا
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ق في عند صدور القرار أو الحكم النهائي حضوريا يكون لكل طرف في الدعوى الح

 4النقض داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار

هذا ويحرر التصريح بالنقض ويدون بهذا الصك رقم امللف وتاريخ التصريح  

بالنقض وتاريخ صدور القرار، هذا وإذا كان املصرح معتقال فإن التصريح بالنقض 

ر يتم لدى كتابة ضبط السجن الذي تعمل على توجيهه للمحكمة مصدرة القرا

 4ليضمن بسجل التصريح بالنقض

 4ويجب أن يكون التصريح مرفقا بالنقض من طرف املصرح وكاتب الضبط

 6إلاجراءات املتخذة عند الطعن باالستئناف: ثالثا

الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية يقدم أمام املحكمة مصدرة الحكم أو 

واجهة ألاحكام الجنحية القرار داخل ألاجل املحدد قانونا وهو طعن يمارس في م

من ق م ج سواء من  813الابتدائية أو القرارات الجنائية الابتدائية طبقا للفصل 

طرف املتهم أو النيابة العامة أو املسئول عن الحقوق املدنية، أما بخصوص املسطرة 

 4املتبعة فما قيل عن التعرض والنقض يقال عن الطعن باالستئناف

 لنسخ العادية والتنفيذية تسليم ا: خامسةالفقرة ال

لتسليم الشنسخ التنفيذية يجب أن يكون الحكم نهائيا والشنسخة التنفيذية يجب 

أن تكون مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط املحكمة التي أصدرت الحكم أو 

 41.عمال بالفصل " سلمت طبقا لألصل وألجل التنفيذ"القرار وحاملة العبارة التالية 

 4ليغ، وكذا الصيغة التنفيذيةق م م وتاريخ التب

هذا ويجب إثبات تسليم الشنسخة التنفيذية في سجل معد لتسليم الشنسخ 

التنفيذية وكذا توقيع املتسلم لهاته الشنسخة في السجل وفي غالف امللف حتى ال يتم 

سحبها مرة ثانية ألن التنفيذ يكون مرة واحدة فقط، وإذا ما ضاعت الشنسخة 

يتعين عليه أن يتقدم بطلب للسيد رئيس املحكمة الابتدائية التنفيذية فإن الطالب 

 4 للحصول على أمر قضائي يرمي إلى تمكينه من نسخة تنفيذية أخرى 

هذا وال يمكن طلب سحب الشنسخة التنفيذية إال للشخص املستفيد من الحكم 

لكل "ق م ج التي تنص على أنه  41.عمال بمقتضيات الفقرة الثانية من املادة 



 

 
74 

، أما "م له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منهمحكو 

بخصوص الشنسخة العادية فتسلم لكل طرف في الدعوى بناء على طلب يتم إيداعه 

بمكتب الضبط، ويتقدم به الطالب في اسم السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط، 

هذه الشنسخة من  دراهم لكل صفحة من القرار، ويتم ختم 1ويؤدي عنه تنبر من فئة 

 4طرف كاتب الضبط وتتم الضبط وتتم إلاشارة على أنها نسخة عادية

 التنفيذ الزجري لألحكام أو القرارات الزجري : فقرة السادسةال

 فتح ملفات التنفيذ الزجري : أوال

في سجل  8يفتح ملف التنفيذ الزجري بناء على مختصر وكذا نظير البطاقة رقم 

 :انات التاليةاملختصرات ويتضمن البي

رقم املختصر وتاريخه، رقم بيان التحمالت وتاريخه، رقم القضية ونوعها، رقم -

الحكم أو القرار وتاريخه، الاسم الكامل للمحكوم عليه وعنوانه، املبلغ املحكوم به، 

 4الصوائر املحكوم بها

اخل ويسلم ملف التنفيذ إلى مأمور إجراءات التنفيذ إذا كان املنفذ عليه يقطن د

املدار الحضري قصد تبليغه مع الاحتفاظ باملقتطع من شهادة التسليم داخل ملف 

التنفيذ، أما إذا كان خارج املدار الحضري أو الدائرة القضائية فإنه يتم توجيهه في 

 4إطار إنابة قضائية

 إلانابة القضائية: ثانيا

ضمن هذا يمسك سجل إلانابات القضائية من طرف مكتب التنفيذ الزجري، ويت

السجل الرقم الترتيبي للملف وتاريخ تسجيله ثم رقم املختصر وهو نفس الرقم الذي 

يضم في السجل العام للتنفيذ الزجري وتاريخه ثم رقم القضية وكذا الاسم الكامل 

للمحكوم عليه وعنوانه وبيان التحمالت واملبلغ املحكوم به وكذا اسم املرسل إليه 

 4 يه إلانابة وتاريخ إرجاع إلانابةورقم املضمون وتاريخ توج

 ملفات إلاكراه البدني: ثالثا

بعد انتهاء شهر من تبليغ املنفذ عليه لالستدعاء بمثابة إنذار قانوني يشنتقل مأمور 

إلاجراءات إلى عنوان املنفذ عليه قصد حثه على ألاداء مرة أخرى وعند عدم 
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حضر بعدم ما يحجز يأخذ استجابته يحرر محضر الحجز إن كان له ما يحجز أو م

هذا امللف رقم ترتيبي من هذا السجل ويضمن به تاريخ التسجيل، ورقم املختصر 

 4ورقم القرار وتاريخ صدوره واملبلغ املحكوم به واسم املنفذ عليه وتاريخ إنذاره

ومن تم فبمجرد فتح ملف إلاكراه البدني يحرر مطبوع إلاكراه البدني الذي يوجه 

 :امللك لدى املحكمة الابتدائية مرفقا بما يلي إلى السيد وكيل

ما يفيد توجيه وتبليغ إنذار باألداء إلى الشخص املنفذ عليه، تقديم طلب كتابي 

من طالب إلاكراه البدني يرمي إلى إلايداع في السجن، إلادالء بما يفيد عدم إمكانية 

 4حجزالتنفيذ على أموال املدين من خالل تحرير محضر بعدم وجود ما ي

 2.3هذا وبعد توجيه طلب إلاكراه البدني مرفقا بالوثائق املشار إليها في الفصل 

من ق م ج إلى السيد وكيل امللك على أن ال يأمر هذا ألاخير أعوان القوة العمومية 

بإلقاء القبض على املكره إلى حين صدور قرار باملوافقة على ذلك من طرف السيد 

 4قاض ي تطبيق العقوبات
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 نموذج التنظيم الهيكلي للمحكمة الابتدائية:ثاني ال املبحث

 

 الرئيـــس

 الكتابة الخاصة القضاة

  كتابة الضبط رئيس مصلحة

 التنفيذ الزجري  التبليغ الزجري 

 القسم املدني القسم الجنحي

 مكتب التحقيق مكتب السجل العدلي

 قسم حوادث الشغل قسم حوادث السير

 قسم نزاعات الشغل قسم الخبرة

 قسم التنفيذ املدني مكتب ألاوامر املبشنية على طلب

 قسم التبليغ املدني 

 القسم أالستعجالي السجل التجاري 

قسم حفظ ألاحكام املدنية  قسم الطعون 

 والجنحية

 قسم قضاء ألاسرة

 قسم قضاء القرب

 التنفيذ العقاري 

 الصندوق       
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 الفصـــل السادس

 الاستئناف العادية محاكم

 

واملتعلق بالتنظيم القضائي  .833يوليوز  81ينص الظهير الشريف الصادر بتاريخ 

 4للمملكة كما وقع تتميمه وتعديله على تنظيم وتأليف محاكم الاستئناف

تعتبر محاكم الاستئناف أهم درجة من درجات التقاض ي، فهي ترسخ إلاجتهادين 

 4القضائي والفقهي للمملكة

ا أحاط املشرع املغربي هذه الدرجة القضائية بكثير من الرعاية سواء على ولهذ

 4صعيد الاختصاص واملسؤولية ىعل أو مستوى التنظيم 

 التنظيــــم :املبحث ألاول 

تشمل محاكم :)على أنه .833يوليوز  81ينص الفصل السادس من ظهير 

دد من الغرف املختصة الاستئناف تحت سلطة رؤسائهم ألاولين وتبعا ألهميتها على ع

 (4 من بينها غرفة لألحوال الشخصية وامليراث وغرفة الجنايات

غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا املعروضة على هذه  غير أنه يمكن لكل

 .نوعها املحكمة أيا كان

 وهي محددةمحاكم الاستيناف على أقسام للجرائم املالية بعض تشتمل و 

 114عينة دوائر نفوذها بمرسوممو 

                                                 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  7.483بمقتض ى املادة الفريدة من القانون رقم  7تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة  - 1

 4 ، سالف الذكر(4388أغسطس  83) 8.74من رمضان  82بتاريخ  848848.1

 :من قانون املسطرة الجنائية على ما يلي 423-8تنص املادة 

استثناء من قواعد الاختصاص املنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم املالية بمحاكم الاستئناف املحددة "

من القانون الجنائي وكذا  412إلى  4.8الفصول واملعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات املنصوص عليها في 

 "4الجرائم التي ال يمكن فصلها عنها أو املرتبطة بها

بتحديد عدد محاكم الاستئناف ( 4388نوفمبر  .) 8.74ذي الحجة  3صادر في  1..44884الجدول امللحق باملرسوم رقم 

 :املحدثة بها أقسام للجرائم املالية وتعيين دوائر نفوذها
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للجنايات  ةالتحقيق وغرفة الجنايات وغرف ةغرف: هذه ألاقسام  ضمو ت

 4إلاستئنافية ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة

وبالنظر إلى خطورة القضايا املعروضة على الغرفة الجنائية فإنها تتشكل من 

كيال عاما للملك تضم و   رئيس غرفة، وأربعة مستشارين وتتألف أيضا من نيابة عامة

ونوابه العامين  وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق، وقاض أو عدة قضاة 

 4لألحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة

 الرئيس ألاول ملحكمة الاستئناف: ألاول  طلبامل

كما جاء في املادة  مسؤولية قضائيةالرئيس ألاول ملحكمة الاستئناف تعيين يعتبر 

يعين الرئيس ألاول ملحكمة الاستئناف في 3.امسة من النظام ألاساس ي للقضاةالخ

 وذلك في جميع هذه املحاكم ،  الدرجة ألاولى

 4و يعهد إليه باختصاص قضائي وآخر إداري 

 :الاختصاص القضائي-ا

 إلاشراف على رؤساء الغرف وعلى املستشارين ومراقبتهم والتشنسيق بين الغرف؛

بتدائية ومراكز القاض ي املقيم بشكل دوري وكلما تفتيش املحاكم  الا  84

 4اقتضت الحالة ذلك

 تولي جلسات القضاء الاستعجالي؛ 44

 البت في ألامور املبشنية على طلب؛ 74

                                                                                                                                                             

 دوائر نفوذ محاكم الاستئناف   الاستئناف املحدثة بها أقسام محاكم

 تطوان -طنجة  –القنيطرة  –الرباط  الرباط

 بني مالل –خريبكة  –الجديدة  –سطات  –الدار البيضاء  الدار البيضاء

 وجدة -الناضور  –الحسيمة  –تازة  –الرشيدية  –مكناس  –فاس  فاس

 العيون  -أكادير  – ورزازات –آسفي  –مراكش  مراكش

 1.814، ص (4388نوفمبر  .8) 8.74ذو الحجة  83بتاريخ  1331الجريدة الرسمية عدد 
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 4رئاسة الجمعية العمومية 4.

 4تولي الاختصاصات املسندة إليه بنص خاص 14

 : الاختصاص إلاداري -ب

 ؛بالتشنسيق مع رئيسها إلاشراف على كتابة الضبط وإصدار التعليمات لها(8

 مراقبة املوظفين العاملين تحت سلطته؛(4

 التشنسيق بين املحكمة واملصالح الخارجية جهويا أو وطنيا؛(7

إنجاز تقارير مفصلة عن عمليات التفتيش للمحاكم الابتدائية واملراكز (.

 4القضائية التابعة لها

 4نائبهأقدم  ينوب عن الرئيس ألاول عند غيابه أو حصول مانع مؤقت له 

قاض ي التحقيقمؤسسة : ولىالفقرة ألا 

 

ألجل إعطاء ضمانات أكثر للمتهم، أحدث لدى املحاكم الاستئنافية مهام قاض ي 

التحقيق، وحددت سلطاته واختصاصاته بمقتض ى املسطرتين الجنائية واملدنية 

 4 والقوانين املتعلقة بهما

تمي إلى الدرجة الثالثة، فإن فإذا كان قاض ي التحقيق باملحكمة الابتدائية يشن

 4قاض ي التحقيق في محكمة الاستئناف يصنف في الدرجة الثانية أو أكثر

تعرض على قاض ي التحقيق باملحاكم الابتدائية الجنح العادية والتلبسية من 

أجل تعميق البحث مع املتهم أو املتهمين ثم يقرر إما تحريك املتابعة تبعا مللتمسات 

و يقرر غير ذلك، بل له الصالحية إطالق صراح املتهم عند عدم كفاية النيابة العامة أ

وذلك بقرار 4ألادلة أو أن التهمة ليست بدرجة الخطورة التي تستوجب حبس املتهم

 4معلل تعليال كافيا، والذي يمكن للنيابة العامة أن تستأنفه

أما قاض ي التحقيق في محكمة الاستئناف فهو يختص بالجنايات وقضايا 

رهاب، بحيث تعرض عليه القضايا من طرف الوكيل العام للملك لدى محاكم إلا 

الاستئناف وتبعا ملقتضيات قانون املسطرة الجنائية أو قانون إلارهاب،بحيث يجري 

مع املتهم أو املتهمين تحقيقا ابتدائيا ثم تحقيق تفصيليا، قد يستدعي جميع ألاطراف 
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ضائية أو على لسان املتهمين إما ألجل الواردة أسماؤهم في محضر الضابطة الق

شهادة أو ألجراء مواجهة بين جميع ألاطراف وفي نهاية يقرر إما متابعة املتهمين بالتهم 

املسطرة من طرف الوكيل العام أو إضافة أو إزالة فصول أخرى، أو إطالق سراح 

 4املتهم أو املتهمين ومحاكمتهم في حالة سراح

ملتضررة والنيابة العامة استئناف قرارات قاض ي لكن يبقى من حق ألاطراف ا

 4التحقيق أمام غرفة املشورة

 اختصاصات محكمة الاستئناف ودرجة التقاض ي: املبحث الثاني

: كما وقع تعديليه وتتميمه على أنه.833يوليو  81من ظهير  3نصت املادة 

اكم تختص محكمة الاستئناف بالنظر في ألاحكام الصادرة ابتدائيا عن املح"

الابتدائية وكذا في جميع القضايا ألاخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتض ى قانون 

 "4املسطرة املدنية أو قانون املسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء

تختص محاكم الاستئناف عدا : "من املسطرة املدنية على أنه .4كما نصت املادة 

ة، بالنظر في استئناف أحكام املحاكم إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالف

 "4الابتدائية، وكذا في استئناف ألاوامر الصادرة عن رؤسائها

 :من هنا يتضح أن محكمة الاستئناف تختص بالنظر في

بصفة انتهائية،  در املحاكم الابتدائية التي لن تص استئناف أحكام: الفقرة ألاولى

وصفت بذلك وكذلك جميع ألاحكام  والتي كان يجب أال تصدر بصفة انتهائية وإن

 4التمهيدية الصادرة عن هذه املحاكم

اختصاص محكمة الاستئناف للنظر استئنافيا في جميع القضايا : الفقرة الثانية

 :التي ورد فيها نص خاص

كاألمور الصادرة عن رؤساء املحاكم الابتدائية في ألامور املستعجلة أو في  -

 4مقاالت ألامر باألداء

 4رارات الصادرة عن مجلس نقابة املحامين بحق احد املحامينالق -

 4الطعون املتعلقة بانتخاب نقيب املحامين -

 الطلبات املتعلقة بتنازع الاختصاص: الفقرة الثالثة
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حين يعرض النزاع على أية محكمة وكيف ما كانت درجتها، فإنها تصرح 

ضرر من منطوق هذا باختصاصها أو عدمه ففي هذه الحالة يحق لألطراف املت

الحكم استئنافه أمام املحكمة ألاعلى درجة، والتي تبت فيه بغرفة املشورة من غير 

 4حضور ألاطراف أو من ينوب عنه

فإذا تبين ملحكمة الاستئناف بان الطلب وجيها  حكمت بقبوله وإحالة القضية 

 4يلعلى املحكمة املختصة، أما إذا رأت غير ذلك حكت برفض الطلب مع التعل

تبقى إلاشارة إلى أن التأليف املتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها في 

 4الجرائم ابتدائيا مع حفظ الحق في الاستئناف لدى الدرجة الثانية من التقاض ي

كما أن القانون ال يؤهل محاكم الاستئناف أن تنظر في دستورية القوانين إذ 

ة بذلك، ويتم اللجوء إلى محكمة الاستئناف املجلس الدستوري هو الجهة املختص

يوما املوالية لتاريخ تبليغ الحكم املراد الطعن فيه، ويقدم هذا الاستئناف  73خالل 

لدى كتابة ضبط املحكمة الابتدائية التي أصدرت ذلك الحكم، أما أجل الاستئناف 

 :في القضايا الجنائية

 عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم؛ -

 تاريخ صدور الحكم بالشنسبة لوكيل امللك؛شهر من  -

 ويمكن للمستأنف عدا النيابة العامة أن يتنازل عن استئنافه
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 القسم الثاني

 املحاكم املتخصصة

 ألاول الفصل 

 املحاكم إلادارية ومحاكم الاستئناف إلادارية

 املحاكــــم إلاداريـــة:ألاول  املبحث 

الصادر بتنفيذه  8433.بمقتض ى القانون رقم أحدثت املحاكم إلادارية       

واملشنشور بالجريدة  8337شتمبر  83املؤرخ في  84384441الظهير الشريف رقم 

، وذلك في إطار توجه القضاء املغربي 1 (8337نوفمبر  7)وتاريخ  443.الرسمية عدد 

عات املواطنين از نالنجاعة والسرعة والفعالية في فض نحو التخصص وملزيد من ا

تعسفات بعض إلادارات املغربية، ومن أجل كذلك تخفيف العبء على و وغيرهم 

 4 املحاكم الابتدائية العادية

واملشنشور  8337نوفمبر  7الصادر بتاريخ  4434413وحسب املرسوم رقم  

يبلغ عدد املحاكم إلادارية باملغرب  37488483وتاريخ  443.بالجريدة الرسمية عدد 

نجة، الرباط، مراكش، أكادير، فاس، مكناس وهي بذلك وجدة، ط: وهي( 3)سبعة 

 4تشمل جميع جهات اململكة

ولقد عمل املشرع املغربي على تنظيمها وهيكلتها وتحديد اختصاصاتها املحلية  

 : والنوعية وذلك على حسب ما سنوضحه في املباحث آلاتية

 التنظيـــم الهيكلــــي: املطلب ألاول 

                                                 

من  44بتاريخ  84384441الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  8433.تم إحداث محاكم إدارية بمقتض ى القانون رقم  - 1

، ص (8337نوفمبر  7) .8.8جمادى ألاولى  81بتاريخ  443.؛ الجريدة الرسمية عدد (8337سبتمبر  83) .8.8ربيع ألاول 

 4، كما تم تغييره وتتميمه4821

من  81الصادر في  4434413طبقا للمادة ألاولى من املرسوم رقم  محاكم( 2)سبعة في  وتم تحديد عدد املحاكم إلادارية -

سالف الذكر، وتم تعيين مقارها كما هو وارد ، 8433.تطبيقا ألحكام القانون رقم ( 8337نوفمبر  7) .8.8جمادى ألاولى 

الجريدة  (4وجدة –أكادير  –مكناس  –مراكش  –فاس  –الدار البيضاء  –الرباط : )في الجدول امللحق بهذا املرسوم كالتالي

 44284، ص (8337نوفمبر  83) .8.8جمادى آلاخرة  4بتاريخ  443.الرسمية عدد
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للمحاكم إلادارية من مؤسسة الرئيس، ونوابه، وعدة يتكون التنظيم الهيكلي  

 4قضاة، وكتابة الضبط، ثم املفوض امللكي وكتابته الخاصة

 مؤسسة الرئيس ونوابه: أوال

يعين رئيس املحكمة إلادارية من بين القضاة ومن جميع الدرجات، وذلك من  

جة ألاولى طرف املجلس ألاعلى للقضاء وبقرار لوزير العدل ويصنف كقاض من الدر 

 (4 من النظام ألاساس ي لرجال القضاء 4املادة )

 4أما مساعدوه فيعينون من طرف وزير العدل، وباقتراح من الجمعية العمومية 

يختص رئيس املحكمة إلادارية بصفته قاض للمستعجالت في ألاوامر القضائية،  

كما ( ق م ممن  8.3و  8.1)وبالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية حسب املواد 

 4يختص بالنظر في صعوبة تنفيذ ألاحكام

ويقوم كذلك بتعيين مفوض ملكي أو أكثر من بين قضاة املحكمة إلادارية ملدة 

 4سشنتين قابلة للتجديد 

وهو املسؤول إلاداري والقضائي داخل املحكمة التي يرأسها، فإليه يعود مراقبه  

، وكذلك املوظفين وألاعوان وتنقيط جميع القضاة الذين يشتغلون تحت رئاسته

 4وبالتشنسيق مع رئاسته كتابة الضبط

 قضاة املحاكم إلادارية: ثانيا 

 843.4.23ينطبق على قضاة املحاكم إلادارية أحكام الظهير الشريف رقم  

املعتبر بمثابة النظام ألاساس ي لرجال ( .833نوفمبر  88) .873شوال  42الصادر في 

يمه مع مراعاة بعض الخصوصيات باعتبار املهام القضاء كما وقع تغيير وتتم

 4           املنظومة بهم

ولهذا يخضعون في التعيين والتكوين إلجراءات تتالءم مع وظيفتهم كتوفرهم  

ويعينون كقضاة من الدرجة 4 1على إلاجازة في القانون العام أوالعلوم الاقتصاد

 4 الثالثة

                                                 
 .  1111أكتوبر  14الصادر بتاريخ  14.1/11يث القطاعات العامة رقم وذلك وفق قرار للوزير المكلف بتحد -1
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ين فيها، فتحدد بواسطة جمعياتهم أما كيفية العمل داخل املحاكم املعين 

 4 العامة التي تعقد في جميع املحاكم في النصف ألاول من شهر دجنبر من كل سنة

 

 .كتابة الضبط لدى املحاكم إلادارية: ثالثا

تتشكل كتابة الضبط لدى املحاكم إلادارية من مجموعة من املوظفين  

ين مختلف الكتاب وألاعوان إلاداريين، يرأسهم رئيس الذي يتولى مهمة التشنسيق ب

 4بمختلف رتبهم، وكذا بين جميع املصالح داخل نفس املحكمة وخارجها

الصادر  843.4771وينطبق عليهم مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  

 4 واملتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه .833يوليوز  81بتاريخ 

أن املحكمة : املنظم للمحاكم إلادارية على 8433.لقانون من ا 4ونصت املادة  

 رئيس وعدة قضاة   -: إلادارية تتكون من

 4كتابة الضبط   -

الصادر بتاريخ  .. 833ونصت املادة الثانية من قرار وزير العدل عدد  

تتكلف كتابة الضبط، وكتابة النيابة العامة بإنجاز جميع : على أنه 8313433433

 4تي تدخل في اختصاصاتها قانونا، أو التي تأمر بها املحكمةألاشغال ال

 : ويمكن حصر هذه املهام في ما يلي 

تقييد القضايا في سجل خاص بها حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها مع  -8

بيان نوعها وتاريخ تقييدها وأسماء أو أطراف الدعوى فيها ،وعدد املستندات املرفقة 

 4 بها

س املحكمة لتعيين القاض ي املقرر أو القاض ي إحالة امللفات على رئي -4

 4املكلف بالقضية

 4   توجيه الاستدعاءات إلى أطراف الدعوى  -7

الحضور في الجلسات دون املداوالت، ألجل تدوين جميع ما يروج في  -.

الجلسات العلنية والسرية للمحاكمة في محاضر خاصة التي توقع من طرف كاتب 
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ضوره في الجلسة أو عدم توقيعه على الضبط ورئيس الجلسة ويعتبر عدم ح

 4 املحاضر بطالنا لهذه ألاحكام القضائية، إال إذا تم استدراك ذلك

تبلغ لألطراف جميع ألاحكام، وتسلم نسخا عادية أو تنفيذية ملن له  -1

 4 الصفة في ذلك، مع القيام بتنفيذها

 تقييد طلبات استئناف ألاحكام القضائية وعرفها على كتابة الضبط لدى -2

 44 يوما من تلقيها 81محكمة الاستئناف إلادارية داخل أجل 

تنفيذ ألاحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف إلادارية  -3

 (ق م ح إ 81املادة )أو املجلس ألاعلى للقضاء 

 

 املفوض امللكي: رابعا

 43ملادة ا)املنظم للمحاكم إلادارية  8433.املفوض امللكي جهاز أحدثه القانون  

وهو في ألاصل قاض تابع إلى املحكمة إلادارية، ويعين من طرف رئيس ( ق م ح إ 

املحكمة إلادارية وبموافقة الجمعية العمومية ملدة سشنتين قابلة للتجديد وذلك 

 4 للدفاع عن القانون والحق

تعرض على املفوض امللكي جميع القضايا الرائجة أمام املحكمة إلادارية من  

ديم املستشنتجات في كافة القضايا بشكل شفوي أو كتابي، وذلك بكل أجل تق

 14استقاللية عن جميع الجهات وباألخص أطراف الدعوى 

وهو بذلك، يساهمون في تنوير املحكمة بخصوص القانون الواجب التطبيق  

مع تقديم املقترحات والحلول، غير أنه ال يشارك  في إصدار ألاحكام، وال يوكل إليه 

ع عن قرارات إلادارة، إنما يتعين عليه أن يقدم تحليال موضوعيا ومتوازنا الدفا

يشمل موضوع وعناصر القضية، مساهما بذلك في مساعدة املحكمة لالتخاذ القرار 

 4 العادل وألاقرب إلى الصواب من الناحية املوضوعية واملسطرية

 4 يساعده في ذلك نوابه و كتابة خاصة به في ديوانه

 اختصاصات املحاكم إلادارية: املبحث الثاني
                                                 

 .المنظم للمحاكم اإلدارية 31.71من القانون  .المادة  -1
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 الاختصاص املحلي أو الترابي: أوال

يقصد باالختصاص املحلي أو الترابي، املنطقة الترابية أي املدن وألاقاليم التي  

ينعقد فيه الاختصاص للمحاكم إلادارية السبع واملحددة بمقتض ى املرسوم الذي 

 4اشرنا إليه سلفا

و من النظام العام ويمكن إثارته في جميع أطوار املحاكمة، والاختصاص بنوعيه ه

 4والذي تبث فيه املحكمة بحكم مستقل في ظرف ثمانية أيام من إثارته

وهكذا تختص املحاكم إلادارية محليا في جميع الطلبات التابعة للدعوى  

 4 ألاصلية والتي تدخل قانونا في الاختصاص املحلي ملحكمة إدارية أخرى 

ن تكون هذه الدعوى لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص املجلس إال أ 

ألاعلى ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط إلادارية، حيشنئذ تحكم نفس 

املحكمة املرفوع لديها القضية بعدم الاختصاص وتحيل امللف بأكمله على املحكمة 

 4 املختصة

دعوى املرتبطة بها بقوة القانون إلى ويترتب على ذلك رفع الدعوى ألاصلية وال 

 4 الجهة القضائية املحال عليها امللف

فيكون املجلس ألاعلى مختصا ابتدائيا وانتهائيا بالنظر في جميع الطلبات  

 4 التابعة لها أو املرتبطة بها، والتي تدخل في اختصاص املحاكم إلادارية

لديون املستحقة للدولة في وتختص املحاكم إلادارية في النزاعات املتعلقة با 

وفي الضرائب بجميع أنواعها في مكان إقامة الطاعن أو مكان الجهة 4 مكان أدائها

 4 املصدرة للقرار

أما النزاعات املتعلقة بالوضعية الفردية لألشخاص املعينين بظهير شريف أو  

ينعقد بمرسوم أو النزاعات إلادارية في السفارات والقنصليات وفي أعالي البحار ف

الاختصاص املكاني للمحكمة إلادارية بالرباط وحدها، إلى جانب الاختصاص العام 

 4بطبيعة الحال

 الاختصاص النوعي : ثانيا
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من  1تختص املحاكم إلادارية في اختصاصات نوعية محددة بمقتض ى املادة  

نية، املنظم لهذا النوع من املحاكم، ثم مقتضيات قانون املسطرة املد 8433.القانون 

 4وقانون الوظيفة العمومية وغيرها من القوانين

 4وهذا الاختصاص من النظام العام كما هو الحال في الاختصاص النوعي 

 : ويمكن حصر هذه الاختصاصات في ما يأتي 

طلبات إلغاء قرارات السلطات إلادارية بسبب تجاوز السلطة أو بسبب  -0

 (                    ح إ ق م 91املادة )عدم شرعية القرار إلاداري 

يمكن ألي موظف متضرر من قرار إداري مقاضاة إدارته أمام املحكمة إلادارية 

املختصة التي يقيم فيها أو التي صدر القرار املطعون في دائرة اختصاصها، لكن، ال 

 : يمكن قبول دعواه إال إذا توفرت الشروط آلاتية في القرار املطعون فيه

بمصلحة الطاعن بمعني، أن يشكال إصداره تأثيرا في املركز  أن يكون مضرا -أ

كقرار عرضه على الكشف الطبي فال يؤثر )القانوني للموظف، أما إذا لم يكن كذلك 

 (4في مركزه مثال

أن يكون القرار املطعون فيه قرارا إداريا،ولكي يكون القرار إداريا يشنبغي أن  -ب

 4توبا ومؤرخا ومعلاليصدر عن السلطة إلادارية وأن يكون مك

أن يكون نهائيا بمعنى أن يكون قابال للتنفيذ دون أن يتوقف على موافقة  -ج

 4 سلطة أعلى

من قانون املحاكم إلادارية العيوب وألاسباب املوجبة  43هذا، وحدد الفصل 

  :     للطعن في القرار إلاداري في

 4أن يصدر من جهة غير مختصة في إصدار مثل هذه القرارات -8

أن يتسم بعيب في الشكل كعدم تمكين املوظف املتخذ القرار ضده من  -4

 4الدفاع عن نفسه أمام املجلس التأديبي مثال

 4عيب الانحراف في استعمال السلطة كنقل املوظف ألسباب نقابية -7

أن يخالف القرار القانون في جميع بنوده أو أحدها كإصدار إلادارة لقرار  -.

 4يسري بأثر رجعي
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هناك سبب قانوني أو واقعي إلصدار القرار إلاداري، بمعنى أن  أن ال يكون  -1

 4تقوم حالة قانونية أو واقعية تستوجب تدخل إلادارة

يوما من  23يجب أن يرفع طلب إلغاء القرار إلاداري املطعون فيه داخل أجل 

نشره أو تبليغه إلى املوظف املعنى بعد أن يكون هذا ألاخير قد رفع تظلما إلى إدارته 

 4  وتم رفضه

وطلب إلالغاء معفي من الرسوم القضائية، ومسطرته كتابة بواسطة محام 

مسجل بجدول هيئة املحامين باملغرب، مع إمكانية الاستفادة من املساعدة 

 4 القضائية

 6النزاعات املتعلقة بالعقود إلادارية -9

ية العامة مع العقد إلاداري هو العقد الذي تبرمه إلادارة أو أحد ألاشخاص املعنو 

شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام، وذلك قصد تسيير مرفق عمومي أو 

إنجاز أشغال عامة، أو تدبير ملك عمومي واستغالله ،أو لتوفير أدوات، أو تقديم 

خدمات لحساب الدولة أو القيام بالدراسات الالزمة لتحقيق بعض املنجزات 

 :بغي أن تتوفر فيه ثالثة شروطولكي يكون العقد إداريا يشن 1واملشاريع

 أن تكون إلادارة طرفا فيه ؛ -أ

 أن تستعمل إلادارة أساليب القانون العام؛  -ب

 أن يتصل العقد باملرفق العام؛  -ج

دعاوى التعويض عن ألاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص  -8

 (6إ6 ح6من ق م 3املادة )القانون العام 

الشخص الخاضع للقانون العام، ونتج عن هذا كلما تعلق ألامر بتصرف 

التصرف إحداث ضرر للغير من ألاشخاص الذاتيين أو املعنويين إال حق الالتجاء إلى 

 4املحكمة إلادارية قصد طلب التعويض على حسب حجم وفداحة الضرر الحاصل

وال يمكن في جميع ألاحوال أن تختص به املحاكم العادية وذلك تحت طائلة 

غير أن ألاضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها ويملكها 4 البطالن
                                                 

 .مطبعة الجسور .111الطبعة األولى  4العقود اإلدارية لعبد هللا اإلدريسي ص  -1
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شخص من أشخاص القانون العام تخضع لقانون السير والجوالن والينعقد 

، وترفع الدعوى في هذه الحالة (من ق م م إ 1الفصل )الاختصاص للمحاكم إلادارية 

 4ضد مدير املكتب الوطني للنقل بالرباط

 

نزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ال - .

باملعاشات ومنح الوفاة املستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات املحلية 

 (6من ق م ح إ 0.املادة )واملؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب 

حاكم إلادارية من ق م ح إ  اختصاصات امل 1حددت الفقرة الثانية من الفصل 

في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، وتشمل هذه 

النصوص جميع معاشات موظفي الدولة املدنيين والعسكريين وباألخص موظفي 

إلادارات العمومية واملصالح العسكرية، وموظفي مجلس ي البرملان والجماعات 

 4الحضرية والقروية وهيئاتها

 4نح الخاصة بكل إدارة، وباألخص منح الوفاةكما يشمل امل

من نفس القانون فقد حدد بشكل دقيق النصوص القانونية التي  8.أما الفصل 

 4ينعقد فيه الاختصاص للمحاكم إلادارية

ويبقى أن نشير في ألاخير أن الطعون املقدمة ضد صناديق التقاعد تكون أمام 

 4 املحكمة إلادارية بالرباط فقط دون غيرها

 (ق م ح إ .9املادة )الطعون املتعلقة بالعمليات الانتخابية  -1

املنظم للمحاكم إلادارية، ينعقد  8433.من القانون  42بمقتض ى الفصل 

 : الاختصاص لهذه املحاكم في الطعون الانتخابية املتعلقة ب

 النزاعات املتعلقة بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية؛ -أ

 ملتعلقة بانتخاب مجالس العماالت وألاقاليم؛النزاعات ا -ب

املعتبر  3433النزاعات املتعلقة بانتخاب مجالس الجهات والتي تخضع للقانون  -ج

 ؛1بمثابة مدونة لالنتخابات
                                                 

 .كما وقع تغييره وتتميمه( 1771أبريل  1) 1311عدة ذي الق 14المؤرخ في  1.71.14والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -1
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النزاعات املتعلقة بانتخاب أعضاء الغرف املهنية، وغرف الفالحة، وغرف  -د

 4 1يدية،و غرف الصيد البحري التجارة والصناعة والخدمات،و غرف الصناعة التقل

 4النزاعات املتعلقة بانتخاب ممثلي املوظفين في حظيرة اللجان إلادارية الثنائية -هـ

ويشمل هذه الطعن جميع مراحل العملية الانتخابية، من وضع اللوائح، إلى  

 4توزيع البطائق وتقديم الترشيحات، وسير العملية الانتخابية ثم نتائجها النهائية

ثنى من ذكر الانتخابات البرملانية لكونها خاضعة الختصاص املجلس ويست

 4الدستوري

النزاعات املتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون املستحقة للخزينة والديون  -.

 (6وما يليها من ق م ح إ 93املادة )التي في حكمها 

 : والتي تهم باألساس

 الضريبة العامة على الدخل؛  -أ 

 ية؛ الضريبة الحضر  -ب 

 ضريبة النظافة؛  -ج 

 ضريبة ألارباح العقارية؛             -د 

حدد الطعن في هذه الضرائب داخل أجل أربعة أشهر املوالية إلصدار جدول 

  4 الضريبة

أما الضريبة املهنية والضرائب املستحقة للجماعات املحلية وهيئاتها،فيمكن 

 4إصدار الضرائب الطعن فيها داخل أجل الشهرين املواليين لتاريخ

أشهر املوالية  2أما الضريبة على القيمة املضافة فيمكن الطعن فيها داخل أجل 

 4لتاريخ إيداع إلاقرار برقم املعامالت

أما الضريبة على الشركات فيحدد أجل الطعن فيها  في ستة أشهر املوالية  

 4النقضاء آجال ألاداء

                                                 
المتعلق  1.14.173المتعلق بالنظام األساسي لغرف الصيد البحري والظهير الشريف  3.71وذلك وفق مدونة االنتخابات والقانون  -1

رة والصناعة والخدمات كما المعتبر بمثابة النظام األساسي لغرف التجا 1.11.31بغرف الصناعة التقليدية، والظهير الشريف رقم 

 . وقع تغييرها وتعديلها
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وذلك 4 فيها من تاريخ استخالصها أما ضريبة التسجيل والتمبر فيبدأ أجل الطعن

 : وفق املسطرة آلاتية

ففي حالة فرض الضريبة املستحقة للدولة بصورة تلقائية يمكن للملزم من 

سلوك مسطرة التظلم الاستعطافي أمام املفتش املكلف بالضريبة، ثم الطعن إلاداري 

م الطعن أمام يحق له تقدي4 أمام مدير املديرية الجهوية، وفي حالة الجواب بالسلب

اللجنة املحلية لتقييم الضرائب، وفي حالة الرفض يقدم الطعن أمام اللجنة 

الوطنية، فإذا تم رفض طلبه يحق له اللجوء إلى الطعن القضائي أمام املحكمة 

 4إلادارية

أما إذا تعلق ألامر بالضريبة املستحقة للجماعات املحلية وهيئاتها، وتم فرضها 

أن يتم التصحيح بواسطة القابض لدى الخزينة املحلية بشكل تلقائي، يشنبغي 

 4بالتشنسيق مع رئيس املجلس الجماعي

فإذا تم رفض طلب التصحيح حق للملزم بالضريبة الطعن أمام لجنة العمالة أو 

إلاقليم فإذا رفضت طلبه يمكن له حيشنئذ اللجوء إلى الطعن القضائي أمام املحكمة 

وما يليها من  41املادة )تاريخ تبليغه بآخر مقرر إداري يوما من  73إلادارية داخل أجل 

 (4 قانون م ح إ

وما يليها  82املادة )نزع امللكية من أجل املنفعة العامة والاحتالل املؤقت  -2

 (6من ق م ح إ

النزاع حول نزع امللكية من أجل املنفعة العامة والاحتالل املؤقت من 

ي من اختصاصات املحاكم العادية إلى املحاكم الاختصاصات التي نقلها املشرع املغرب

 (4من ق م ح إ 73املادة 4 )إلادارية املتخصصة

، إلاطار القانون 441447142واملرسوم التطبيقي له رقم  34181ويعد القانون رقم 

لنزع امللكية والاحتالل املؤقت، وبالتالي فلكي تكون عملية نزع امللكية سليمة البد من 

جراءات الشكلية، وإال تصدى لها القضاء إلاداري بالبطالن، وذلك مراعاة جميع إلا 

                                                 
 (. 1711ماي  1) 1311رجب  11بتاريخ  1.11.1.3والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -1
 (. 1714يونيه  .1)وتاريخ  .411والمنشور بالجريدة الرسمية، عدد ( 1714أبريل  11) 1314رجب  1المؤرخ في  -2
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كإعالن املنفعة العامة ونشره في الجريدة الرسمية وفي الجرائد املخول لها نشر 

إلاعالنات إلادارية والقضائية، ومقرر التخلي وتدابير إلاشهار، مع احترام جميع آلاجال 

 4 وفي كل املراحل

بعد صدور : املشار إليه أعاله على أنه 3418القانون من  43وهكذا نصت املادة 

مرسوم نزع امللكية في الجريدة الرسمية، يتعين على النازع رفع مقالين إلى املحكمة 

إلادارية التي يتواجد العقار املنزوع في دائرة اختصاصها الترابي، داخل أجل ستين 

تعجالي بحيازة العقار يتعلق ألاول بطلب استصدار أمر اس4 يوما من تاريخ الشنشر

 4 املنزوع مع تحديد مبلغ التعويض املقترح من طرف نازع امللكية

بينما يرمي الطلب الثاني إلى الحكم بنزع امللكية بصفة نهائية مع تحديد التعويض 

 4 الكامل والنهائي لفائدة املنزوعة منه امللكية

ازع امللكية من ذكر من قانون املسطرة املدنية، يعفى ن 74واستثناء من الفصل 

بعض البيانات املتعلقة باملنزوع منه العقار، كاإلسم الشخص ي والعائلي واملوطن 

 4 واملهنة

املتعلق بنزع امللكية، فإن تقدير التعويض يتم  3418من قانون  43وطبقا للمادة 

على أساس قيمة العقار يوم رفع الدعوى إلى املحكمة، كما لهذه ألاخيرة صالحية 

انة بخبير عقاري أو أكثر ومسجل في جدول الخبراء، إلنجاز خبرة يحدد فيه الاستع

 4 القيمة التقريبية لهذا العقار املنزوع

تبلغ وجوبا قرار إلاذن بالحيازة أو نزع امللكية تلقائيا إلى نازع امللكية واملنزوعة منه 

لها نشر إذا عرف بهويته، وإال يتم نشر ملخصها في جريدة أو عدة جرائد مأذون 

 4إلاعالنات إلادارية والقضائية

تبقى إلاشارة إلى أن ألامر الاستعجالي الصادر بالحيازة يعتبر نهائيا، بمعنى ال يقبل 

الطعن باالستئناف، وال التعرض، ونفس إلاجراء ينطبق على الحكم القاض ي بنزع 

ويضات، بحيث امللكية، أي ال يقبل الاستئناف وال النقض إال في الجزء املتعلق بالتع

يحق للمنزوعة منه أو منهم امللكية أو من يقوم مقامهم استئناف الحكم خالل أجل 

 4ثالثين يوما من تاريخ التبليغ
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النزاعات املتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين العاملين في مرافق الدولة  -3

 16والجماعات املحلية

على جميع ألاشخاص الذين من املعلوم أن قانون الوظيفة العمومية، هو املطبق 

 4  يحملون صفة موظف، سواء في مرافق الدولة أو الجماعات املحلية أو الغرف املهنية

فكلما صدر قرار إداري شكل ضررا ألحد املوظفين، وبعد استنفاذ جميع طرق 

يوما  23الطعن إلادارية، كرفع تظلم إلى مصدره أو إلى رئيسه الذي يمنع أجل 

 4 م الصمت اعتبر سكوته بمثابة رفض لهللجواب، وإذا التز 

غير أنه إذا كان قانون داخلي خاص ينص على إجراءات ومدد معينة فالبد من 

احترامها، قبل رفع الدعوى أمام املحكمة إلادارية، وإال اعتبر الطلب باطال من حيث 

 (4 من ق م ح إ 47املادة )الشكل 

ملحالة عليها من طرف فحص شرعية القرارات الصادرة عن إلادارة وا -2

 (6 من ق م ح إ ..املادة )املحكمة الغير الزجرية 

حين البت في قضية ما أمام املحاكم الغير الزجرية، يظهر من خالل املناقشة، أن 

هنالك طعن في قرار إداري لعدم شرعيته، حيشنئذ يؤجل الحكم في القضية، وتحال 

 4 شرعية القرار محل النزاععلى املحكمة إلادارية صاحبة الاختصاص لتبت في 

أما إذا كانت القضية جارية أمام املحاكم الزجرية فلها كامل الاختصاص للبت في 

 4  شرعية القرار املطعون فيه

 في املادة إلادارية محكمة النقضألاحكام الصادرة عن تنفيذ  -01

يع من الاختصاصات النوعية التي أناطها املشرع باملحكمة إلادارية، تنفيذ جم

والتي بت فيها بشكل نهائي، ( الغرفة إلادارية) محكمة النقضالقرارات الصادرة عن 

واكتسب الحكم قوة الش يء املقض ي به، بشرط أن يحيلها املجلس نفسه على هذه 

 4املحكمة املعنية

 4وكذا ألاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف إلادارية

                                                 
 1411والمنشور بالجريدة الرسمية، عدد ( 17.1فبراير  13) 1411شعبان  3الصادر بتاريخ  1.111..1الظهير الشريف رقم  -1

 . بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه 17.1.13.11بتاريخ 
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 4 شرع املغربي للمحاكم إلاداريةهذه أهم الاختصاصات النوعية التي حددها امل

 إلاجراءات املسطرة املتبعة لدى املحاكم إلادارية: املبحث الثالث

ترفع الدعوى أمام املحاكم إلادارية املختصة نوعا وشكال، ممن لهم الصفة  

وألاهلية واملصلحة، بمقال مكتوب وموقع من طرف محام مسجل في جدول هيئة 

 4 استفادة الطرف املدعي باملساعدة القضائية املحامين باملغرب مع إمكانية

 :ويشنبغي توجيه الدعوى املرفوعة ضد

 4الدولة املغربية في شخص الوزير ألاول 

 4الخزينة العامة في شخص الخازن العام 

وزير املالية ، املديرية العامة للضرائب في شخص مديرها ، واملديرية الجهوية 

 4بالنزاعات الضريبية  للضرائب في شخص مديرها فيما يتعلق

 4الجماعات املحلية في شخص رؤساء مجالسها 

 4املجموعة الحضرية في شخص رئيسها

 4مجالس العماالت وألاقاليم في شخص العامل 

 املؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني 

ووجوب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعاوى التي تستهدف التصريح 

ة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء بمديونية الدول

 4الضرائب وألامالك املخزنية

ويجب أن يتضمن املقال املكتوب ألاسماء العائلية والشخصية، وصفة أو مهنة  

أما إذا 4 وعنوان أو محل إلاقامة للمدعي واملدعى عليه، إذا كانوا أشخاصا طبيعيين

بد من أن يشتمل املقال على إسمها ونوعها ومركزها كان أحد ألاطراف شركة فال 

 4 كما يتضمن مقال الدعوى الدفوعات وسائل إلاثبات ومستندات القضية4 الاجتماعي

بعد تسجيل الدعوى بصندوق املحكمة يسلم كاتب الضبط لدى املحكمة  

إلادارية وصال بإيداع املقال وعدد املستندات مع نسخة منه يوضع عليها طابع 

وبمجرد تقييد املقال، يحيله رئيس املحكمة على القاض ي 4 حكمة وتاريخ إلايداعامل

 4 املقرر وإلى املفوض امللكي للدفاع عن القانون والحق، مع تعيين تاريخ أول جلسة
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تعقد املحاكم إلادارية جلساتها، وتصدر أحكامها عالنية، وهي مكونة من ثالثة  

في ذلك كاتب الضبط، وتسند رئاستها  قضاة يشنتمون لنفس املحكمة، ويساعدهم

 4 لرئيس املحكمة أو من عيشنته الجمعية العمومية لذلك

 4 املفوض امللكي للدفاع عن القانون والحق –وجوبا  –يحضر الجلسة  

وبعد أن تدلي ألاطراف بمذكراتها الكتابية وتعقيباتها ومستشنتجاتها، يعرض بعد  

لشفاهية على هيئة الحكم بكامل الاستقاللية ذلك املفوض امللكي آراءه املكتوبة وا

سواء تعلق ألامر بظروف الوقائع أو بالقانون الواجب التطبيق، غير أنه ال يدافع عن 

 4 إلادارة وال عن الطاعن

يحق لجميع أطراف الدعوى أخذ نسخا من مستشنتجات املفوض امللكي قصد  

 14إلاطالع

را بالتخلي وتحدد تاريخا للبت عندما تصبح القضية جاهزة تصدر املحكمة أم 

 4إذاك ال يجوز إضافة أي مستند إلى النازلة سوى طلب التنازل 4 في القضية

امللف إلى القاض ي املقرر،   أما إذا ظهرت وقائع أو مستندات جديدة أرجع 

وأضيف أجل آخر للقضية، ألجل إبداء ألاطراف واملفوض امللكي، مستشنتجاتهم حول 

 4 الوقائع الجديدة

بعد مناقشة القضية في الجلسة العلنية وقد تكون سرية إذا رأيت املحكمة  

ضرورة ذلك، تحجز للمداولة ثم النطق بالحكم، الذي يبلغ إلى جميع ألاطراف عن 

أو عن طريق الشنشر في  2طريق كتابة ضبط املحكمة، أو بواسطة املفوض القضائي

 4 ة والقضائيةإحدى الجرائد املسموح لها بشنشر إلاعالنات إلاداري

 

يعطى للمتضرر من الحكم أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ أو الشنشر من أجل   

استئنافه أمام محكمة الاستئناف إلادارية، وذلك بمقال مكتوب وموقع من محام 

 4      مسجل بهيئة املحامين باملغرب من غير أداء للصوائر والرسوم القضائية
                                                 

 . وإن جرت العادة أن ال تسلم هذه النسخ لألطراف وإن طلبوها -1
 13) .131محرم  .1المؤرخ في  1.11.14الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.11بقانون رقم وهي مهنة خاصة منظمة  -2

 (. 1111مارس  1) 3111.المنشور بالجريدة الرسمية عدد ( 1111فبراير 
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الحكم الصادر عن املحاكم إلادارية باسم جاللة  ويشترط القانون أن يتضمن 

 : ، الشكليات التالية1امللك

ألاسماء الكاملة لجميع أطراف الدعوى، وصفاتهم، ومهنتهم، وموطنهم  -8

 4وبالشنسبة لإلدارات يجب إلاشارة بوضوح إلى الوزارة املعنية4 الحقيقي

ت ألاطراف جميع املقاالت واملستندات املدلى بها في الدعوى مع مستشنتجا -4

 4مع احترامهم لآلجال القانونية

 4كون التقرير تمت تالوته في الجلسة أو أعفى القاض ي املقرر من ذلك -7

 4مستشنتجات املفوض امللكي الكتابية والشفاهية -.

أسماء أعضاء هيئة الدفاع، وهل استمعت املحكمة إلى تدخالتهم  -1

 4الشفوية إذا طالبوا بها

در الحكم، واسم كاتب الضبط الذي أسماء الهيئة القضائية التي اص -2

 4حضر الجلسة

الحيثيات الشكلية واملوضوعية، والوسائل القانونية التي اعتمدت عليها  -3

 4 املحكمة ألجل إصدار الحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .الدستور المغربي ينص على أن األحكام  تصدر باسم جاللة الملك وطبقا للقانون -1
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 الفصل الثاني

 الاستئناف إلادارية حاكمم

 : تقديم

فق ألجل خلق قضاء إداري متكامل ومتناسق على درجتين، ومن أجل تقريب مر  

القضاء من املتقاضين وباألخص في املنازعات إلادارية، أحدث بموجب القانون 

،محاكم إستئناف إدارية  وذلك للحفاظ على الوحدة العليا للقضاء إلاداري، 1 13437

وتوفير إلاطار الطبيعي للبت باالستئناف في ألاحكام الابتدائية إلادارية، ولتخويل 

 24ض القضايااملجلس ألاعلى حق التصدي في بع

محكمة الاستئناف إلادارية :  عدد املحاكم إلادارية إلاستئنافية اثشنتين وهما  

بالرباط، ومحكمة الاستئناف إلادارية بمراكش كما نص على ذلك املرسوم الوزاري 

 4432481334رقم 

فإحدى املحكمتين مقرها بالرباط وتغطي املنطقة الشمالية للمملكة، والثانية  

 4 كش وتغطي املنطقة الجنوبية للمحكمةمقرها بمرا

وألجل تقريب الفهم أكثر بالتنظيم الهيكلي ملثل هذه املحاكم واختصاصاتها  

املختلفة ثم إلاجراءات املسطرية املتبعة لديها سنعرض لها بالتفصيل في املباحث 

 : التالية

 

 

 

 

 

                                                 
والمنشور بالجريدة الرسمية، ( 1111فبراير  13) 1311محرم  .1والمؤرخ في  1.11.11رقم  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف -1

 (. 1111فبراير  14بتاريخ  471.عدد 
 . مستنتجات وزير العدل عند عرض المشروع على البرلمان -2
  .1111غشت  13وتاريخ  331.ومنشور بالجريدة الرسمية، عدد  1111يوليوز  .1وهو صادر بتاريخ  -3
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 التنظيم الهيكلي ملحاكم الاستئناف إلادارية: املبحث ألاول 

ال يختلف التنظيم الهيكلي ملحكمة الاستئناف إلادارية عن املحكمة إلادارية قد  

إال في بعض الاستثناءات، فهي تتوفر على مؤسسة الرئيس ونوابه، ورؤساء الغرف 

 4واملستشارين ثم املفوض امللكي ونوابه، وكتابة الضبط

من شهر وتتولى الجمعية العمومية التي تنعقد في الخمسة عشر يوما ألاولى  

دجنبر أو كلما رأى الرئيس ذلك مفيدا تنظيم العمل داخلها، كتحديد نوع القضايا 

 4وتوزيعها على الغرف

 مؤسسة الرئيس: املطلب ألاول 

تضم هذه املصلحة الرئيس ونوابه، ورؤساء الغرف، بحيث لم يحدد القانون  

لكل محكمة عدد هذه الغرف وال نوعيتها إنما ترك الصالحية للجمعية العمومية 

 4   قصد تحديدها على حسب نوع القضايا

والرئيس ألاول ملحكمة الاستئناف إلادارية يعين من طرف وزير العدل بعد  

مصادقة املجلس ألاعلى على هذا التعيين، ويصنف في إطار الدرجة ألاولى من النظام 

 4ألاساس ي لرجال القضاة

يعين املفوض امللكي يختص بنفس اختصاصات رئيس املحكمة إلادارية، و  

ونائبه أو أكثر بعد اقتراحهم من الجمعية العمومية، كما يترأس غرفة املشورة التي 

 81تتولى النظر في القرارات املتخذة من طرف رئيس املحكمة إلادارية، وذلك في ظرف 

 (4ق م ح إإ 1املادة )يوما من تاريخ إحالة امللف عليها 

ئناف إلادارية التشنسيق بين جميع الغرف كما يتولى الرئيس ملحكمة الاست 

 4 وألاقسام واملكاتب ، وله صالحية تفتيش املحاكم إلادارية التابعة له ترابيا

وله كذلك إلاشراف العام على جميع املستشارين والقضاة واملوظفين وألاعوان  

كما يتولى وبصفته قاض 4 داخل محكمة الاستئناف إلادارية واملحكمة إلادارية

تعجالت، النظر في القرارات إلاستئنافية املطعون فيها لدى املحاكم إلادارية، للمس

 4 سواء كانت أمورا قضائية أو احترازية
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كما يمارس القضايا املعروضة عليه، واملتعلقة بتجريح القضاة الذين يتولى  

إلاشراف عليهم، وذلك طبقا للباب الخامس من القسم الخامس من قانون املسطرة 

 .21418ية، كما ينظر في طلبات املساعدة القضائية طبقا للمرسوم امللكي رقم املدن

 4 8322الصادر في فاتح نوفمبر 

 املستشارون ورؤساء الغرف: املطلب الثاني

يسري على قضاة محاكم الاستئناف إلادارية، أحكام الظهير الشريف بمثابة  

تحديد النظام ألاساس ي لرجال املتعلق ب8 33.488488الصادر في  843.4.23قانون رقم 

 4 القضاء كما وقع تتميمه وتعديله

ولهذا يشنبغي أن يكون جميع املستشارين من قضاة الدرجة الثانية أو  

املوظفون املنتمون إلى : ويمكن أن يعين بشكل مباشر في نفس الدرجة أو أقل 4أعلى

 :فر وا على درجة مرتبة في سلم ألاجور احدى عشر أو ما يعادلها بشرط أن يتو 

 4عشر سنوات من الخدمة الفعلية في املرفق العمومي /8

من القانون ألاساس ي 7الفصل4)الحصول على إلاجازة في الحقوق أوما يعادلها /4

 (4       لرجال القضاء

 6املفوض امللكي: املطلب الثالث

يعين املفوض امللكي من بين قضاة محكمة الاستئناف إلادارية، ، من طرف  

 4يس ألاول عن طريق الجمعية العمومية، وذلك ملدة سشنتين قابلة للتجديدالرئ

ويشترط فيه أن يكون من الدرجة الثانية أو أعلى درجة، لتولي الدفاع عن  

وذلك من خالل حضوره للجلسات وتقديم مستشنتجاته مكتوبة أو 4 القانون والحق

، وكذا كتابة خاصة شفوية، يساعده في ذلك نائب أو أكثر يعينون بنفس الطريقة

 4تتولى املهام إلادارية

 كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف إلادارية: املطلب الرابع

تتكون هذه املؤسسة من رئيس، له حق إلاشراف على مجموعة من املصالح  

 4واملكاتب والشعب واملوظفين وألاعوان
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غير أنها ال  وال تختلف مهامها عن مهام كتابة الضبط لدى املحكمة إلادارية، 

وبعد أن تصبح  –تنفذ ألاحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، بل تحيلها 

نهائية، على املحكمة إلادارية املصدرة للحكم للقيام بإجراءات التنفيذ، وفق 

مقتضيات قانون املسطرة املدنية، والقوانين الخاصة، وال يمكن في جميع ألاحوال 

 (4 ق م ح إ إ 81املادة )                  ارات العموميةالتنفيذ الزجري ضد إلاد

 حاكم الاستئناف إلاداريةختصاصات ما: املبحث الثاني

 الاختصاص املحلي أو الترابي: املطلب ألاول 

يتحدد الاختصاص املحلي ملحاكم الاستئناف، في دائرة الاختصاص املحاكم  

ي تتولى النظر فيه، وهي محددة إلادارية ذات الدرجة ألادنى املصدرة للحكم الذ

والذي حدد  1 4332يوليوز  41الصادر في  44324813بمقتض ى املرسوم الوزاري رقم 

في مادته ألاولى عدد محاكم الاستئناف في اثشنتين ألاولى بمدينة الرباط وتختص ترابيا 

 في املنطقة الشمالية واملحاكم إلادارية املتواجدة بها خاصة محكمة وجدة، طنجة،

والثانية بمدينة مراكش وتختص ترابيا في 4 الرباط، فاس، مكناس، الدار البيضاء

املنطقة الجنوبية للمملكة، واملحاكم إلادارية املتواجدة بها كمحكمتي مراكش 

 4 وأكادير

أما إذا تعلق ألامر بالقضايا الاستعجالية املفتوحة لدى محاكم الاستئناف  

يحدد بموطن الطاعن أو مكان صدور القرار املطعون إلادارية فإن الاختصاص الترابي 

ويستثنى من ذلك جميع الاستثناءات الواردة عن املحاكم إلادارية ذات الدرجة 4 فيه

 4ألادنى

 الاختصاص النوعي: املطلب الثاني

من القانون  2و  1وردت اختصاصات محاكم الاستئناف إلادارية في املادتين  

 4 ناف إلادارية، وذلك بشكل مجملاملنظم ملحاكم الاستئ 13437

املنظم  8433.فلربما املشرع املغربي تعمد ذلك، لكي ال يكرر ما ورد في القانون  

 4 منه 1الختصاصات املحاكم إلادارية وخاصة املادة 
                                                 

 . 1111غشت  13بتاريخ  331.المنشور بالجريدة الرسمية، عدد  -1



 

 
101 

تختص محاكم الاستئناف : على أنه 13437من القانون  1وهكذا ورد في املادة  

م املحاكم إلادارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت إلادارية بالنظر في استئناف أحكا

  4 هناك مقتضيات قانونية مخالفة

 : وعليه يمكن إجمال اختصاصاتها النوعية في 

 4قضايا إلغاء قرارات السلطة إلادارية بسبب تجاوز السلطة -8

 4النزاعات املتعلقة بالعقود إلادارية -4

ونشاطات أشخاص دعاوى التعويض عن ألاضرار التي تسببها أعمال  -7

 : القانون العام

النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة؛  -.

باملعاشات، ومنح الوفاة املستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات املحلية 

 4واملؤسسات العامة، وموظفي إدارة مجلس ي النواب واملستشارين

 4تخابيةالطعون املتعلقة بالعمليات الان -1

النزاعات املتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون املستحقة للخزينة والديون  -2

 4التي في حكمها

 4نزع امللكية من أجل املنفعة العامة والاحتالل املؤقت -3

النزاعات املتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين العاملين في مرافق الدولة  -1

 4والجماعات املحلية

 4عن إلادارةفحص شرعية القرارات الصادرة  -3

 4القضايا املطعون فيها بالنقض واملحالة عليها من طرف املجلس ألاعلى -83

هذه أهم الاختصاصات النوعية املسنودة ملحاكم الاستئناف إلادارية، والتي 

 4فصلنا الشرح والتحليل عليها  في مبحث اختصاصات املحاكم إلادارية

 ستئناف إلاداريةإلاجراءات املسطرية أمام محاكم الا : املبحث الثالث

 :  تتميز إلاجراءات املسطرية أمام محاكم الاستئناف إلادارية بما يلي 

 :الفقرة ألاولى
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يجب أن تكون املسطرة كتابية، بواسطة مقال مكتوب، يعرض فيه الطاعن  -0

 4  أسباب الاستئناف، واملستندات املؤيدة لهذا إلاجراء

نة بمحام مسجل بهيئة املحامين أي البد من الاستعا: إلزامية املحامي -9 

باملغرب، وذلك تحت طائلة رفض الاستئناف شكال، لكن يمكن الاستفادة من 

 4املساعدة القضائية في حالة وجود مبرر لها

تعفى جميع املقاالت الاستئنافية أمام : إلاعفاء من الرسوم القضائية -8 

ع على الطعن في جميع محاكم الاستئناف إلادارية من الرسوم القضائية، مما يشج

 (4ق م ح إ إ 1.املادة )القرارات وألاحكام الصادرة عن املحاكم إلادارية 

تنعقد جميع الجلسات داخل محاكم الاستئناف إلادارية : القضاء الجماعي -. 

بثالثة مستشارين من بينهم الرئيس، ويساعدهم كاتب الضبط مع وجوب حضور 

ي بمستشنتجاته كتابة أو شفويا، كما ألطراف الدعوى املفوض امللكي أو نائبه، الذي يدل

 4 نفس الامتياز

 4تتم املداولة بشكل سري، وال يمكن النطق بالحكم إال بعد تحريره كامال -1 

تستأنف ألاحكام الصادرة عن املحاكم إلادارية داخل أجل : أجل الاستئناف -. 

ق م ح إ  3املادة )حكوم ضده ثالثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم بشكل قانوني إلى امل

 (4إ

في حين يحدد أجل استئناف ألاوامر الصادرة عن رؤساء املحاكم إلادارية في  

 4 خمسة عشر يوما لألوامر املبشنية على طلب، وثمانية أيام بالشنسبة ألوامر ألاداء

 الطعن بالنقض: الفقرة الثانية

، وفي تقدير شرعية القرارات باستثناء القرارات الصادرة في املنازعات الانتخابية 

إلادارية، فإن بقية القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف إلادارية قابلة للطعن 

بالنقض أمام املجلس ألاعلى الذي له صالحية النقض مع إلاحالة، أو رفض الطلب 

دون إلاحالة، ويمكن له البت في دعوى إلالغاء عند ما تكون القضية جاهزة دون 

 4لى محكمة الاستئناف للبت فيها من جديدإحالتها ع
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وحدد أجل الطعن بالنقض في ثالثين يوما من تاريخه تبليغ القرار املطعون  

 4 فيه

 الطعن بالتعرض : الفقرة الثالثة

جميع ألاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الاستئناف قابلة للطعن  

من تقديم جوابه كتابة أو بالتعرض، ويعتبر الحكم غيابيا إذا لم يتمكن املتعرض 

أما أجل التعرض فيحدد في عشرة أيام من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 4 بطريقة أخرى 

 4من ق م م 873

تتم بشكل ( الغرفة إلادارية)وفي الختام نشير أن املسطرة أمام املجلس ألاعلى  

 كتابي وبواسطة محام مسجل بهيئة املحامين باملغرب وإن لم يكن مقبوال لدى

 4 املجلس ألاعلى
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 الثاني فصل ال

 املحاكم التجارية ، ومحاكم الاستئناف التجارية

 املحاكـــــم التجاريــــة :املبحث ألاول 

 : تقديم

إن إحداث القضاء التجاري باملغرب، يعتبر حدثا قانونيا، تشنبغي إلاشادة به،  

خه ، لكونه يعطي الضمانات وخطوة مهمة نحو نهج القضاء املتخصص يشنبغي ترسي

 4الكفيلة لحماية الاستثمارات الوطنية وألاجنبية على السواء

ولقد تم إحداث املحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف التجارية بمقتض ى  

واملعدل باملرسوم  2 44334338، وبمقتض ى املرسوم الوزاري رقم 174311القانون رقم 

الرباط، الدار : اكم تجارية توجد بمدنحيث أحدث ثمان مح4 3 44334413رقم 

 4البيضاء، فاس، مكناس، وجدة، طنجة، مراكش، أكادير

لتنضاف بذلك إلى املحاكم العامة  8331وشرعت هذه املحاكم في العمل سنة  

 4 واملحاكم املتخصصة

وألجل توضيح التنظيم الهيكلي لهذه املحاكم واختصاصاتها املحلية والنوعية  

 : وإلاجراءات املتبعة لديها سشنسطر املباحث آلاتيةوكذا املساطر 

 التنظيم الهيكلي للمحاكم التجارية: ألاول طلب امل

على غرار التنظيم الهيكلي للمحاكم إلادارية والعامة، تشنتظم املحاكم التجارية  

 4 في مؤسسة الرئيس ونوابه، وقضاة ثم النيابة العامة وكتابة الضبط

سام واملكاتب والشعب، سنفصل عنها الحديث في كما تضم مجموعة من ألاق 

 4 مبحث اختصاصات جهاز كتابة الضبط بنفس املحكمة

 الرئيس ونوابهمؤسسة : أوال

                                                 
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد ( 1771فبراير  11) 1311شوال  3المؤرخ في  .1.71.1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -1

 . 1771ماي  .1وتاريخ  3311
 .  1771نوفمبر  1بتاريخ  3.41ية، عدد والمنشور بالجريدة الرسم 1771أكتوبر  11والصادر بتاريخ  -2
 .1111يونيو  1بتاريخ  3111والمنشور بالجريدة الرسمية، عدد  1111يونيو  11الصادر بتاريخ  -3
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رئيس املحكمة التجارية، يعين بقرار لوزير العدل بعد املصادقة عليه من طرف  

 4 املجلس ألاعلى للقضاء

من النظام  4دة ويأخذ صفة القاض ي من الدرجة ألاولى على حسب املا 

 4ألاساس ي لرجال القضاء كما وقع تتغييره وتتميمه

ويمكن تقسيم مهام رئيس املحكمة التجارية، إلى قسمين على حسب  

املنظم للمحاكم التجارية وقانون املسطرة املدنية وكذا  17431مقتضيات القانون 

 4 القوانين ذات الصلة، كنصوص مدونة التجارة، وقانون الشركات وغيرها

 الاختصاص إلاداري    : الفقرة ألاولى

يترأس الجمعية العمومية التي تنعقد في الخمسة عشر يوما ألاولى من شهر  -8

دجنبر والتي تحدد التسير السنوي للمحكمة والنظر في وضعية املساعدين 

 4 1القضائيين، وتوحيد مناهج العمل داخل املحكمة

لك بالتنقيط وإبداء جميع يقيم عمل القضاة الذين هم تحت واليته، وذ -4

 4  املالحظات حولهم وبشكل سري ثم ترسل إلى وزارة العدل

يشرف على جميع املوظفين وألاعوان املشتغلين داخل نفس املحكمة،  -7

 4وذلك بالتشنسيق مع رئيس كتابة الضبط

 4التشنسيق مع الرئيس ألاول ملحكمة الاستئناف التجارية، وإلادارات ألاخرى  -.

 الاختصاص القضائي :الفقرة الثانية

 : يتمثل العمل القضائي لرئيس املحكمة التجارية في      

ترأس الجلسات بصفته قاض للمستعجالت، وذلك كلما توفر عنصر  -8

الاستعجال في الصعوبات املتعلقة بتنفيذ ألاحكام أو سند قابل للتنفيذ أو ألامر 

ع في الجوهر قد أحيل على بالحراسة القضائية أو أي إجراء تحفظي، سواء كان النزا

 4املحكمة أو لم يحل عليها

                                                 
 11)الصادر في   1.13.371لتتميم المرسوم رقم ( 1771أكتوبر  41)الصادر في  .11..1.7مكرر من المرسوم رقم  1المادة  -1

والمنشور بالجريدة ( 1713يوليوز  .1)الصادر في  1.13.441للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم تطبيقا ( 1713يوليوز 

 (.  1771نوفمبر  1) 3.41الرسمية، عدد 
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بكل التدابير التحفيظية أو بإرجاع  –رغم وجود منازعة جدية  –وله أن يأمر  

الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد الضطراب ثبت جليا أنه غير 

 (4 ق م  ح ت 48و44املواد )مشروع 

 4جميع القضايا املفتوحة أمام املحكمة التجاريةيعين القاض ي املقرر أو أكثر ل -4

يختص بالنظر في مقاالت ألامر باألداء املبشنية على ألاوراق التجارية والسندات  -7

 4 من املسطرة املدنية 821إلى  811الرسمية طبقا للمواد 

 4 وهي أوامر ال يوقف تنفيذها أجل الاستئناف وال الاستئناف نفسه 

 (4ق م ح ت 4املادة )مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ  تعين قاض أو أكثر  -.

 – 833 – 823 – 813 – 881 – 3. – 81املواد )تولي مراقبة قانونية الشركات  -1

 (4  املنظم لشركات املساهمة 83431من قانون  4448 484

 (4م ت 1.1املادة )املراقبة الخارجية للمقاوالت التي تعاني صعوبة  -2

 4لسجل التجاري املحليإلاشراف على ا -3

وله صالحية في قضايا محدد بمقتض ى نصوص خاصة وهي املنصوص عليها في  -1

 (4 71.، 737، 733، 727)مدونة التجارة وباألخص املواد 

هذه أهم الاختصاصات القضائية املخولة لرئيس املحكمة التجارية فإذا أعاقه  

 4عائق توالها أقدم القضاة بنفس املحكمة

 ضاة املحاكم التجاريةق: ثانيا

حسب التنظيم القضائي املغربي، وقانون رجال القضاء، فإن قضاة الحكم  

باملحاكم التجارية يشنتمون إلى الدرجة الثالثة، غير أنه ليس هناك مانع أن يكون من 

درجة أعلى ويراعى في ترقيتهم ونقلهم وتأديبهم املقتضيات القانونية املنصوص عليها 

 4القضاءفي قانون رجال 

 4 ويراعى دائما في تعيينهم وتكوينهم التخصص التجاري  

 املحاكم التجارية لدى  النيابة العامة : ثالثا

يتكون جهاز النيابة العامة لدى املحاكم التجارية من وكيل للملك ونوابه،  

 4وتساعدهم كتابة خاصة تتكلف بمكتبي الضبط، واملساعدة القضائية
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بين املهتمين بالقضاء التجاري في ما يتعلق بدور النيابة ولقد وقع اختالف كبير  

العامة لدى املحاكم التجارية، بحيث ذهب رأي بأنه لها أن تتدخل في جميع القضايا 

التي تختص فيها املحاكم التجارية إال ما استثنى بنص قانوني كقضايا حوادث السير 

 4 لدى املحاكم العاديةوتمارس صالحيات النيابة العامة (4 من قانون م ت 1م )

وحجة هؤالء أن املحاكم التجارية وهي تبت في القضايا التجارية كدعوى  

 4أصلية ،يمكن أن تصدر أحكام زجرية طبقا لنصوص مدونة التجارة أو غيرها

 4ثم إن بعض القضايا املتعلقة بالسجل التجاري قد يكون لها طابعا إداريا 

للنيابة العامة لدى املحاكم التجارية ما يحق في حين يرى فريق آخر أنه ال يحق  

لها لدى املحاكم العادية لكون أن حصر اختصاصات املحاكم التجارية في القضايا 

التجارية ودون التنصيص على الجانب الزجري من طرف املشرع املغربي، يظهر بكل 

ختصاصات وضوح أنه ال يمكن للنيابة العامة من الناحية العملية أن ال تمارس إال الا 

 4ذات الطابع املدني

كإشعار وكيل امللك لدى املحكمة الابتدائية أو الوكيل العام لدى محكمة  -8

الاستئناف بكل جريمة بلغت إلى علمها الحظتها من خالل إلاطالع على إحدى امللفات 

 4 املفتوحة لدى املحكمة التجارية أو أثارتها ألاطراف أثناء مناقشة القضية

القضائية للبحث عن املتغيبين، أو في مساطر معالجة  مراسلة الشرطة -4

 4صعوبة املقاولة أو أي إجراء يتعلق بالسجل التجاري 

 4الحضور في الجلسات بصفتها طرفا رئيسيا أو منضما -7

الطعن في ألاحكام والقرارات الصادرة عن املحاكم التجارية سواء  -.

 4 باالستئناف أو إعادة النظر أو طلب النقض

 4واب عن الشكايات الواردة عنها من ألاشخاص أو إلاداراتالبحث والج -1

البت في طلبات املساعدة القضائية وذلك طبقا للمرسوم امللكي رقم  -2

بمثابة قانون يتعلق باملساعدة ( 8322فاتح نوفمبر ) 8712رجب  83بتاريخ  18.421

 4 العامةالقضائية ،و يبقى هذا الاختصاص من أهم الاختصاصات املوكولة في النيابة 

 كتابة الضبط باملحكمة التجارية : املطلب الرابع
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يشمل التنظيم الهيكلي للمحاكم التجارية على كتابة ضبط يرأسها رئيس يعين  

 4 من جملة املنتدبين القضائيين وذلك بعد أدائه اليمين القانونية

 4يتولى إلاشراف املباشرة على جميع املوظفين والعاملين تحت رئاسته 

ا للمقتضيات القانونية يتكون هذا الجهاز من مجموعة من املكاتب ووفق 

 4والشعب سواء تعلق ألامر باملحاكم التجارية أو املحاكم الاستئناف التجارية

 :وتتفرع إلى شعبتين: مصلحة الكتابة الخاصة لرئيس املحكمة -0 

مة شعبة املراسالت إلادارية والتي تتكلف بالصادر والوارد على املحك -أ 

وباألخص ما يهم تدبير شؤون القضاة واملوظفين العاملين بالدائرة القضائية 

 4 للمحكمة

وتختص بتسجيل جميع القضايا إلاستعجالية : شعبة القضايا إلاستعجالية -ب 

 4التي تدخل ضمن اختصاص الرئيس ألاول بمقتض ى النصوص القانونية

 : ى الشعب آلاتيةوينقسم إل :مكتب القضايا التجارية املستأنفة -9 

وتقوم هذه الشعبة بفتح امللفات : شعبة السجل العام وتضمين القرارات -أ 

املستأنفة وإعطائها رقما تسلسليا حسب تاريخ فتحها، وتضمين جميع البيانات 

املتعلقة بكل ملف على حدة في السجل املعد لذلك، وكذا في الحاسوب كما تقوم 

ات الصادرة عن هذه املحكمة في السجل العام، هذه الشعبة بتضمين منطوق القرار 

وتضمين املعلومات الخاصة بتوجيه امللف إلى املجلس ألاعلى ومنطوق قرار هذا 

 4ألاخير

وهي الشعبة املكلفة بالجلسات التي تعقدها املحكمة  :شعبة الجلسات -ب 

 4وتقوم بضبطها وتتبعها عن طريق تضمين تأخيراتها ومداوالتها

وهي الشعبة املكلفة بمسك امللفات الرائجة بهذه  :جراءاتشعبة إلا  -ج 

املحكمة وتنفيذ إلاجراءات التي تأمر بها هذه ألاخيرة من استدعاءات وتوجيهات 

 14وتحقيقات كالخبرات وألابحاث

                                                 
 . المصدر البوابة اإللكترونية لمحكمة االستئناف التجارية بفاس -1
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تقوم بتتبع جميع إجراءات الخبرة منذ صدور قرار إجراءها : شعبة الخبرة -د 

ث تسهر على تهييئ ملفات الخبرة بتشنسيق مع إلى غاية وضع الخبير لتقريره، حي

القاض ي املقرر، إذ بمجرد الحكم بإنجاز خبرة يحال امللف من شعبة الجلسات إلى 

شعبة الخبرة، ويبقى امللف بهذه الشعبة إلى أن يضع الخبير املعني تقريره ويدرج 

 4 امللف من جديد بالجلسة بعد إطالع القاض ي املقرر عليه

وتتكلف بطبع القرارات النهائية والتمهيدية الصادرة عن ، شعبة الطبع  -

 4املحكمة

وهي شعبة تقوم بتتبع إجراءات القيم بتشنسيق مع النيابة : شعبة القيم  -

 4العامة

يتكلف هذا املكتب بتلقي جميع املقاالت وجميع املذكرات  :مكتب الضبط -8 

وجهة إلى محاكم إلاستئناف والطلبات املتعلقة بامللفات الرائجة وبسجل امللفات امل

وكذا الواردة منها، ويسجل املراسالت إلادارية الواردة والصادرة عن رئيس كتابة 

 4 الضبط

يتكلف هذا املكتب باستخالص  :مكتب الرسوم القضائية والحسابات -. 

الرسوم القضائية عن املقاالت والطلبات املوجهة إلى املحكمة، وكذا مصاريف الخبرة 

املؤداة عن الطلبات التي يستوجب فيها القانون ذلك، كما يسهر على ضبط والودائع 

حسابات صندوق املحكمة من مداخيل ومصاريف، وينقسم هذا املكتب إلى الشعب 

 : آلاتية

 4شعبة الرسوم القضائية ألاصلية والحسابات الخصوصية –أ  

املساعدة  شعبة الغرامات املالية والرسوم القضائية التكميلية وصوائر  -ب 

 4القضائية

 4شعبة الحسابات وهي املكلفة بضبط حسابات الصندوق  -ج 

يتولى هذا املكتب مسك وتتبع ملفات  :مكتب قضايا صعوبات املقاولة -1 

 4قضايا صعوبات املقاولة منذ فتحها إلى غاية النطق بأحكامها
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تب سيقوم هذا املك :مكتب التوزيع والتنسيق مع املفوضين القضائيين -. 

بتسجيل جميع الاستدعاءات وطيات التبليغ الصادرة عن املحكمة التجارية سواء 

ثم مراقبة التبليغات 4 تلك املوجهة داخل أو خارج الدائرة الاختصاصية بهذه املحكمة

 4والاستدعاء املسلمة إلى املتقاضين أو املرجوعة من غير تبليغ

 4سم إلى شعبتينهذا املكتب ينق: مكتب التبليغ وتسليم النسخ -2 

وتتكلف بتبليغ جميع القرارات الصادرة عن املحكمة التجارية : شعبة التبليغ -أ 

 4  إلى أطرافها بطرق التبليغ املنصوص عليها في قانون املسطرة املدنية

وتتولى هذه الشعبة تسليم الشنسخ التنفيذية والعادية : شعبة تسليم الشنسخ -ب 

تنفيذ القرار القابل للتنفيذ، أو من أجل التمسك  ملن له املصلحة في ذلك، من أجل

 4بشنسخة عادية لإلدالء بها عند الحاجة

تؤدي التقنيات الحديثة داخل املحاكم التجارية دورا  :مكتب إلاعالميات -3 

مهما ولهذا خصص لها مكتبا خاصا يتولى إلاشراف عليه متخصص في امليدان، 

كإدراج إحصائيات )ات داخل املحكمة بحيث يعتبر املسؤول عن برنامج املعلوم

 4وكذا عن الشبكة املعلوماتية44( ألاحكام أو القضايا

وهو قسم يهتم بحفظ امللفات التي صدرت فيها قرارات   :قسم الحفظ -2 

وبجميع مستنداتها سواء أكانت قرارات نهائية أو املطعون فيها بالنقض وانتهت 

 4إجراءاتها بإحالتها على التنفيذ

تتولى هذا املكتب إلاجراءات التي لها عالقة   :مكتب السجل التجاري  -01 

بالسجل التجاري املحلي ومراسلة السجل املركزي بكل مستجد وذلك على حسب ما 

 : يأتي

 تسجيل التجار ألاشخاص الطبيعيون     -8 

 التقيدات    -

 التعديالت   -

 التشطيبات   -

 : تسجل الشركات التجارية -4 



 

 
111 

 قيداتالت   -

 التعديالت    -

 التشطيبات   -

 : تسجيل الرهون  -7 

 الرهون على ألاصول التجارية    -

 الرهون على آلاالت واملعدات    -

 الرهون على البضائع   -

 4تسليم الشواهد السلبية وإلايجابية لقيام ألاصول املقاوالت التجارية -. 

 4إلاشهار بالشنشر وإلاعالن لألصول التجارية -1 

مراسلة السجل املركزي املوجود بالدار البيضاء بجميع التغيرات والتقيدات  -2

 4 الجديدة التي تهم السجل التجاري املحلي

تتم هذه إلاجراءات تحت مراقبة القاض ي املكلف بالسجل التجاري املحلي  

 4وبتشنسيق مع رئيس كتابة ضبط املحكمة التجارية

رئيس املحكمة التجارية  –إشراف  وتحت –كما تقوم كتابة الضبط كذلك   

بالتشنسيق مع املحاكم العادية واملتخصصة، وجميع إلادارات واملؤسسات التي لها 

 4عالقة مع املحكمة التجارية

وألجل السير ألاحسن، والتنظيم ألامثل لجميع ألاقسام والشعب أجاز قانون  

ابة الضبط الحضور التنظيم القضائي، والقانون ألاساس ي لرجال القضاء، لرئيس كت

 4في الجموع العامة للمحاكم التجارية

 ملحكمة التجارية اختصاصات ا: املبحث الثاني

 الاختصاص املحلي: املطلب ألاول 

يقصد باالختصاص املحلي للمحكمة التجارية، الدائرة الترابية التي تشتغل في  

أكتوبر  41بتاريخ الصادر  44334338نطاقها، واملحددة بمقتض ى املرسوم الوزاري رقم 

 4    1كما وقع تعديله وتتميمه 8333
                                                 

 . ابراجع المبحث األول من الفصل األول من الباب الثالث من هذا الكت -1
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وهكذا ينعقد الاختصاص املحلي للمحكمة التجارية، باملوطن الحقيقي أو  

املختار للمدعى عليه، أما إذا لم يكن له موطن في املغرب، ولكنه يتوفر على محل 

طن وال محل أما إذا لم يكن له ال مو 4 إقامة به، كان الاختصاص ملحكمة هذا املحل

إقامة، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة املدعي أو أحد منهم في 

 4حالة تعددهم

وفي حالة  تعدد املدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل  

 (4ق م ح ت 83املادة )إقامة أي واحد منهم 

لي للمحكمة م م، ينعقد الاختصاص املح 41واستثناء من أحكام الفصل  

 : التجارية بالشنسبة للنزاعات املتعلقة

 4بالشركات التابع لها مقر الشركة أو أحد فروعها -8

فيما يتعلق بصعوبة املقاولة التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو املقر  -4

 4الاجتماعي للشركة

فيما يخص إلاجراءات التحفظية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه  -7

 (4ق م ح ت 88 املادة4 )إلاجراءات

وفي جميع ألاحوال يمكن لألطراف اختيار املحكمة التجارية املختصة في فض 

 (4 ق م ح ت 84املادة )النزاع حال قيامه وذلك بسند مكتوب 

 الاختصاص النوعي: املطلب الثاني

تختص املحاكم التجارية بالنظر في الطلبات ألاصلية التي تتجاوز قيمتها   

 (درهم 43333)عشرون ألف درهم 

 كما تختص بالنظر في جميع الطلبات املقابلة أو طلبات املقاصة مهما كانت قيمتها 

املتعلق باملحاكم التجارية فإن  17431و بمقتض ى املادة الخامسة من قانون 

 : الاختصاص النوعي ينعقد لهذه املحاكم في ما يلي

 الدعاوى املتعلقة بالعقود التجارية: الفرع ألاول 

لوم أن املادة التجارية تخضع لحرية إلاثبات، ويمكن اللجوء إليه إذا من املع 

 4نصت مقتضيات قانونية خاصة على ذلك، أو تبعا لرغبة ألاطراف املتعاملة
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 : يمكن إجمال العقود التجارية كما يلي 1وعلى حسب مدونة التجارة –وعليه  

 (4 ليها ق م توما ي 772املادة ) الرهن الحيازي للمنقول : الفقرة ألاولى

كاإليداع في )والرهن ينقسم إلى رهن حيازي للمنقول، ورهن حيازي تجاري  

ورهن دون التخلي عن الحيازة كرهن أدوات ومعدات التجهيز، أو ( املخازن العمومية

 4 رهن بعض املنتوجات واملواد

 الوكالة التجارية : الفقرة الثانية

خص ودون أن يكون مرتبطا بعقد والوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه ش 

عمل بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، 

وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجرا ومنتج أو ممثل تجاري 

 (4ق م ت 737املادة )آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك 

 السمسرة: الفقرة الثالثة

سمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن وال 

وهو في أصله (4 ق م ت 31.املادة )شخص آخر لربط عالقة بينهما قصد إبرام عقد 

 4عقد إجارة الصنعة

 : الائتمان إلايجاري : الفقرة الرابعة

 : يشمل عقد الائتمان إلايجاري كل من

 4تعملية إكراء للسلع التجهيزية أو املعدات وآلاال  -8

 4عملية إكراء للعقارات املعدة لغرض منهي -4

 

 عقد النقل: الفقرة الخامسة

وهو عقد يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى  

 (4ق م ت 7..املادة )مكان معين 

 العقود البنكية: الفقرة السادسة

                                                 
والمنشور ( 1771فاتح غشت )  1311ربيع األول  .1الصادر في  1.71.14الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  .7..1قانون رقم  -1

 .1771.11.14بتاريخ  3311بالجريدة الرسمية، عدد 
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ادات بجميع أنواعها فتح الحساب، أو تجميده، والقروض املختلفة، وشه 

 44الضمان

 الدعاوى التي تنشأ بين التجار واملتعلقة بأعمالهم التجارية: الفرع الثاني

ق م ت فتعتبر  2عندما يكتسب أي شخص صفة تاجر على حسب املادة  

جميع ألاعمال التي يقوم بها داخلة في قواعد القانون التجاري ، غير أنه إذا لم يكن 

عمل بالشنسبة إليه مدني فإنه ال يمكن أن يطبق الطرف املتعاقد معه غير تاجر أو ال

عليه قواعد القانون التجاري فينعقد حيشنئذ الاختصاص للمحاكم العادية وليس 

إال إذا تم الاتفاق في صلب العقد على استناد الاختصاص للمحاكم 4املتخصصة 

 4التجارية  في ما يشنشأ بينهما من نزاع

 راق التجاريةالدعاوى املتعلقة باألو : الفرع الثالث

 : يقصد باألوراق التجارية ما يلي 

 الكمبيالة  -8

 السند ألمر  -4

 الشيك -7

الوسائل ألاخرى لألداء وهي كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل  -.

ق م  743املادة )أموال كيف ما كانت الطريقة أو الخطة التقنية املستعملة لذلك 

 (4ت

 ركة تجاريةالنزاعات الناشئة بين الشركاء في ش: الفرع الرابع

للمحكمة التجارية السلطة العامة على الشركات التجارية وذلك من خالل  

إجراءات تأسيسها إلى مرحلة الشروع في إلانتاج والاستغالل ثم مرحلة التصفية 

 4  والحل

الصادر  83431فكل نزاع أو إجراء غير مطابق للقواعد القانونية، كالقانون رقم  

غشت  73) 8.83ربيع ألاول  .8املؤرخ في  .8432484م بتنفيذه الظهير الشريف رق

 14املتعلق بشركات املساهمة كما وقع تعديله وتتميمه( 8332
                                                 

 (.1771أكتوبر  11)بتاريخ  3311المنشور بالجريدة الرسمي، عدد  -1
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شوال  1املؤرخ في  84334.3الصادر بتنفيذ الظهير الشريف  1432والقانون رقم  

املتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة  8333فبراير  87) 8.83

 14السهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصةالتوصية ب

يناير  81) 8.83رمضان  3الصادر في  44324332ومقتضيات املرسوم رقم  

لتطبيق الباب الثاني املتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب ألاول  8333

 24املتعلق بمدونة التجارة 81431من القانون رقم 

 81املؤرخ في  843484الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  87433والقانون رقم  

 34املتعلق باملجموعات ذات النفع الاقتصادي 8333فبراير  1) 8.83شوال 

وغيرها من القوانين، تكون من صميم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية  

املحكمة  غير أنه يمكن اللجوء إلى املحاكم العادية في املدن التي ال تتوفر على

 4  التجارية

 السجل التجاري : الفقرة السابعة

من الاختصاصات النوعية ألاساسية للمحاكم التجارية السهر على إجراء  

السجل التجاري املحلي وربط الاتصال بالسجل التجاري املركزي املوجود بالدار 

 4البيضاء

ير الشريف الصادر بتنفيذه الظه 81431والسجل التجاري منظم بالقانون رقم  

 4املتعلق بمدونة التجارة( 8332غشت  8) 8.83ربيع ألاول  81بتاريخ  8432417رقم 

 : كما ينظم بواسطة النصوص التنظيمية التي اتخذت للقانون قبله وهي كاآلتي 

املتخذ تطبيقا للباب  8333يناير  81الصادر بتاريخ  44324332املرسوم رقم  

وقرار  81431السادس من الكتاب ألاول من القانون الثاني املتعلق بالسجل التجاري 

الذي يحصر نماذج التصريح  8333يناير  81بتاريخ  832433وزير العدل رقم 

بالتسجيل في السجل التجاري واملحدد لقائمة الحجج والوثائق واملستندات التي 

 4 يشنبغي أن ترفق بالتصريح
                                                 

 . 11..1771.1بتاريخ  3341 المنشور بالجريدة الرسمية، عدد -1
 . 1777.13.1بتاريخ  3111المنشور بالجريدة الرسمية، عدد  -2
 .1777أبريل  1بتاريخ  3111المنشور بالجريدة الرسمية، عدد  -3
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 ية النزاعات املتعلقة باألصول التجار : الفرع الخامس

يشكل ألاصل التجاري، الجزء ألاهم في ممارسة ألاعمال التجارية، ووعيا من  

املشرع املغربي بهذه ألاهمية، وحفاظا على استقرار املعامالت التجارية، أحاطه 

بل خصص له سجال خاصا 4 بمجموعة من الضمانات والامتيازات قد ال تتوفر لغيره

املحاكم التجارية املتخصصة، يقيد فيه ابتداء، سواء باملحاكم العادية الابتدائية أو ب

ويسجل فيه جميع املتغيرات الطارئة عليه، كبيعه، ورهنه، أو تقديمه حصة في 

 4 شركة، أو إخضاعه للتسيير الحر

وهو يتكون من سجل محلي تشرف عليه املحاكم التجارية أو املحاكم  

اء تحت إشراف وزارة الابتدائية عند عدمها، وسجل مركزي يوجد بالدار البيض

 14التجارة والصناعة، ويتولى إدارته املكتب الوطني املغربي للملكية الصناعية

 معالجة صعوبات املقاولة: الفرع السادس

ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية في معالجة صعوبات املقاوالت التي يقع  

 4مقرها الاجتماعي داخل الاختصاص الترابي لهذه املحاكم

كتعيين )بدءا من التسوية إلى التصفية، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية وذلك  

(4 الحراسة القضائية، والحجز لدى الغير ألجل ضمان أموال الدائنين أو حقوق الغير

 4 وتعيين السنديك ثم التصفية النهائية أو البيع باملزاد العلني

، ومدونة التجارة، وهذا كله وفق نصوص القانون املنظم للمحاكم التجارية 

املتعلق  3 1432املتعلق بشركات املساهمة وقانون  834312وقانون الشركات كالقانون 

بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالسهم والشركة ذات 

املتعلق باملجموعات  874334املسؤولية املحدودية وشركة املحاصة، والقانون رقم 

 4يذات النفع الاقتصاد

                                                 
 .1الموافق  .131ذي القعدة  17والمؤرخ في  1.11.1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.77المحدث بموجب القانون رقم  -1

 . 1111فبراير 
 .كما وقع تعديله وتغيره 1773أكتوبر  11وتاريخ  3311المنشور بالجريدة الرسمية، عدد  -2
 .1771ماي  11وتاريخ  3341المنشور بالجريدة الرسمية، عدد  -3
 . 1777أبريل  11وتاريخ  3111المنشور بالجريدة الرسمية، عدد  -4
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هذه أهم الاختصاصات النوعية للمحاكم التجارية، والتي اشترط فيها املشرع  

املغربي تجاوز قيمة موضوع النزاع عشرين ألف درهم، أما دون ذلك فينعقد 

 (4 ق م ح ت كما وقع تعديله 2املادة )الاختصاص للمحاكم العادية 

اللجوء إلى التحكيم وفي جميع ألاحوال يمكن ألطراف العالقة التجارية إمكانية  

 4ق م م 743إلى  732وفق الفصول 

والاختصاص النوعي من النظام العام، بحث يمكن إثارته في سائر أطوار  

من ق م م، يجب على املحكمة التجارية أن تبت  83املحاكمة، واستثناء من املادة 

ن أيام من إثارته، ويستأنف داخل أجل عشرة أيام م 1فيه بحكم مستقل في ظرف 

 (4  ق م  ح ت 1املادة )تاريخ بتطبيقه 

 إلاجراءات املسطرية أمام املحاكم التجارية:  املبحث الثالث

يعتبر قانون املسطرة املدنية، قانونا عاما واجب التطبيق أمام املحاكم  

تطبق أمام : 444 من إحداث املحاكم التجارية على أنه 83التجارية حيث نصت املادة 

ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد املقررة في قانون املسطرة  املحاكم التجارية

املدنية ما لم ينص على خالف ذلك، وجوب تنصيب محام مسجل بجدول هيئة 

 4 املحامين باملغرب، واعتماد املسطرة الكتابية

وهكذا وبمجرد تسجيل موضوع الدعوى أمام كتابة ضبط املحكمة التجارية  

  :تتبع إلاجراءات آلاتية

يسلم وصل مرقم يتضمن موضوع الدعوى وأسماء املدعى ثم عدد  -8

 4املستندات املرفقة وقسمة الرسوم القضائية

 4تختم نسخة من مقال الدعوى بخاتم املحكمة مع التاريخ -4

 4يعين رئيس املحكمة حاال قاضيا مقررا أو أكثر -7

ة ساعة، لم يبين املشرع بداي .4يحال امللف على القاض ي املقرر في ظرف  -.

حساب ألاجل ولكن يظهر أنه من تاريخ إحالته عليه من طرف رئيس كتابة ضبط 

 4نفس املحكمة
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يعين القاض ي املقرر تاريخ أقرب جلسة تعرض فيها القضية يستدعى لها  -1

 (4ق م ح ت 81م )ألاطراف عن طريق مقتضيات املسطرة املدنية أو مفوض قضائي 

من ثالثة قضاة من بينهم  تحال القضية على الجلسة العمومية املتكونة -2

 4 الرئيس ويساعدهم كاتب الضبط وبحضور النيابة العامة

إذا لم تكن القضية جاهزة للبت فيها أمكن للمحكمة أن تؤجلها إلى أقرب  -3

جلسة أو ترجعها إلى القاض ي املقرر إذا رأيت ضرورة ذلك ويتعين عليه إرجاعها إلى 

    4  املحكمة داخل أجل ال يتعدى ثالثة أشهر

تحدد املحكمة في الجلسة العلنية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية  -1

 (4ق م ح ت 83م )في املداولة 

 4وجوب تحرير الحكم كامال قبل النطق به -3

وفي جميع ألاحوال إذا تم الدفع بعدم الاختصاص فعلى املحكمة أن تبت فيه 

ويمكن استئنافه  داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إثارته وذلك في حكم مستقل

 4أيام من التوصل 83داخل أجل 

 (4هذه مجموعة من ألاجراء املسطرية أمام املحاكم التجارية ذات الدرجة ألاولى
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 الثاني الفصل

 محاكـــم الاستئنـــــاف التجاريــــة

 

 :تقديم

املنظم للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف  17431بمقتض ى القانون  

حدد املشرع  4334413واملعدل باملرسوم  44334338ة، واملرسوم الوزاري رقم التجاري

محكمة الاستئناف التجارية : املغربي عدد محاكم الاستئناف التجارية في ثالث وهي

ولقد 4 بالدار البيضاء، ومحكمة إلاستئناف بمراكش، ومحكمة إلاستئناف بفاس

 4 8331شرعت في العمل سنة 

لهيكلي، واختصاصاتها املحلية والنوعية، ثم إلاجراءات ولتوضيح تنظيمها ا 

 : املسطرية املمارسة لديها سطرنا املباحث التالية

 التنظيم الهيكلي ملحاكم الاستئناف التجارية: املبحث ألاول 

ال يختلف التنظيم الهيكلي ملحاكم الاستئناف التجارية على املحاكم التجارية  

قضاة، ونيابة عامة تتكون من وكيل امللك ونائب أو بحيث تتكون من رئيس ونوابه، و 

 (4ق م ح ت 4املادة )عدة نواب، ثم كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة 

 رئيس محكمة الاستئناف التجاريةمؤسسة  : املطلب ألاول 

يصنف رئيس املحكمة التجارية في الدرجة الاستثنائية وذلك بعد تعيينه من  

 4رار من وزير العدلاملجلس ألاعلى للقضاة وبق

ينعقد له الاختصاص في الاختصاصات املخولة لرئيس املحكمة التجارية، غير  

أنه ال يعين قاضيا للتنفيذ وال يأمر بإجراءات التنفيذ إنما بإحالة امللف املحكوم 

 4بشكل نهائي على املحكمة التجارية مصدرة الحكم لتقوم بتنفيذه

داري والقضائي كتابة خاصة تتواجد يساعد الرئيس في القيام بعمله إلا  

 4بديوانه

 قضاة الحكم: املطلب الثاني
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هم قضاة من درجة مستشار ومستشار رئيس غرفة، يتولى هؤالء املستشارون  

إصدار ألاحكام أو إجراءات البحث والتقص ي في جميع القضايا املعروضة أمام 

 4محكمة الاستئناف التجارية

 4         شنتهي بصدور الحكم في القضية الجاهزةوعملهم هو عمل قضائي بحث ي 

و يخضعون للقانون ألاساس ي لرجال القضاء ويصنفون في الدرجة الثانية إال  

من قانون  4املادة )أن يكونوا رؤساء الغرف فيدرجون ضمن قضاة الدرجة ألاولى 

 (4رجال القضاء

 الوكيل العام ونوابه: املطلب الثالث

ام ما ينطبق على وكيل امللك لدى املحكمة التجارية، ينطبق على الوكيل الع 

بمعنى هل له دور مدني تجاري أم زجري؟ فصلنا الكالم عن هذا املوضوع في املبحث 

كما أن هيكلته 4  املتعلق بوكيل امللك ونوابه لدى املحكمة التجارية يشنبغي الرجوع إليه

 4التنظيمية تشبه هيكلة املحكمة التجارية

 كتابة الضبط: عاملطلب الراب

تتكون هذه املصلحة التي تشكل العمود الفقري في املحاكم بجميع أنواعها، من  

رئيس يتولى إلاشراف على مجموعة من املوظفين وألاعوان، وكذلك مجموعة من 

املكاتب واملصالح والشعب، تشبه إلى حد كبير هيكلة مصلحة كتابة الضبط لدى 

وفر على قسم للتنفيذ في الوقت الذي يوجد في شعبة املحكمة التجارية غير أنها ال تت

خاصة للنقض وإلاحالة والذي له ارتباط مع املجلس ألاعلى للقضاء أعلى درجة 

 4قضائية

 اختصاصات محاكم الاستئناف التجارية: املبحث الثاني

 الاختصاص املحلي: املطلب ألاول 

بمقتض ى هذا القانون تحدث : "على أنه 174311تنص املادة ألاولى من القانون  

 4محاكم تجارية، ومحاكم استئناف تجارية

                                                 
والمنشور في الجريدة الرسمية، ( 1771فبراير  11) 1311شوال  3والمؤرخ في  .1.71.1والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -1

 . 1711ماي  .1بتاريخ  3311عدد 
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 "4يحدد بمرسوم عدد هذه املحاكم ومقارها بالجهات ودوائر اختصاصها 

محاكم  443344132، واملرسوم التعديلي 1 44334338ولقد حدد املرسوم رقم  

البيضاء الاستئناف التجارية في ثالث محاكم وهي محكمة الاستئناف التجارية بالدار 

 4ويدخل في دائرة اختصاصها املحلي املحكمتان التجاريتان للرباط والدار البيضاء

: ومحكمة الاستئناف التجارية بفاس وتخضع لها أربع محاكم تجارية وهي 

املحكمة التجارية بمدينة فاس واملحكمة التجارية بمكناس واملحكمة التجارية 

 4 ابطنجة واملحكمة التجارية بوجدة ودوائره

ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش ويشمل اختصاصها املحلي املحكمة   

 4 التجارية بمراكش واملحكمة التجارية بأكادير ودوائرهما القضائية

هذا وصدر جدول تفصيلي ملحق باملرسومين املشار إليهما أعاله يبين بتفصيل  

 4 الاختصاص املكاني لكل محكمة على حدة

 ختصاص النوعي الا : املطلب الثاني

تعتبر محاكم إلاستئناف التجارية املحاكم أعلى درجة من املحاكم التجارية،  

وبالتالي ينعقد لها الاختصاص النوعي للبت في جميع ألاحكام الصادرة عن املحاكم 

من القانون ( 1)التجارية في القضايا والدعاوى املنصوص عليها في املادة الخامسة 

 4اريةاملحدث للمحاكم التج

كما تختص كذلك بالبت بعدم الاختصاص النوعي  أو املحلي املثار أمام  

املحاكم التجارية وذلك بحكم مستقل وغير قابل ألي طعن سواء كان عاديا أو غير 

 (4 ق م ت 1املادة )عادي 

وألاوامر باألداء، ( ق م ت 48املادة )كما تبت كذلك في القضايا إلاستعجالية  

والقرارات املستأنفة واملتعلقة باملساعدة ( ق م ت 44املادة )تنفيذ وطلبات إيقاف ال

 (4 ق م ت 83املادة )القضائية وذلك طبقا لقواعد املسطرة املدنية 

 

                                                 
 . 1771نوفمبر  1بتاريخ  3.41والمنشور بالجريدة الرسمية، عدد  1771أكتوبر  11والصادر بتاريخ  -1
 . 1111يونيو  1بتاريخ  3111دد والمنشور بالجريدة الرسمية، ع 1111يونيو  11والصادر بتاريخ  -2
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 أمام محاكم الاستئناف التجاريةسطرية إلاجراءات امل: املبحث الثالث

 إلاجراءات املسطرية : املطلب ألاول 

ارية نفس إلاجراءات املسطرية املطبقة أمام تطبق أمام محاكم الاستئناف التج 

من قانون املحاكم التجارية،  83إلى املادة  87املحاكم التجارية الواردة في املواد 

 (4 ق م ت 83املادة )ووفق قانون املسطرة املدنية ما لم يرد نص بخالف ذلك 

يستوجب القانون بأن تكون املسطرة كتابية بحيث يرفع الاستئناف بمقال  

 78املادة )مكتوب من طرف محام مقيد بجدول هيئة املحامين باملغرب مع مراعاة 

 4والتي ( 37من ظهير 

ويقدم املقال إلاستئنافي أمام كتابة ضبط املحكمة التجارية املصدرة للحكم،  

مقابل وصل يثبت فيه اسم املستأنف ومستندات الاستئناف مع رقم الحكم 

 4           الحكماملستأنف ثم يرفق بنظير لهذا 

يوجه إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية الواقع في دائرة اختصاصها  

4 يوما من تاريخ تقديم مقال الاستئناف 81املحكمة املصدرة للحكم، وذلك في ظرف 

ويحال على رئيسها ليعين قاضيا مقررا في امللف خالل أجل أربعة وعشرين ساعة من 

 4 إحالته عليه

ي القاض ي املقرر ألاطراف ألقرب جلسة بعد أن يحدد تاريخها وذلك يستدع 

 4 بعد استكمال جميع إلاجراءات املطلوبة في قضية ما

توجه الاستدعاء لألطراف إما بواسطة املفوض القضائي أو عن طريق  

 4 منه 73، 71، 73مقتضيات قانون املسطرة املدنية وخاصة املواد 

ملدعى عليه وجوابه أو عدمه رغم توصله بشكل وبعد تبليغ املقال للطرف ا 

صحيح فإن القضية تدرج بالجلسة العامة، وإذا كانت جاهزة للحكم فيها تحجز 

 4 للمداولة ويحدد تاريخ النطق بالحكم فيها بنفس الجلسة

 4 وال يمكن النطق بالحكم إال إذا محررا تحريرا كامال 
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لى القاض ي املقرر الستكمال ألاجراء أما إذا لم تكن القضية جاهزة فإنها ترجع إ 

الناقص ثم يعاد مرة أخرى إلى جلسة الحكم وذلك خالل أجل ال يتعدى الثالثة 

 4 أشهر

 آجال الاستئناف: املطلب الثاني

جميع ألاحكام الصادرة عن املحاكم التجارية قابلة لالستئناف وذلك في أجل  

ي قانون املحاكم التجارية بعض خمسة عشرة يوما من تاريخ التبليغ غير أنه ورد ف

 :الاستثناءات واملتمثلة في 

ثمانية أيام لألوامر الصادرة باألداء عن املحاكم التجارية واستئنافها ال  -8

 4يوقف التنفيذ إال إذا رأيت املحكمة ذلك

 (4ق م ت 1املادة )عشرة أيام لألحكام املتعلقة باالختصاص النوعي   -4

ة أن تبث فيه خالل أجل عشرة أيام من وعلى محكمة الاستئناف التجاري

 4 استئنافه

وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد املقررات الصادرة بشأن التسوية  -7

والتصفية القضائية وسقوط ألاهلية التجارية، حدد في عشرة أيام من تاريخ تبليغ 

نطق املقرر القضائي في مواجهة غير السنديك، أما السنديك فيبدأ ألاجل من تاريخ ال

 4 بالحكم

أما مقررات القاض ي املنتدب فتقبل الطعن باالستئناف من طرف الدائن واملدين 

والسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ إلاشعار بالشنسبة للدائن 

 4 واملدين، ومن تاريخ صدور املقرر بالشنسبة للسنديك

الاستئناف طرف الطعن في ألاحكام الصادرة عن محاكم : املطلب الثالث

 التجارية    

القانون املنظم للمحاكم التجارية العادية والاستئنافية لم يبين طريقة الطعن  

في ألاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف التجارية، ولهذا يبقى قانون املسطرة 

من قانون املحاكم  83املدنية هو املطبق في مثل هذه الحالة وخاصة أن املادة 

تطبق أمام املحاكم التجارية ومحاكم : 444 الت عليه حيث جاء فيهالتجارية قد أح
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الاستئناف التجارية القواعد املقررة في قانون املسطرة املدنية ما لم ينص على خالف 

 "4 ذلك

ولهذا، وباستثناء ألاحكام الصادرة بعدم الاختصاص التي ال تقبل أي وجه من  

،فإن جميع (ق م ت 1من املادة  1لفقرة ا)اوجه الطعن ألنها استئنافية وانتهائية 

ألاحكام تقبل الطعن وفق آلاجال والطرق الواردة في املسطرة املدنية وذلك أمام 

( من ق م ت .4الغرفة التجارية باملجلس ألاعلى املحدثة بمقتض ى الفقرة الثالثة من 

 4كما وقع تغييره وتتميمه

ناف حكما بعدم الاختصاص ونشير في ألاخير أنه كلما صدر عن محكمة الاستئ 

 4          إال حق لها أن تحيل  تلقائيا امللف على املحكمة املختصة

 

 



 

 القسم الثالث

 محكمة النقض

 هيكلة الرئاسة: الفصل ألاول 

غداة الاستقالل بظهير شريف ( املجلس ألاعلى سابقا) أحدثت محكمة النقض

وتوجد في أعلى (4 8313سبتمبر  43) 8733الصادر بتاريخ ربيع الثاني  84134447رقم 

الهرم القضائي، وتشرف على جميع محاكم املوضوع باململكة، أما تنظيمها 

املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة،  .833يوليوز  81واختصاصها فيحدده قانون 

وكذا قانون املسطرة املدنية وبعض مقتضيات قانون املسطرة الجنائية والعدل 

 4العسكري 

 التأليف والتنظيم: ول املبحث ألا 

املتعلق بالتنظيم القضائي  .833يوليوز  81من ظهير  8390ينص الفصل 

يرأس محكمة النقض رئيس أول، ويمثل النيابة العامة فيه : للمملكة على أنه

الوكيل العام للملك يساعده املحامون العامون، تشتمل محكمة النقض على 

تابة الضبط وعلى كتابة النيابة رؤساء غرف ومستشارين، ويشمل أيضا على ك

 4 العامة

غرفة مدنية تسمى الغرف ألاولى وغرفة ألاحوال الشخصية : تشننقسم إلى غرف

 4وامليراث وغرفة جنائية وغرفة اجتماعية وغرفة إدارية وغرفة تجارية

يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام، يمكن لكل غرفة  

 4ع القضايا املعروضة على املجلس أيا كان نوعهاأن تبحث وتحكم في جمي

 رئيس محكمة النقض مؤسسة  : املطلب ألاول 

يعين رئيس محكمة النقض بمقتض ى ظهير من بين قضاة املصنفين خارج 

 4الدرجة، ويساعده في القيام بمهامه، مكتب محكمة النقض،وكتابة عامة وخاصة

  النقض اختصاصات رئيس ألاول ملحكمة:املطلب الثاني  
                                                 

90
 .1771ماي  .1ج ر المؤرخة في ( 1771فبراير  11) 1311شوال  3الصادر بتاريخ  .1.71.1غير بالظهير الشريف رقم   - 
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 :يترأس الرئيس ألاول محكمة النقض ويمارس اختصاصات متعددة منها

 رئاسة مجلس الوصاية؛: أوال

 عضو املجلس ألاعلى للسلطة القضائية؛: ثانيا

يترأس مكتب محكمة النقض الذي يتولى مهام أساسية تتمثل في توزيع : ثالثا

الجلسات، وذلك  القضاة والقضايا بين مختلف الغرف وتحديد أقسامها وأيام

خالل اجتماع يعقده مكتب محكمة النقض في الخمسة عشر يوما ألاولى من شهر 

 4دجنبر

اتخاذ قرار توجيه امللفات إلى رئيس الغرفة املختصة بناء على املادتين : رابعا

 4من قانون املسطرة الجنائية 173من قانون املسطرة املدنية أو  724

تمعين في غرفة املشورة في طلبات إلاحالة البت مع رؤساء الغرف مج: خامسا

من قانون املسطرة  .71من أجل التشكك املشروع بناءعلى مقتضيات املادة 

 4املدنية

البت في طلب التجريح إذا كان موجها ضد أحد قضاة محكمة النقض : سادسا

 4وما بعدها من قانون املسطرة الجنائية 431طبقا للفقرة الثانية من املادة 

إصدار أوامر الرفض أو إلاذن بتقييد دعوى الزور حسب مقتضيات  :سابعا

 4من قانون املسطرة الجنائية .12من قانون املسطرة املدنية أو املادة  712املادة 

إحالة ألاطراف في دعوى الزور على املحكمة التي يعينها لهم حسب : ثامنا

 4من قانون املسطرة املدنية 713مقتضيات املادة 

من قانون  733املادة )يين غرفة للبت في قبول مخاصمة القضاة تع: تاسعا

 (4املسطرة املدنية

إصدار قرار بتعيين املحكمة املختصة للبت في الدعوى التي يكون أحد : عاشرا

أطرافها قاض من قضاة محكمة الاستئناف أو املحكمة الابتدائية أو زوجه بصفة 

الاستئناف التي يزاول القاض ي فيها مدع أو مدعى عليه، وذلك خارج دائرة محكمة 

 4من ق م م  183مهامه، وذلك طبقا للمادة 
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إصدار قرار بإحالة بعض القضايا على غرفتين مجتمعتين وتعيين : إحدى عشر

 1.4من قانون املسطرة املدنية أو املادة  738الغرفة املضافة، وذلك طبقا للمادة 

 من قانون املسطرة الجنائية؛

ن ثالثة قضاة من محكمة النقض إلبداء استشارة في طلبات تعيي: إثنا عشر

 4من قانون املسطرة الجنائية 123املراجعة املقدمة إلى وزير العدل في إطار الفصل 

 733تحديد جدول جلسة الغرف مجتمعة، وذلك طبقا للفصل : ثالثة عشر

 4من قانون املسطرة املدنية

النقض وعلى الرؤساء ألاولين  إلاشراف على املستشارين بمحكمة: أربعة عشر

ملحاكم الاستئناف، والرؤساء ألاولين ملحاكم الاستئناف التجارية والرؤساء ألاولين 

محاكم الاستئناف إلادارية، وسهره على حسن سير مصالح كتابة الضبط ملحكمة 

من الظهير املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة  81النقض وذلك طبقا للمادة 

  833.4يوليوز  81الصادر في 

 ديوان رئيس محكمة النقض: لثاملطلب الثا

ألجل أن يقوم رئيس محكمة النقض بدوره القانوني والقضائي كامال أحدث إلى 

 : جانبه ديوان يسمى بديوان الرئيس وتتلخص مهامه في 

 4تتبع عملية التسيير إلاداري  -

ولين للمحاكم مسك وتدبير ملفات رؤساء الغرف واملستشارين والرؤساء ألا  -

 4الاستئنافية، ومحاكم الاستئناف التجارية وإلادارية وباقي العاملين باملحكمة

كماتتولى إلاشراف على بناية محكمة النقض والسهر على رونقها وصيانتها، 

وإمداد الغرف وألاقسام بالتجهيزات الضرورية ودراسة الصفقات املتعلقة 

 4مة النقضبامليزانية املعتمدة لسير العمل بمحك

تعتبر هذه املصلحة ألاداة لتنفيذ التدابير التي تساهم في التغلب على التراكم  

ورفع مستوى املردودية، واملساعدة على اتخاذ القرار، واتخاذ الاحتياطات الالزمة 

لتجنب تناقض الاجتهاد وتعمل على إعداد دراسات وأبحاث قانونية إما تلقائيا أو 



 

 
128 

ة الباحثين، مستعينا في ذلك باالجتهادات القضائية بناء على طلب من القضا

 4ألاجنبية، وبالبحث عنها بشتى الوسائل ومنها الانترنيت

كما تتولى نشر اجتهادات محكمة النقض مع بعض اجتهادات محاكم أجنبية 

في نشرة إخبارية تصدر بصفة دورية باللغتين العربية والفرنسية مع تضمينها 

إصدار نشرتين داخليتين إحداهما تسمى نشرة ألنشطة محكمة النقض، و 

التشريعات تخبر بأهم التشريعات الصادرة التي لها عالقة بقطاع العدل مع بيان 

 4ملضمونها

والثانية تسمى نشرة جديد مراجع الخزانة تتضمن مستجدات الكتب  

، وتشرف املصلحة على 
ّ
القانونية والرصيد الوثائقي الذي تتوفر عليه الخزانة

نة املحكمة التي ضمنت محتوياتها في قاعدة املعطيات تسهيال لعملية البحث، خزا

الصادر في  3..44314أحدث مركز الشنشر والتوثيق القضائي بمقتض ى مرسوم رقم 

والذي ينص في مواده على التوثيق  8331غشت  43بتاريخ  8.83جمادى ألاولى 

قضائية وتشجيع البحث وإلاصدار والشنشر والبحث وإلاسهام في نشر الثقافة ال

 4العلمي

ونظرا ملا يكتسيه التوثيق والشنشر القانوني والقضائي في مجال العدل والقضاء  

من أهمية كبيرة بالشنسبة للقضاء واملحامين والحقوقيين والجامعيين والباحثين 

وكذا بالشنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية والصحافة، جاءت هذه املصلحة 

يدة للتوثيق والشنشر القضائي باملحكمة، نظم تعتمد على أساليب لوضع أنظمة جد

نظام معلوماتي ونظام : علمية حديثة مثل النظام التوثيقي، بتقنياته الدقيقة

إعالمي ألن الاجتهادات القضائية الصادرة عن املجلس تعتبر مدرسة فقهية 

 4وقانونية وقضائية

لى حوسبة وتطوير الجهاز يقوم هذا القسم باإلشراف ع: قسم املعلوميات*

 4املعلوماتي وتحديث آليات العمل بمحكمة النقض

 :ويعني أساسا باملهام التالية



 

 
129 

تيهئ وتتبع الصفقات التي تدخل ضمن إطار تحديث وسائل العمل : أوال

 4بمحكمة النقض وإدخال تكنولوجيا الحديثة

سائل إنجاز نظام معلوماتي متكامل وكذا تحديث طرق العمل بالو : ثانيا

 4 املعلوماتية

 حوسبة املساطر  املعمول بها داخل املجلس وكذا تسيير امللفات: ثالثا

 4إنجاز نظام توثيقي بمحكمة النقض: رابعا

 انفتاح محكمة النقض معلوماتيا على العالم الخارجي: خامسا

نظرا ملا يكتسيه إلاحصاء من أهمية خاصة في صنع القرار : قسم إلاحصاء*

فة واقع القضايا الرائجة بمحكمة النقض ومراقبة إلانتاج القضائي، إلاداري بمعر 

فقد تم إحداث القسم املذكور، واعتماد املعلوميات وسيلة لذلك، ويقوم هذا 

 :القسم بما يلي

ـ إصدار نشرة إحصائية شهرية تتعلق بتقييم انتاجية العمل القضائي لكل 

ألاحكام الشكلية واملوضوعية غرفة على حدة وألاقسام التابعة لها موضحة عدد 

حسب كل مستشار، وعدد امللفات املتخلى عنها، مع تتبع القرارات بدقة من حيث 

 4إجراءات الطبع والتوقيع والتوجه

 مكتب محكمة النقض:املطلب  الرابع 

يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس ألاول ورؤساء الغرف وقيدوم 

 4ام للملك واملحامي العام ألاول املستشارين بكل غرفة ومن الوكيل الع

يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع املكتب الذي ينعقد في النصف ألاول من 

 :شهر دجنبر، وذلك من أجل

 توزيع القضاة والقضايا على مختلف الغرف؛: أوال

 تحديد عدد أقسام كل غرفة، وأيام وساعات الجلسات: ثانيا

ألاول لذلك أو بطلب من الوكيل ويمكن للمكتب ان يجتمع كلما دعا الرئيس 

 4العام للملك مصلحة كتابة الضبط لدى املجلس للسلطة القضائية
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يشرف رئيس الضبط على سير العمل بكتابة الضبط، بتوجيه ومراقبة من  -

 4الرئيس ألاول ملحكمة النقض

يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات مكتب محكمة النقض، وجلسات  -

 4ت العموميةالغرف مجتمعة والجلسا

يسهر رئيس كتابة الضبط على تنفيذ إلاجراءات التطبيقية التي يتخذها  -

 4مكتب باملحكمة وذلك بمساعدة كتاب الضبط

 4يحتفظ رئيس كتابة الضبط بأصول جداول الجلسات والسجالت -

 مسطرة الطعن:املطلب الخامس 

 

ابة ضبط للطعن في ألاحكام والقرارات القضائية يودع مقال الطعن  بكت

املحكمة التي أصدرت الحكم املطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في 

 : حالة طلب إلالغاء ضد مقررات السلطة إلادارية، يسجل املقال في سجل خاص

توجه بعد هذا السجل كتابة الضبط املحكمة التي أصدرت الحكم املطعون  -

ملف الدعوى وعند الاقتضاء فيه املقال دون مصاريف مع املستندات املرفقة به و 

 4ملف املسطرة لدى محكمة الدرجة ألاولى إلى كتابة ضبط محكمة النقض

يسلم كاتب الضبط وصال إلى ألاطراف عند طلبه ويعتبر وصال نسخة املقال  -

 4املوضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن

وعة لها من طرف مختلف تتوصل كتابة الضبط بطلبات النقض املرف -

 :محاكم اململكة وتقوم عندئذ باإلجراءات التالية

 تسجيل امللفات، وبعد تضمين إلاجراءات تبعث إلى مختلف الغرف؛* 

 تتوصل بالنيابات ومذكرات املحامين؛*

 تبليغ جميع إلاجراءات لألطراف واملحامين؛* 

 تسليم لألطراف نسخ من الوثائق عند طلبها؛*

ألاحكام إلى غير ذلك من إلاجراءات املنصوص عليها باملسطرة  تسليم نسخ* 

 : املدنية واملسطرة الجنائية
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 4إن الوثائق التي يحررها رئيس كتابة الضبط موثوق بها* 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 محكمة النقض لدىالوكيل العام 

إن مصطلح النيابة العامة يطلق، حسب مفهوم الفصل ألاول من الظهير 

( .833نونبر  88) .873شوال  42بتاريخ  843.4.23بمثابة قانون رقم الشريف 

 :الذي يكون النظام ألاساس ي لرجال القضاء على فئة من القضاة

يؤلف السلك القضائي باململكة هيئة واحدة تشمل قضاة ألاحكام والنيابة "

 "4العامة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف واملحاكم

خل في امليدان الزجري فقط فإنها تتدخل كذلك في والنيابة العامة ال تتد

امليدان املدني، ودورها في هذا امليدان ال يقل أهمية على دورها في امليدان الزجري، 

إذ أن حضور النيابة العامة في الجلسات التي تعقد باملحاكم الابتدائية ومحاكم 

رة املدنية وخاصة الاستئناف هو إلزامي في ألاحوال املحددة بمقتض ى قانون املسط

إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع ألاحوال ألاخرى املقررة بمقتض ى 

 4نص خاص

وإن الدور املنوط بالنيابة العامة في النزاعات املدنية التي تتدخل فيها يهدف 

أساسا إلى الحفاظ على النظام العام، أو تطبيق القانون، وإن قانون املسطرة 

دور  83إلى  2قد حدد في الفصول  .41/33/833املؤرخ في  3..843.4 املدنية رقم

 4النيابة العامة ومجاالت تدخلها
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 :ينص على انه 2فالفصل

يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم، "

 "4وتمثل الاغيار في الحالة التي ينص عليها القانون 

ور النيابة العامة يختلف عن دورها أمام أما بالشنسبة ملحكمة النقض فإن د

من التنظيم  88املحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبمقتض ى الفصل 

 "4يعتبر حضور النيابة العامة بمحكمة النقض إلزاميا في سائر الجلسات:"القضائي

 التأليف : ألاول  بحثامل

 

مة وتتألف النيابة يمثل الوكيل العام للملك لدى املجلس ألاعلى النيابة العا

العامة بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك يساعده املحامي العام ألاول 

 4واملحامون العامون 

 الوكيل العام للملك:الفقرة ألاولى

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو قاض خارج الدرجات، يعين 

ضو بقوة بظهير شريف ، ويعتبر  عضوا في مكتب محكمة النقض وهو كذلك ع

 4القانون في محكمة النقض للقضاء

 املحامي العام ألاول : الفقرة الثانية 

املحامي العام ألاول هو عضو في مكتب محكمة النقض وهو يمثل الوكيل 

 4العام للملك في جلسات الغرف مجتمعة

 املحامون العامون : الفقرة الثالثة 

سات التي تعقدها الغرف يمثل املحامون العامون الوكيل العام للملك في الجل

 4الذين هم  معينون فيها

يشارك املحامون العامون مشاركة فعالة في عمل الغرف بحيث يساهمون  

 4ببواسطة مستشنتجاتهم ومرافعاتهم في القرارات التي تصدر على الغرف

 اختصاصات الوكيل العام لدى محكمة النقض: الثاني  بحثامل
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جمادى  .4بتاريخ  843.4771يف رقم من الظهير الشر  82بمقتض ى الفصل  

املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي ينص ( .833يوليو  81) .873الثانية 

للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة :"على أن

 4العامة باملحكمة وعلى مصالح كتابتها

ية أو املسندة إليهم مهام يراقب أعوان كتابة الضبط املكلفين باملصلحة الجنائ 

 4حسابية

يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات ومالحظات إلى الوكالء العامين للملك لدى  

 4محاكم الاستئيناف وإلى وكالء امللك لدى املحاكم الابتدائية

يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الاخالالت التي قد يالحظها في أي قاض من 

الوكيل العام للملك على التطبيق السليم للقانون  ، يسهر "قضاة النيابة العامة

 4وللقواعد املسطرية

 في امليدان الجنائي: أوال

وخالفا للدور الذي تقوم به النيابة العامة في امليدان الجنائي أمام املحاكم 

الابتدائية والاستئنافية فإن النيابة العامة باملجلس ألاعلى ال تحرك الدعوى 

 :ت نادرة ينص عليها القانون العمومية إال في حاال 

الجنايات والجنح املشنسوبة لبعض القضاة أو املوظفين أثناء مزاولة مهامهم / 8

كما تتميمه  44-38قانون رقم : من قانون املسطرة الجنائية .42أو خارجها، املادة 

 4املتعلق بمكافحة إلارهاب 37-37وتغييره بالقانون رقم 

 تجريح القضاة/9

من قانون املسطرة الجنائية  437قضاة وفق مقتضيات املادة يمكن تجريح ال

 وفي ألاحوال التي  تقتضيها بعض القانون الخاصة، غيرأنه

 4من نفس القانون  .43وفق املادة " ال يمكن تجريح قضاة النيابة العامة:"

يودع الطلب بكتابة الضبط محكمة النقض إما من طرف الوكيل العام  

حكمة أو النيابة العامة باملحكمة املرفوعة إليها الدعوى، أو للملك لدى هذا هذه امل

 4املتهم، أو الطرف املدني
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 إلاحالة من أجل املصلحة العامة/ 7

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تأمر باإلحالة من أجل ألامن 

العمومي، ولكن بناء على كملتمس من الوكيل العام للملك لدى املجلس ألاعلى 

 (4من قانون املسطرة الجنائية الفقرة ألاولى 434املادة  )وحده

 طلبات النقض املرفوعة لفائدة القانون /.

تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام 

 4للملك بمحكمة النقض وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل

العام للملك باملحكمة لفائدة القانون  الطلبات التي يرفعها تلقائيا الوكيل -ا

 :من قانون املسطرة الجنائية 113املادة 

أن حكما ( محكمة النقض) إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك باملجلس ألاعلى"

غير قابل لالستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية املتعلقة باإلجراءات 

هذا الحكم داخل ألاجل املقرر، تولى ولم يتقدم أي أحد من ألاطراف بطلب نقض 

الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى املجلس بصفة تلقائية فإن صدر الحكم 

بالنقض، فال يمكن لألطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم املنقوض أو 

 "4ليعارضوا في تنفيذه

 123املادة )ل الطلبات التي يرفعها الوكيل العام للملك  بأمر من وزير العد-ب

 (:من قانون املسطرة الجنائية

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل على الغرفة "

إلاجراءات -استنادا إلى ألامر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل–الجنائية 

 444"الجوهرية للمسطرة

 إعادة النظر وتصحيح القرارات /1

قرارات التي تصدرها محكمة النقض في يجوز الطعن بإعادة النظر في ال

 4من قانون املسطرة الجنائية 127الحاالت املنصوص عليها في املادة 

 املراجعة/ 2
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إن هذا الطعن وخالفا للطعن بالنقض ال يفتح إال لتدارك خطأ في الوقائع 

من قانون  121تضرر منه شخص حكم عليه من اجل جناية أو جنحة، املادة 

 4املسطرة الجنائية

ال تقبل املراجعة إال عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي 

من قانون املسطرة  122الحاالت وضمن الشروط املنصوص عليها في املادة 

 4الجنائية

 إلاختصاص املدني :ثانيا

 

 2إن النيابة العامة بمحكمة النقض تتدخل في الدعوى املدنية طبقا للفصل 

يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن :"ةمن قانون املسطرة املدني

 "4تتدخل كطرف منظم وتمثل الاغيار في الحالة التي ينص عليها القانون 

إن القضايا التي تختص محكمة النقض بالبت فيها ما لم يصدر نص بخالف 

 :من قانون املسطرة املدنية 717ذلك هي حسب الفصل 

 4تهائية التي تصدرها جميع محاكم اململكةالطعون بالنقض ضد ألاحكام الان* 

الطعون الرامية إلى إلغاء املقررات الصادرة عن السلطات إلادارية للشطط * 

 4في استعمال السلطة

 4الطعون املقدمة ضد ألاعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم* 

ة مشتركة البت في تنازع الاختصاص بين محاكم ال توجد محكمة أعلى درج* 

 4بينها غير محكمة النقض

 4مخاصمة القضاة واملحاكم غير محكمة النقض* 

 4إلاحالة من أجل التشكك املشروع* 

إلاحالة من محكمة إلى أخرى من أجل ألامن العمومي أو لصالح حسن سير * 

 4العدالة

يجب أن تكون طلبات نقض ألاحكام املعروضة على محكمة النقض مبشنية على 

 :من قانون املسطرة املدنية 713لواردة حصرا في الفصل ألاسباب ا
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 خرق القانون الداخلي؛ -8

 خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد ألاطراف؛ -4

 عدم الاختصاص؛ -7

 الشطط في استعمال السلطة؛-.

 4عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام العليل -1

 :إحدى الصفتينوإن النيابة العامة تتدخل في القضايا املدنية ب

 4النيابة العامة كطرف منضم* 

عندما يرى املستشار املقرر بالشنسبة للقضايا التي تعرض على محكمة النقض 

والتي تكون النيابة العامة فيها طرفا منضما أنها أصبحت جاهزة يضع فيها تقريره 

ة العامة ويصدر أمرا بالتخلي عنها وبتبليغها إلى النيابة العامة، ويتعين على النياب

 4 آنذاك أن تقدم مستشنتجات في ظرف أجل ثالثين يوما من يوم التبليغ

فصل )يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا آلاجل 

، ويخفض هذا آلاجل إلى النصف فيما يخص (من قانون املسطرة املدنية 722

فقة وألاحوال قضايا بالنطلبات النقض املرفوعة ضد ألاحكام الصادرة في 

الشخصية والجشنسية وفي قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية، وفي موضوع 

، وقد اوجب املشرع (من ق م م 723فصل )مسطرة القضاء الاستعجالي، 

الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا املدنية عندما تكون طرفا منضما، 

 :من قانون املسطرة املدنية 3وطبقا للفصل 

يشار في الحكم إلى  إيداع مستشنتجات النيابة أو تالوتها بالجلسة وإال كان "

 "4باطال

تطبق أسباب التجريح املتعلقة بقاض ي ألاحكام على قاض ي النيابة العامة إذا 

من قانون املسطرة  433كان طرفا منظما، وال يجرح إذا كان طرفا رئيسيا، الفصل 

 4املدنية

 ري وفي امليدان إلادا:ثالثا
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ما يتعلق بالطعون الرامية إلى إلغاء املقررات الصادرة عن السلطات  في 

إلادارية للشطط في استعمال السلطة، فإن النيابة العامة تكون طرفا منضما 

 4وتدلي بمستشنتجاتها في كل قضية

 4املقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير ألاول  -

عدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص املحلي قرارات السلطة إلادارية التي يت -

ملحكمة إدارية واحدة، وتبت محكمة النقض في هاتين الحالتين بصفة ابتدائية 

وانتهائية خالفا لألحكام الصادرة عن املحاكم إلادارية الخارجة عن هذا الاستثناء 

طبقا التي تخضع للطعن عن طريق الاستئناف أمام الغرفة إلادارية باملجلس ألاعلى 

 4املحدث للمحاكم إلادارية 8.-33من قانون  1.ألحكام الفصل 

 

 النيابة العامة كطرف رئيس ي: ثالثا

 :تدخل الوكيل العام لفائدة القانون -

 بصفة مباشرة -

تتجلى أهمية الدور الذي أعطاه املشرع للنيابة العامة التي يمثلها الوكيل العام 

ور حكم انتهائي على وجه مخالف للملك لدى محكمة النقض عندما يعلم بصد

للقانون، ولقواعد املسطرية، ولم يتقدم احد من ألاطراف بطلب نقضه في ألاجل 

املقرر، فإنه يحيله على املحكمة، وإذا صدر عن املحكمة حكم بالنقض فال يمكن 

من  718فصل )لألطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم املنقوض 

 (دنيةقانون املسطرة امل

 بأمر من وزير العدل  -

ومن جهة أخرى يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقض بان يحيل على هذه املحكمة بقصد إلالغاء ألاحكام التي قد يتجاوز فيها 

 4القضاة سلطاتهم

يقع إدخال ألاطراف في الدعوى هنا من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد 

 4أجال لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين باالستعانة بمحاملهم 
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تقوم الغرفة املعروضة عليها القضية بإبطال هذه ألاحكام إن اقتض ى الحال 

 (من قانون املسطرة املدنية 714الفصل )ويجري إلابطال على الجميع 

 :إلاحالة من أجل التشكك املشروع -4

حالة من أجل التشكك املشروع بواسطة يمكن لوزير العدل تقديم طلبات إلا 

الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من 

 4من قانون املسطرة املدنية .71ألاطراف، الفقرة ألاولى من الفصل 

 طلبات إلاحالة من أجل ألامن العمومي -7

زير العدل أما بالشنسبة لطلبات إلاحالة من اجل ألامن العمومي فإنه يحق لو 

وحده بواسطة الوكيل العام للملك تقديم هذه الطلبات كلما خيف أن يكون 

الحكم في الدعوى في مقر املحكمة املختصة محليا من شانه إحداث اضطراب أو 

من قانون املسطرة  711إخالل يمس النظام العام، الفقرة ألاولى من الفصل 

 4املدنية

 العامة لدى محكمة النقض مصلحة كتابة النيابة: املبحث الثالث

 التأليف والتنظيم : املطلب ألاول 

تتكون كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض  من مكتب الضبط إلاداري 

 4ومكتب الضبط الجنائي ومكتب الضبط املدني

 :مكتب الضبط إلاداري يتكون هذا املكتب من: الفقرة ألاولى

لواردة وتوجيهها إلى املكاتب املراسالت ا مكتب الضبط الذي يتولى تسجيل* 

 4املختصة، كما يتولى تسجيل املراسالت الصادرة وتوجيهها للجهات املعنية

مكتب التدبير إلاداري يتولى تسيير شؤون موظفي النيابة العامة، مع  السهر * 

 4على تكوينهم وتتبع مردوديتهم

 6مكتب الضبط الجنائي: الفقرة الثانية 

ائي امللفات من مختلفة محاكم اململكة ويقوم يتلقى مكتب الضبط الجن 

بتسجيلها وتوجيهها إلى كتابة الضبط باملحكمة ليتم تدوينها وتسليمها للغرف، 

 4يسهر هذا املكتب على تضمين كل إلاجراءات بالسجالت وإفادة املتقاضين
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يتكون هذا املكتب من عدة أقسام حسب عدد أقسام الغرفة الجنائية ويتم  

لفات املحكومة، وبعد اسشنتفاد إلاجراءات بشأنها توجه ملختلف التوصل بامل

املحاكم املختصة، ويتوفر مكتب الضبط الجنائي كذلك على قسم خاص بتتبع 

 4قضايا املعتقلين ويخبر إدارة السجون بالقرارات الصادرة عن املحكمة بشأنها

 مكتب الضبط املدني:  الفقرة الثالثة

 :ن ثالثة أقساميتكون مكتب الضبط املدني م

يتوصل هذا القسم بالشكايات املرفوعة إلى الوكيل العام : قسم الشكايات -

 4للملك ويسهر على تنفيذ إلاجراءات بشأنها وتتبعها، وإلاخبار بمالها

 4القسم املختص بتتبع املساطر الاستثنائية املعروضة على املحكمة -

 4إلى محكمة النقضقسم مكلف بطلبات املساعدة القضائية املرفوعة  -

 :فيما يخص املساعدة القضائية

يمكن منح املساعدة القضائية لدى جميع محاكم اململكة وكيف ما كان الحال 

إلى ألاشخاص واملؤسسات العمومية أو ذات املصلحة العمومية والجمعيات 

الخصوصية القائمة بعمل اسعافي واملتمتعة بالشخصية املدنية والجشنسية املغربية 

نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها  التي

أمام القضاء وذلك عالوة على الحالة التي يستفيد فيها ألاجانب من هذه املساعدة 

 4عمال باملعاهدات

وتطبق هذه املساعدة على كل نزاع وعلى املطالبات بالحق املدني أمام محاكم 

م كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء إلاداري التحقيق وإصدار ألاحكا

وألاعمال التحفيظية، وال يعمل باملقرر املمنوحة بموجبه املساعدة القضائية إال 

فيما يخص العقود والعمليات املنجزة بعد صدوره اللهم إال إذا كان قد تم منح 

 4مقرر مؤقت فيما سبق

ى أعمال وإجراءات التنفيذ و تمتد املساعدة القضائية بحكم القانون إل

الواجب القيام بها على إثر صدور ألاحكام القضائية املمنوحة من اجلها هذه 
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املساعدة، ويجوز إذا لم تكن للمدعي موارد كافية منحها عن جميع أعمال 

 4وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عمال باألحكام الصادرة دون الاستفادة منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل الثالثال

 اختصاصات محكمة النقض ومسطرة التقاض ي

 اإلختصاصاتـ :املبحث ألاول 

ال تشكل محكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاض ي، بحيث يمكن طرح 

النزاع الجوهري أمامه، بل تقتصر سلطتها على النظر هل الحكم املطعون فيه 

كمة يوافق القانون ونصوصه ألاساسية، أم هو مخالف لها؟ فإذا وجدت املح

الحكم موافقا لألسس القانونية، حكمت برفض الطعن وتأييد الحكم املطعون 

فيه، وإال نقضته وأرجعته إلى محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم، واستثناء 

يمكن أن ترجعه إلى نفس املحكمة، مع تغيير الهيئة القضائية مصدرة الحكم، 

 :فة تنظر في القضايا آلاتيةفهي بذلك تضمن توحيد الاجتهاد القضائي وبهذه الص

الطعون بالنقض ضد ألاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم اململكة  -8

 4املغربية

 الطعون املقدمة ضد القرارات التي يتجاوز فيها ا القضاة سلطاتهم؛ -4
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البت في تنازع الاختصاص بين محاكم ال توجد محكمة أعلى درجة مشتركة  -7

 لنقض؛بينها غير محكمة ا

 مخاصمة القضاة واملحاكم غير محكمة النقض؛ -.

 إلاحالة من أجل ألامن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛ -1

 إلاحالة من أجل التشكك املشروع؛-2

 الطعن في قرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف إلادارية؛ -3

استعمال  اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب إلالغاء من أجل الشطط في -1

 4السلطة ضد املقررات التنظيمية أو الفردية لرئيس الحكومة

 :كما يمكن للمحكمة أن تبت بصفته محكمة موضوع في

مسطرة املراجعة التي تسمح له بإصالح خطأ قضائي ارتكب : القضايا الجنائية

 4على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة،

 م املجلس ألاعلى للسلطة القضائيةب ـ إلاجراءات املسطرية أما

ترفع طلبات النقض وإلالغاء املشار إليها في املبحث السابق بواسطة مقال  

مكتوب وموقع عليه من طرف احد املحامين املقبولين للترافع أمام املحكمة 

 4النقض

وكل إخالل بهذه إلاجراءات يحق للمحكمة التشطيب عن القضية وبالتالي عدم 

 :كما يجب أن تتوفر في املقال تحت طائلة عدم القبول 4 ف املعنياستدعاء الطر 

 بيان أسماء ألاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ -8

 ملخص الوقائع والوسائل وكذا املستشنتجات؛-4

إرفاقه بشنسخة من الحكم النهائي أو نسخة من املقرر إلاداري املطعون فيه  -7

ن ألامر يتعلق بطلب إلالغاء للشطط في استعمال وإرفاقه عالوة على ذلك إذا كا

السلطة باملقرر الذي يرفض التظلم ألاولي، كما يجب أن يكون املقال مرفوقا 

 4بشنسخ مساوية لعدد ألاطراف

يودع هذا املقال في آلاجال القانوني لدى كتابة ضبط املحكمة التي أصدرت  

حالة طلب إلغاء مقررات الحكم املطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في 
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السلطة إلادارية مع أداء الرسوم القضائية لدى نفس املحكمة، يوجه هذا املقال 

إلى محكمة النقض ويسلم كتابة الضبط وصال مختوما أو يضع خاتم املحكمة مع 

 4إلامضاء على مقال الطعن بالنقض

 :ترتكز في الغالب أسباب النقض على 

 اعدة مسطرية أضرت بأحد ألاطراف؛خرق القانون الداخلي أو ق -8

 عدم الاختصاص املحلي أو النوعي؛-4

 الشطط في استعمال السلطة؛ -7

 4عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل -.

وتجدر إلاشارة في ألاخير أن جميع الطعون املعروضة على محكمة النقض 

ل للترافع أمام محكمة أن تتم بواسطة محام مقبو -تحت طائلة الرفض–يشنبغي

النقض، بحيث يتم البت فيها في جلسات رسمية تنعقد بمحكمة النقضمن طرف 

 4 خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خالف ذلك
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 ملحكمة النقضالتنظيم الهيكلي 

 

 

 

 الرئيس األول
 الكتابة الخاصة الوكيل العام

مصلحة كتابة 
 الضبط 

 الكتابة الخاصة رؤساء الغرف

 المحامون العامون

 المحامي العام
 األول

الوكالء العامون بمحاكم 
االستئناف ومحاكم 
 االستئناف التجارة

مكتب الضبط 
 اإلداري 

لحة كتابة مص
 الضبط 

مكتب الضبط 
 الزجري 

مكتب الضبط 
 المدني 

وتضم هذه 
المصلحة مجموعة 

 من الشعب

قيدوم المستشارين 
 من كل غرفة 

 المستشارين 

 رؤساء محاكم االستئناف 
 رؤساء محاكم االستئناف

 التجارية واإلدارية 
المحكمة الدائمة للعدل 

  العسكري
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