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 الكلية م ت بالناضور
 

 المحاضرات المتبقيةمرّكز ب
 .وحدة المسطرة المدنية  -
 .السداسي السادس  -
 .2019/2020الموسم الجامعي  -
 جمال الطاهري. -ذ
 

التفاعل و طرح األسئلة المختلفة ، واالطالع  طلبتنا مع إمكان 

بحسب  الوحدة، ، الخاصة بهذه على التوجيهات التأطيرية المواكبة

 اهاأنالصفحة/المجموعة التي أنش ذلك على الدروس، و ترتيب

 على الفايس بوك: ،خصيصا لهذا الغرض

https://www.facebook.com/groups/36888665278226

20/?epa=SEARCH_BOX 
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 8 المحاضرة
 

  التبليغ
 

   .  ما بعمل قانوني شخصإعالم بواسطته الذي يتم اإلجراء هو التبليغ  
  ، وأداء الرسوم القضائية عليه تتاحيفبمجرد أن يتم تقييد المقال االف ، هكذا و

أو قاضيا مكلفا  ، قاضيا مقررا، ، حسب األحوال " يعين رئيس المحكمة
أطراف الطلب جميع فور ذلك، على هذا األخير أن يبلغ  . و1بالقضية "

يجب أن  و.  القضائي كتابة من أجل الحضور الى الجلسة التي يعين تاريخها
 و، يتم بطرق مختلفة  ، و عناصر محددة تتوفر في هذا التبليغ شروط و

 : لى جهة معينةإو،  يحصل بكيفية 
 
 :االستدعاء  تبليغ مضمونـ  1

 على  :2م م  36حسب الفصل  ، االستدعاء يجب أن يتضمن  
موطن أو  مهنة و االسم العائلي والشخصي وهوية المستدعى، بذكر  ـ  1

 .محل إقامة األطراف

                                 
 .10/9/93م م المعدلة بظهير  31الفقرة األخيرة من الفصل  - 1

يتضمن هذا  يومها والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين  ينص على أنه  : " يستدعي القاضي حاال المدعي و - 2
 االستدعاء : 

 المدعى عليه؛ مهنة و موطن أو محل إقامة المدعي و الشخصي و االسم العائلي و -1
 موضوع الطلب؛  - 2
 المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛ - 3
 يوم وساعة الحضور؛ -4
 .." التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند االقتضاء - 5
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 ى عليه االستعداد للمرافعة وع  فال يستطيع المد   : ـ موضوع الطلب األصلي 2
 .إذا علم بمضمون ادعاءات خصمه  ال  إللدفاع  

 ر فيه.أي المختصة بالنظ التي يجب أن تبت  فيه : ـ المحكمة  3
حيث يفيد في احتساب األجل بين تاريخ التسلم و  : ورضساعة الح ـ يوم و 4

 يوم الجلسة.
حتى ال :  ـ التنبيه الى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند االقتضاء 5

داخل نفوذ  أنه ال يتوفر على موطن أو محل إقامة،بعد ذلك  ،غ إليهبل  يدعي الم  
 .المحكمة المختصة 

 
 طرق التبليغ:ـ  2

 37ضبط قانون المسطرة المدنية المغربي كيفيات التبليغ في الفصل  
 : الذي ينص على أن

يوجه االستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد األعوان  " 
برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو القضائيين أو عن طريق البريد 

 بالطريقة اإلدارية.

يه يسكن خارج المغرب يوجه االستدعاء بواسطة إذا كان المرسل إل 
عدا إذا أو بواسطة البريد المضمون السلم اإلداري على الطريقة الديبلوماسية 

 . 3"  اقيات الدولية تقضي بغير ذلك.كانت مقتضيات االتف

،  كيفياتال يكون ، بذلك، التبليغ حكرا على جهة معينة ،  وإنما يتم  بسبع ف
 :هي 
ـ التبليغ بواسطة أعوان كتابة الضبط : الذين ينتمون الى قسم التبليغات  1

 بالمحكمة المعنية.
الذين يماهنون مهنة حرة وأصبح  : ـ التبليغ بواسطة األعوان القضائيين 2

، حيث نصت المادة  4المفوضين القضائيين:  2006يونيه  2اسمهم ابتداء من 
                                 

 ، سالف الذكر.33.11أعاله بموجب القانون رقم  37تم تعديل الفقرة األخيرة من الفصل  - 3

. 23.المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الصادر األمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم  81. 03بموجب القانون   -4
 .14/02/2006بتاريخ  1. 06
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القضائي بصفته هاته، مع مراعاة  يختص المفوضمنه على أنه :  "   15
بإجراءات تنفيذ األوامر  الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ و

 ...السندات التي لها قوة تنفيذية كذا كل العقود و القرارات و األحكام و و
لمقررة يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط ا

كذا استدعاءات  غيرها من القوانين الخاصة، و و لمسطرة المدنيةفي قانون ا
 ...الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، 

يقوم المفوض القضائي بتبليغ اإلنذارات بطلب من المعني باألمر مباشرة ما 
 لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.

....  ." 
من قانون إحداث  15المادة  ) المغربي لقد حصر فيهم المشرع و
 .كأصل عام، في المادة التجارية  كم التجارية ( القيام باالستدعاءالمحا

 ذي يلجأ إليهال  ـ التبليغ عن طريق البريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل: 3
بعدم العثور  ، التبليغ عن طريق أعوان التبليغإذا لم تثمر عملية  -لزاما  -

، كما تقضي شخص في موطنه أو محل إقامته  دعى أو على أيعلى المست
  .م م ق  39الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 

والجدير باإلشارة هو أن البريد المضمون أصبح متاحا اللجوء إليه حتى في 
 حالة تبليغ شخص يقيم خارج المغرب . 

بين أعوان كتابة من ، نه القاضي : الذي يعي  5 ـ التبليغ عن طريق القي م 4
 عدم التعرف على و، في حال تعذر العثور على المستدع ى  ـ  تحديدا الضبط

اعدة بمسباالستدعاء،  الطرف المعنيللبحث عن ،  محل إقامته على موطنه و
تقديم  يتولى الدفاع عنه و ، و بموازاة ذلك، داريةالسلطات اإل النيابة العامة و
  .بشأنه المعلومات المفيدة المستندات و

                                 
ي األحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير م . م على : " ... يعين القاضي ف 39ينص الفصل  - 5

 معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه االستدعاء.
يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات اإلدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة 

 القيام بهذه اإلجراءات حضوريا.للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة 
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه 

 ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك."
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 التي تقوم بعد ذلك بإخطاره فإن القيم يخبر المحكمة ،فإذا استدل عليه فيما بعد
ذلك تنتهي مهمة مجرد ب و برسالة مضمونة عن المرحلة التي عليها القضية ،

 . القيم
، كما أن  ، يكون غيابياوفقا لمسطرة القيم سيصدر في القضية الحكم الذي و

آجال الطعن باالستئناف أو بالنقض في الحكم المبلغ إلى القيم ، يتقيد بدء 
 .6ق م م  441سريانها بشكليات وإجراءات محددة في الفصل 

من  السلطات الدبلوماسية ) الدبلوماسي : الذي تقوم به لطريقـ التبليغ با 5
وقد  . زارة العدلالقنصليات( بالتنسيق مع و السفارات و وزارة الخارجية و

 .اتفاقية تسند التبليغ الى محكمة معينة في دولة إقامة المبل غ توجد
 أي عن طريق أعوان السلطة اإلدارية ) : ـ التبليغ بالطريق اإلداري 6

 . خصوصا في البوادي النائية ، ( ، الشرطة، الدركالمقدمين الشيوخ و
بعد تعديلها على أنه : " إذا تعذر على  39الفقرة الثانية من الفصل  تنص -7 

المكلف بالتبليغ أو السلطة اإلدارية تسليم االستدعاء لعدم العثور على الطرف 
 ، ألصق في الحين إشعارا بذلك ،أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته

رجع إلى التي ت  في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة 
أي جزاء ،  رتبجراء ال يو هذا اإل " .تابة ضبط المحكمة المعنية باألمرك

عن طريق البريد المضمون ،لكن االستدعاء إعادة توجيه  ال يغني عن كما 
 .مع اإلشعار بالتوصل 

 
 ـ كيفية التبليغ: 3

 :الذي نصه م م  38الفصل   وضحها 

                                 
 و نصه بالكامل :   - 6
أو النقض في تبليغ األحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إال بعد تعليقها في لوحة معدة  ال تسري آجال االستيناف"  

لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثالثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من 
 المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل اإلشهار حسب أهمية القضية.

 ". م كاتب الضبط بهذه اإلجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.يضفي قيا
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يسلم االستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل "  
يجوز أن يتم التسليم في الموطن  ، و عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه

 .المختار

 يعتبر محل اإلقامة موطنا بالنسبة لمن ال موطن له بالمغرب.  

يجب أن يسلم االستدعاء في غالف مختوم ال يحمل إال االسم الشخصي 
طابع  تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و عنوان سكنى الطرف و العائلي وو

 المحكمة."

 : يسلم الطي أو الغالف المختوم إلى، إذن  
 .  في أي مكان يوجد فيه  نفسهالشخص المستدعى  ـــــ
 :  يوجد في موطنه  ألي شخص ـــــ

أو  ، 7 المصالح( الموطن الحقيقي ) محل السكنى أو مقر األعمال و سواء
 النائب الشرعي بالنسبة إلى موطن موطنكأي يفرضه القانون ، القانوني )
 .8(مقر ممارسة الوظيفة بالنسبة إلى الموظف العمومي  ، و محجوره

نفيذ بعض ) الذي يختار للمخابرة معه في شأن "ت المختار في الموطن ـــــ
  .(. 9" التزامات ناشئة عنها و إنجاز أعمال اإلجراءات و

غير المستدعى شخصيا  ايكون المتسلم لالستدعاء شخصعلى أنه حين  
 توقيعه. و ،  واضحةبصورة   أن تسجل هويته الكاملة يجب ،
 
 ـ آجال التبليغ: 4

                                 
 مصالحه. مركز أعماله و م . م   : " يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي و 519الفصل  - 7

أمواله الشخصية  العائلية ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه  إذا كان للشخص موطن بمحل و
مصالحه دون  بالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله و بمحل سكناه العادي و

 أن يتعرض للبطالن أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك. " 

 م. م :  " يكون الموطن القانوني لفاقد األهلية هو موطن حاجره . 521الفصل  - 8
 يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.  "

 م م. 524الفصل  - 9
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الجلسة  إن المشرع لم يترك اآلجال الممتدة بين تسلم االستدعاء و
وفق  ، بطالن الإنما حد دها ـ تحت طائلة  ، ، لمحض تقدير القاضي المعي نة
 اآلتي:

تاريخ الجلسة إذا تم التسلم بموطن  وجوب انصرام خمسة أيام بين التسلم و ــــ
 . أو محل إقامة يوجد بمقر المحكمة المستدعية

لكن  ، يصير هذا األجل خمسة عشر يوما إذا تم التسلم خارج هذا المقر   و ــــ 
 . داخل المغرب

بحسب درجة البعد الجغرافي عن  -فتتراوح ، ا إن كان خارج المغرب أمــــ 
 . م م (ق  41أربعة أشهر ) الفصل بين شهرين و -المغرب 

إذا تم في حال رفض التسلم، سواء كان التبليغ بواسطة مكلف به أو    ـــ ـ
، ال يعتبر التسليم صحيحا  ،) ولم يتقدم إلى البريد (  التبليغ بالبريد المضمون

للرفض الصادر من المبل غ إليه أو  تاليعتد  به إال بعد اليوم العاشر الال ي و
 .الذي له الصفة في تسلم االستدعاء 

    
 توقيت التبليغ :  -5

أما القوانين ، ه المسألةذالقانون المغربي من نص يضبط هيخلو  
فنجد،مثال ، قانون المرافعات الكويتي في مادته السادسة ينص    ،المقارنة

و أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا أعالن إجراء أي إعلى أنه : " ال يجوز 
ال في حاالت إيام العطلة الرسمية ، أو في أبعد الساعة السابعة مساء 

فيذ دارة التنإو مدير أمور الوقتية ذن مكتوب من قاضي األإالضرورة وب
 ويترتب البطالن على مخالفة احكام هذه المادة.  "  
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 09المحاضرة 
 

 التحقيق في الطلب القضائي
 

أي في الجلسة ، فصل في الطلب فورا أن ي  م م  46وفق الفصل القاعدة  
لكن هذا يحدث حين تكون القضية  . لى المحدد تاريخها في االستدعاء األو

المنازعة  تتم و، على خالف ذلك ،أما إذا كانت القضية  .بسيطة وواضحة 
الشيء الذي يحتاج  ،بإثبات ادعاءاتهما انالمتنازع انالطرففعليا ، فإنه يكلف 

 فعاتالى أكثر من جلسة واحدة لمناقشة تتطلب تبادل المذكرات والمرا
أداتها في ذلك هي إجراءات  حتى توازن المحكمة بينها ، ، والمستنتجات 

 وسائل اإلثبات . و، التحقيق 
قد نص على وسائل اإلثبات وقواعده الموضوعية قانون االلتزامات  و 

إجراءات التحقيق فنص عليها ، أما   460الى  399والعقود في الفصول من 
 .102الى  55قانون المسطرة المدنية في الفصول من 

 اإلثبات التي يقررها القانون في : ق ل ع  وسائل 404عد د الفصل  
 ـ إقرار الخصم. 1
ة الكتابية. 2  ـ الحج 
 ـ شهادة الشهود. 3
 ـ القرينة. 4
 ـ اليمين والنكول عنها. 5
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ما ، بما يفيد الحصر، منه  55فقد أضاف  في الفصل ،أما قانون م م  
 عبر عليه بإجراءات التحقيق التي هي  :

 ـ الخبرة. 1
 كن.ـ معاينة األما 2
 ـ تحقيق الخطوط والزور الفرعي. 3
 جراءات التحقيق.إـ أي إجراء آخر من  4

واألبحاث  ، باليمين المرتبطة كما نص على القواعد الشكلية/اإلجرائية 
enquêtes .التي قصد بها شهادة الشهود 

 

 ـ مقتضيات عامة في إجراءات التحقيق: 1
 
 ) القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية( تأمر بها المحكمةيجوز أن  -

 . أو بناء على طلب األطراف أو أحدهم ، تلقائيا
 وجب تعليل ذلك كتابة. ،  إذا رفض القاضي األمر بها -

استدعاء األطراف، بطريقة قانونية، إلى  -ــــ ينبغي ، تحت طائلة البطالن 
 حضور إنجازها. 

لسداد صوائر اإلجراء  -ة الضبط اببكت -إيداع مبلغ مالي مسبق  يجب -
مثال (، عدا حالة االستفادة  ، التراجمة التحقيقي المأمور به ) أجور الخبراء و

، واالكتفاء بوسائل  وذلك تحت طائلة  االستغناء عنه ، من المساعدة القضائية
 اإلثبات المتوفرة لدى القاضي .

ال يقبل الطعن فيه إال في وقت واحد مع  ،الحكم اآلمر بها تمهيديا يكون -
 . الحكم الفاصل في الموضوع

 
 (  66  - 59: )الفصول   ـ الخبرة(1
 

تطبيقا من قبل القضاء أهمية و بر الخبرة من أكثر إجراءات التحقيق تعت -
  تساعد المحكمة على تكوين سريع لقناعتها . المدني
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القاضي الى شخص مختص ينعت  " الخبرة هي إجراء للتحقيق يعهد به -
مادية يستلزم بحثها أو تقديرها  بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع ، بالخبير

فر في الشخص ا ال يتوعلما أو فن   -على العموم إبداء رأي يتعلق بها أو  -
 .، ليقدم به بيانا أو رأيا فنيا ال يستطيع القاضي الوصول إليه وحده" العادي

ن تعذر ، فمن ، وإ ير من جدول الخبراء المعتمد لدى المحكمةيندب الخب ــــ
 .10خارجه

 ، على أن يحرروا تقريرا واحدا ، في مسألة واحدة11يمكن ندب عدة خبراء -
  ولو كانت آراؤهم مختلفة.

فالقاضي يحدد له مهمته في شكل أسئلة  ذلك ل،  محضتقني  عمل الخبير  -
و أي خروج عن  ،  12بدقة بوضوح و ب عليها فنياعليه أن يجيينبغي فنية 

 .ذلك يعرض تقريره للبطالن 
، أي إلنجاز التقرير أو بتحديد تاريخ الجلسة يحدد له األجل الالزم لذلك و ــ -

 .التي سيتلى فيها هذا التقرير
 له حضور عملية الخبرة.يجوز يقوم بمهمته تحت إشراف القاضي الذي  -
، فاألطراجميع   يأن يستدع،  الخبرةبطلت  ، وإال   على الخبير يتعين -

لتقديم ما لديهم من وثائق لى حضور عملية الخبرة إ هم ءووكال مهما تعددوا،
 قبل خمسة أيام على األقل،  ة إنجازهايشعرهم بيوم وساعوأن  ، ومالحظات

                                 
)الفقرتان األولى والثانية(  م م على أنه  : "  إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي  59ينص الفصل  - 10

 يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح األطراف واتفاقهم. 
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة 
يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخالص 

 لم يعف من ذلك اليمين باتفاق األطراف. "  بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقالل ما

 ثالثة خبراء : في المادة االجتماعية ، مثال . -11

 ) الفقرتان األولى و الثانية( م م : 66الفصل 
 " إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن ال تقع عن خبير واحد فإنه يعين ثالثة أو أكثر حسب ظروف القضية .

عين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد واألسباب يقوم الخبراء بأعمالهم مجتم
 المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.   ".

 م م :  59الفقرتان الثالثة و األخيرة من الفصل  - 12
 ." يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية ال عالقة لها مطلقا بالقانون

يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج 
 عن اختصاصه الفني وله عالقة بالقانون  ".
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،  تحت طائلة البطالنيجب على الخبير : »13 63 هذا ما يقضي به الفصل .
، مع إمكانية استعانة  وكالءهم لحضور انجاز الخبرة أن يستدعي األطراف و

 . «األطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره
، و  توقيعاتهم وال ومالحظات األطراف وينجز الخبير تقريرا متضمنا أق -

  -األجوبة على األسئلة الواردة في الحكم التمهيدي بإجرائها   -الخالصات 
ة منه من أجل ذ نسخالضبط األطراف ألختبلغ كتابة  . والتي توصل إليها 

 .14إبداء مالحظاتهم عليه
إذا لم ينجز الخبير مهمته خالل األجل المضروب له، أو إذا رفض القيام ـــــ 

)  بها  بدون تقديم عذر، كان مسؤوال مدنيا تجاه الطرف المضرور، و جنائيا
 .15ه بخبير آخر . و تقوم المحكمة باستبدال يحكم عليه بدفع غرامة( و تأديبيا

 أمكنه أن يرجعه إلى الخبير ، غايته لتقريرإذا لم يجد القاضي في ا -
لى الجلسة لالستيضاح أن يستدعيه إ و ، ) الخبرة التكميلية( الستكمال الخبرة

 على أن يستدعي األطراف لذلك. ، منه

                                 
 نصه بالكامل : - 13

"  يجب على الخبير تحت طائلة البطالن، أن يستدعي األطراف ووكالءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية 
 استعانة األطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره .

يجب عليه أن ال يقوم بمهمته إال بحضور أطراف النزاع ووكالئهم أو بعد التأكد من توصلهم باالستدعاء بصفة 
 قانونية ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.

األطراف ومالحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب اإلشارة إلى  يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال
 من رفض منهم التوقيع.

 يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.  ".

يضعه فيه وتبلغ كتابة  م م : "  إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي األجل الذي يجب على الخبير أن 60الفصل  - 14
 الضبط األطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، ألخذ نسخة منه.

إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعى لها األطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي 
 يضمن في محضر مستقل.

 نتجاتهم حوله عند االقتضاء  ".يمكن لألطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مست

 م م : 61الفصل  - 15
"  إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل األجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عين القاضي بدون استدعاء  

 لألطراف خبيرا آخر بدال منه وأشعر األطراف فورا بهذا التغيير.
كن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يم

عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه 
 بغرامة لفائدة الخزينة ".
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) إلى  أو المصاهرة  سواء بسبب القرابة ، تجريح الخبيرلو تلقائيا  و ،يمكن  -
، أو لتعيينه في غير  أو وجود نزاع بينه وبين أحد األطراف الدرجة الرابعة (
أو  ، ي لم يقتنع بمضمون تقرير الخبرةللطرف الذ و .16 مجال اختصاصه

وبخاصة بالمطالبة  ، لعيب شكلي في عمليتها، أن يدحضه بكافة الوسائل
 .بخبرة مضادة أو جديدة 

ن كما لها أ .بإجراء خبرة عن حكمها -مع التعليل  -كمة أن تتراجع للمح -
 .تستبدل خبيرا بآخر 

هذا  ..تقدير قيمته و للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في األخذ بتقرير الخبير، -
م م التي نصها : "   ال يلزم  66هو منطوق الفقرة األخيرة من الفصل 

عيين أي خبير آخر القاضي باألخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في ت
  17 من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.".

و بيان ما جعلها تستبعد  غير أنها ملزمة بتعليل رفضها لمستنتجات الخبير
 تعرض قرارها للنقض. إال   و ،منعا ألي تعسف تقريره

 
 
 ( 70ـ  67:) الفصول  visite des lieuxـ معاينة األماكن  (2

                                 
 م م حد د حصريا حاالت تجريح الخبير، بنصه على أنه : 62الفصل   - 16

مكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد األطراف إلى درجة ابن العم "  ي
 المباشر مع إدخال الغاية:

 إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد األطراف؛ –
 إذا عين إلنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛ –
 في موضوع النزاع؛إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة  -
 إذا كان مستشارا ألحد األطراف؛ -
 ألي سبب خطير آخر. –
 يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه. 

 يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
خ تقديمه، وال يقبل هذا المقرر أي طعن إال مع الحكم البات تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاري

 في الجوهر  ".
بصريح العبارة على أنه  :  المتعلق بالخبراء  القضائيين التي تنص  45 – 00و كذلك المادة الثانية من القانون   - 17

 يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل االستئناس دون أن تكون ملزمة لها " ."… 
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الطلب القضائي  أو محل  يقصد بالمعاينة أو الوقوف على عين المكان  
إلى عين المقرر أو المحكمة بكامل هيئتها انتقال القاضي ،أيا كان

 .ا بنفسهمعاينته  / لمشاهدتهمثال ، حالة بناء ، ،المتنازع/المد عى فيه )
 . ل رفضهاوجب أن تعل  ،إذا رفضت المحكمة الحكم بالمعاينة   -
 يجب استدعاء األطراف  بصفة قانونية للحضور فيها. -
ن خبيرا تستعين به أن تعي   ، يمكن للمحكمة إن احتاجت الى معلومات تقنية -

 .لتستنير بتوضيحاته الفني ة المحض فيها
كذا توجيه  و و الشهود سماع األشخاص الذين تعينهموحدها للمحكمة  -

 ات التي تراها مفيدة.تقوم بمحضرهم بالعملياألسئلة إليهم . و
ــــ بالرغم من جوازية األمر أو الحكم باالنتقال إلى معاينة المد عى فيه، فإنه 
متى طلب أحد األطراف إجراءها ، و تحت م إجراؤها لتصور هذا المدعى فيه، 
ضت حكمها دون أجرائها،  فإن على المحكمة أن تستجيب للطلب ،و إال عر 

 .للنقض
ز تفويضها إلى الخبراء، ألن تصور القاضي لمحل ـــــ هي مهمة ال يجو

المقصود بالمعاينة  . ذلك أن أال يكون بواسطة ولو كانت فنية االد عاء ينبغي
  ال أن يبني على علم أو فن  غيره. المحل المتنازع فيه أن يعلم القاضي بنفسه

وتبين فيه  -ويوقعه القاضي وكاتب الضبط -عليها أن تحرر محضر االنتقال -
،  نه رأيا لهادون أن تضم   ،تعلقة بهاالمالتفصيلية مراحل المعاينة واألعمال 

 إن ارتأت ذلك.،لتناقشه  ، ثم يودع رهن إشارة األطراف بكتابة الضبط
األخذ بنتيجتها و في العدول عن إجرائها ،  يبقى للمحكمة سلطة تقديرية في -

ن محضر المعاينة بالرغم من صحته االستغناء ع في، أي أو عدم األخذ بها  
 . شرط تعليل ذلك شكليا و موضوعيا ، 

 
 ( 84 – 71) الفصول   L’enquêteاألبحاث  ( 3

هنا ينبغي  و.  الشهود  األطراف و سماع " األبحاث" مصطلحب يقصد 
بين شهادة  و ،يأمر به القاضيأن نميز بين " األبحاث " كإجراء تحقيقي 

أو  فيفيسواء تم أداؤها أمام المحكمة أو تلق اها عدول في الرسم الل   - الشهود
تصرف قانوني . فهذه األخيرة ال تقبل إلثبات  ت عد  سلفا  كوسيلة إثبات -غيره 
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ها فتجري، األبحاث "  . أما "18عشرة آالف درهما قيمتهت إال إذا تجاوز
لها الشهود بصرف النظر تي قصد التحقيق في الوقائع القانونية الالمحكمة  تحم 

كعالقة  ق فيهق  ح  مقدار مبلغ أو قيمة االد عاءات محل الطلب القضائي الم   عن
 . رفين ،  و كعيوب الرضا المختلفة الشغل بين الط

إذا كانت  ، فلها أن تستغني عنه19إجراء األبحاث أمر جوازي للمحكمة -
 . تستطيع تكوين قناعتها دون اللجوء إليه

ن يبين القاضي في الحكم التمهيدي الذي يصدره بإجراء البحث: يجب أ -
 توقيت إجرائه. ، و الوقائع التي سيشملها هذا البحث

 ق م م  37،38،39لجلسة البحث وفقا للفصول  يتم استدعاء األطراف -
يجوز أن تستدعي المحكمة الشهود الذين سبق أن طلب  و .لتقديم شهودهم 

 ، وذلك خالل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة المعنية.األطراف االستماع إليهم 
شهودهم لحضور  هم، برسائل مضمونة،،  ستدعواكما يمكن لألطراف أن ي  

شرط إخبار القاضي بذلك  ،روهم إلى هذه الجلسةحض  أن ي   ، بل وجلسة البحث
 ..تفاديا لحضورهم المناقشة قبل أدائهم لشهاداتهم،

للمحكمة أن تنتقل إلى كما يجوز تتم بمكتب القاضي، ـــ جلسة البحث، هذه ،
 قصد سماع الشهود .عين المكان موضوع المنازعة ، 

 ،بالدم أو المصاهرة ،زوجهأو  الطرف المشهود له أقارب قبل شهادةال ت   -
ال األشخاص الممنوعين من ذلك بنص قانوني أو  ، وإلى الدرجة الثالثة 

 بقرار قضائي.
 -في الشهادة  كشرط صحةبعد أدائهم اليمين القانونية  - ديتم سماع الشهو -

على انفراد، أي يفرق بينهم ضمانا الستقالل شهادة كل واحد منهم عن ضغط 
احتياطا الضطرار المحكمة إلى أن تعيد االستماع  و، من جهة، شهادة اآلخر

 ، من جهة أخرى.مواجهة بعضهم ببعض إليهم و

                                 
 .ق ل ع  443حسب الفصل  - 18

"  يجوز األمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو  م م : 71بنص الفصل  - 19
 التثبت منها مقبوال ومفيدا في تحقيق الدعوى. ".
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، إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد األطراف أن تستفسر الشهود للمحكمة ، -
 كذا مواجهتهم و،وذلك بتوجيه أسئلة إليهم عن كيفية تحملهم لشهاداتهم 

 ، مثال...تتناقض مع شهادتهم   أخرى لهم بتصريحات
 ـــــ ينجز كاتب الضبط محضرا لجلسة البحث مذيال بتوقيع الشهود.

، بل لها سلطة تقدير  المحكمة بالحكم في اتجاههاشهادة الشهود ال تلزم  -
 .لها أن تطرحها، شرط أن تعل ل ذلك فلها أن تأخذ بها و تجاهها ،

 

 
 
 
 
 
 

 10المحاضرة 
 

 قفل باب المرافعة والمداولة:
  

 ويحددون نطاقها ، ، فهم الذين يفتحونها ، لألطراف ملك الخصومة إن 
 . وقد يتنازلون عنها ، اإلجرائية...وينجزون مختلف األعمال  ،و يترافعون

، وفي جلسات المبدأ العام  المحايد خذ في ذلك موقع المراقبأما المحكمة فتأ
انتقلت الخصومة إلى  فإذا أصدرت قرار قفل باب المرافعة ، فيها أنها علنية ،
 أي تقوم في سري ة ،،لكن   يجابياإل ها دورلتمارس  ، سيطرتها الكاملة

 .  ها في القضيةتصدر حكم  بعدهاالتي  ،  المداولةب
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 ـ قفل باب المرافعة: 1
ومن  تقرير أن القضية أصبحت جاهزة إلصدار حكم فيها ،: يقصد به  

 . تجميد المرافعة والتحقيق فيها ،  ثم  
 ، تعلن عن تاريخ جلسة النطق بالحكم ، كأن  يكون إما بصورة ضمنية - 1

 .ي عن الملف ()  إصدار أمر بالتخلوإما صراحة 
ال   21أو " جعل القضية في المداولة "  20 األمر بالتخلي عن الملف    - 2

من أعمال اإلدارة عمل  إنما هو   ، يعتبر حكما قضائيا بالمعنى الفني
   يخضع لنظامها.وال  ، ال تترتب عليه آثار األحكام القضائية القضائية ،

ينبغي تبليغ هذا القرار إلى األطراف المعنية وفق طرق التبليغ المقررة  - 3
 . من قانون المسطرة المدنية 39و 38 و 37في الفصول 

أو دفع أو ال يحق لألطراف بعد صدور األمر بالتخلي أن يدلوا بأي طلب  - 4
ئيا التنازل عن الطلب كليا أو جزباستثناء ما يتعلق ب -،  مذكرة أو مستند جديد

ويسحب من ملف  فإنه ال يقبل وال يعتد  به ، ، ؛ وإن أدلى بشيء من ذلك -
 .بهالخصم الذي أدلى  ليسترد هويودع بكتابة ضبط المحكمة ، القضية 

وفق  و،م م  335األخيرة من الفصل  بحسب الفقرة -على أنه يمكن - 5
إعادة فتح باب المرافعة بعد األمر  ، بقرار معل ل -السلطة التقديرية للمحكمة 

 ، ) اإلخراج من المداولة( عن األمر بالتخليعدول الو من ثم  ،   بإقفاله ،
" إذا طرأت واقعة  أو بناء على طلب األطراف ،تلقائيا ،  سواء من المحكمة

جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار  أو إذا تعذ رت إثارة واقعة قبل ذلك 
   .دة األطراف" ارجة عن إراخ
 

  :  ـ المداولة 2

                                 
م م ،  و نصها : " إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن  335/1الفصل  - 20

 را بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.الدعوى جاهزة للحكم أصدر أم
 . "39و 38، 37يبلغ هذا األمر لألطراف طبقا للفصول 

 من قانون إحداث المحاكم التجارية . 17م م. والمادة  1/ 343الفصل   - 21
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في منطوق الحكم  القضاة المشاورة بين : يقصد بها  و هي المحطة التالية ، 
  محددة   وغالبا ما يخصص لها مدة زمنية  التخلي عن الملف . بعد  ، وأسبابه

 في الخصومة. يجابي دورها اإل لمحكمة أثناء هذه المشاورة يكون  ل و .
، أو على  يجب أن تتم بين كل القضاة الذين شاركوا في مناقشة القضية - 1

األقل أن يكونوا قد حضروا الجلسة التي قدمت فيها آخر مستنتجات األطراف 
 . .أو مرافعاتهم

يةيجب أن تكو - 2 كما يؤكد الفصل  - ، أي تقع في غيبة األطراف ن سر 
ال يحضرها ال النيابة العامة ف ، وال يحضرها إال هيئة الحكم.  -م م 1/ 343

   . وال كاتب الضبط
م إال أن المسل   ،  لمداولةلكيفية إجراء اتنظيما   لم يبين المشرع المغربي  - 3

وفق اإلجماع أو األغلبية المطلقة بعد تصويت به أنها تسفر عن نتيجتها 
  .   للمشاركين فيها

ما لم يصدر شارك في المداولة أن يتراجع عن رأيه ي قاض يجوز أل – 4
 .الحكم 
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 11المحاضرة 
 
 القضائي إصدار الحكم

  
منطوقه مع  أو  ،  فقط همنطوقإما  تالوة عن طريق  يتم   إصدار الحكم  
ولو كانت القضية قد  ، تحت طائلة البطالن ، في جلسة علنية، وذلك أسبابه 

 .نظرت في جلسة سرية 
 .ويجب أن يحضر جلسة تالوة الحكم كل أعضاء الهيئة التي أصدرته   
، وابتداء من ل لحظة النطق بالحكم نقطة انطالق كثير من آثاره تمث   

 .درج ضمن طائفة معينة من األحكام هذه اللحظة ين
 

 :عناصره  و، تحرير الحكم القضائي،صياغته  ـــــ 1
ورقة شكلية  يعتبر الحكم القضائي ، ق ل ع  1/ 418بمقتضى الفصل 

ر وفق شكل فإنه ينبغ، ، لذلك  22رسمية  : محددي أن يحر 
  
يقوم القاضي أو المستشار المقرر بتحرير ورقة  ،23فبعد النطق بالحكم   - 1

التي يجب أن توقع من ق بل  النسخة األصليةالحكم األصلية التي تسمى 
                                 

عنى أن هذه األحكام يمكنها األحكام الصادرة من المحاكم المغربية واألجنبية ،بم - 2" وتكون رسمية أيضا:... - 22
 حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها." 

 منه أن يحرر الحكم قبل النطق به.   17قانون المحاكم التجارية اشترط في المادة    - 23
 م وهي محررة ..." .كما أن  قانون قضاء القرب في مادته السابعة  نص على أنه  : " يتعين النطق باألحكا
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و المستشار المقرر  وكاتب الضبط أو القاضي المكلف بالقضية الرئيس 
على أن تودع مخطوطة هذا األصل في  ،  -حسب األحوال  -وكاتب الضبط 
كتابة طراف نسخ رسمية يوقعها فقط رئيس وتسلم منها لأل ملف القضية ،

تعطى  نسخة عادية:   عانالضبط بعبارة تفيد مطابقتها لألصل ،وهي نو
،حين يكون الحكم قابال  نسخة تنفيذية؛  و م م ( 53) الفصل  بمجرد طلبها

ويجب أن تحمل  ، تعطى لصاحب الحق في التنفيذ وللمحكوم عليه ، للتنفيذ
." ) الفصل سلمت طبقا لألصل وألجل التنفيذ"  : عبارة  الصيغة التنفيذية

 م م (. 428
ر بيانات معينة أوردها الفصل يجب أن يتضمن الح - 2  50كم القضائي المحر 

بخصوص قرارات  345والفصل  ، م م بخصوص أحكام المحاكم االبتدائية
هذه المشتمالت اإللزامية التي يترتب على تخلفها بطالن .  محاكم االستئناف

 هي:  الحكم
 التصدير بعبارة -
  24" المملكة المغربية 

 ".25طبقا للقانون  و باسم جاللة الملك
كانها( مع اسم القاضي أو بيان المحكمة التي أصدرت الحكم )درجتها وم -

صدروه واسم كاتب الضبط، مع اسم ممثل النيابة العامة وأسماء الذين أ القضاة
 المستشارين في المادة االجتماعية، عند االقتضاء.

 .تاريخ صدوره  -

عائلية ووصفتهم أو مهنتهم هوية األطراف بذكر أسمائهم الشخصية وال -
أسماء وصفات وموطن الوكالء  ، وموطنهم أو محل إقامتهم  وعند االقتضاء

 ذكر اسمها ونوعها ومركزها. ، وإذا تعلق األمر بشركة .

                                 
 من الدستور المغربي على أنه "  تصدر األحكام و تنفذ باسم الملك وطبقا للقانون " . 124ينص الفصل  - 24

من ق م م  بموجب القانون رقم   50تم تتميم ) إضافة عبارة " وطبقا للقانون " ( الفقرة األولى من الفصل   - 25
 1.12.22من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  375و 50المتمم بمقتضاه الفصالن  14.12
 30) 1433شوال  11بتاريخ  6078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012أغسطس  2) 1433من رمضان  13بتاريخ 

 .4632(، ص 2012أغسطس 
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بيان ما إن حضر األطراف أو تغيبوا مع اإلشارة الى شهادة تسليم  -
نها.  االستدعاءات ومضم 

 ، طراف في حال حضورهم أو الى وكالئهمبيان أنه تم االستماع الى األ -
 وأيضا الى مستنتجات النيابة العامة حين ت قتضى. 

 عرض لوقائع ومراحل الخصومة وما اتخذ فيها من أعمال اجرائية  و -
التنصيص على  و، مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم  ،مستنتجات األطراف

جزة والمقتضيات المستندات المدلى بها ومحاضر اجراءات التحقيق المن
 القانونية المطبقة على محل الطلب القضائي.

التنصيص على علني ة أو سري ة المناقشات، أو وقوعها في غرفة المشورة  -
 وعلى علني ة جلسة صدور الحكم. في حال القضاء الجماعي ،

أو من  ،كاتب الضبط و كم من قبل القاضي المكلف بالقضيةأصل الح توقيعـ 
 . 26كاتب الضبط  رئيس الجلسة و قبل المستشار المقرر و

 مصاريف القضائية ومن يتحملها.بيان قدر ال -
بني عليها الحكم التي  بذكر األسباب الواقعية والقانونية ، وذلك عليل الحكم ت -
. 
 وبداهة ، ذكر منطوق الحكم. -

 
 تتكون بنية الحكم القضائي من:، وفني ا   - 3 

يقصد بها الجزء المشتمل على هوية األطراف  و :  les faitsوقائع  أ( 
ما أنجز من محاضر  وسائل اإلثبات التي أدلوا بها و دفوعهم و وطلباتهم و

 المنطوق. دون التعليل و، أي ما ورد أعاله  ... تحقيق
وصلت المحكمة ويراد به بيان كيف  :  أو تعليل ، les motifsوأسباب ب( 
بيان األسس القانونية والواقعية التي أسندت إليها المحكمة  أي؛ المنطوقإلى 
 رأيها.

                                 
 ينص الفصالن أعاله على معالجة حالة تعذر التوقيع  . - 26
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في أنه ضمان  27المنصوص عليه دستوريا  وتكمن أهمية التسبيب 
عتبر اآللية التي تراقب بها كما ي ، طمئنان الخصوم بنتائ  األحكام القضائيةال

ق من سالمة ، وتتحق الموضوع   قضاء أحكام و قرارات   محكمة النقض
 .تطبيقها للقانون 

هو الجزء الختامي من الحكم الذي غالبا ما  :  le dispositifومنطوق  ج(
نص الحل  الذي وصلت إليه : .."، ويراد به  يبدأ بعبارة " لهذه األسباب

 .في جلسة النطق بالحكم   ي تلى وهو الجزء الذي  ؛  المحكمة 
 
 

 ـ تصنيف األحكام القضائية: 2
 

 :، أبرزها ويتم هذا التقسيم وفق معايير مختلفة 
 ،إلى:ـ من حيث صدورها في حضور أو غياب األطراف 1

:وهي التي تصدر في قضية حضر وشارك المدعى عليه  ـ أحكام حضورية
 في مناقشتها.

في الطلب القضائي :  ويعتبر الحكم غيابيا بالنسبة إلى طرف  ـ أحكام غيابية
  يحضر بنفسه هو أو من يمثله بالرغم من استدعائه. إذا صدر في غيابه،فلم

فحين تكون المسطرة :  للحضور معنيان ، في القانون المغربي ، لكن
أما في حالة  مثوله الشخصي .، يعني حضور الخصم أو ممثله، 28شفوية

لى إأو بعثها  ، فالحضور يعني تقديم المستنتجات الخطية ،29المسطرة الكتابية
 لو لم يتقدم شخصيا الى الجلسة. و، كتابة الضبط 

                                 
ور المغربي على أنه : " تكون األحكام معللة ، وتصدر في جلسة علنية وفق من الدست 125حيث ينص الفصل  - 27

 الشروط المنصوص عليها في القانون .".

 م م .ق  45الفصل  28

، وأمام محكمة االستئناف ، وأمام  محكمة  45و تكون المسطرة كتابية في غير الحاالت التي ذكرها الفصل  - 29
 النقض.
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التي تصدر في غياب المدعى عليه  : هي األحكام ـ أحكام بمثابة حضورية
بصفة قانونية  متنع عن الحضور بالرغم من تسلمه االستدعاء شخصياالذي ا

30. 
وأحكام  ، ،الى:أحكام تقريرية   من حيث نوع الحماية الواردة بها  ـــ 2

 وأحكام منشئة: ، إلزام
  وجود او عدم وجود تقرير ب تفي بها المحكمة: هي التي تك أحكام تقريرية  ـــ

صحة بكالحكم  ، دون إحداث أي تغيير فيه ،الحق أو المركز القانوني المد عى
 .، فالحكم هنا ال يضيف جديدا  أو بطالن عقد

: هي التي تقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين قابل للتنفيذ  أحكام إلزام ـــ
 . الجبري، كالحكم بوجوب تسليم الشيء المبيع

 ، ال يتم إال بصدوره: هو الذي يحدث أثرا قانونيا معينا  الحكم المنشيءـــ 
  قد  . ع فسخأو ب كالحكم بالتطليق،

 
أحكام صادرة  : إلى،موضوع الطلب القضائي ـ من حيث فصلها في 4

 : وأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع في الموضوع ،
: ويقصد بها تلك التي تصدر بخصوص  أحكام صادرة في الموضوع ــــ

.  أو جزئي ا ، وذلك باالستجابة إليه أو برفضه كلي ا  الطلب القضائي محتوى
 بصفة عامة. ،  أو التقريري، أو الملزم ، كالحكم المنشيء 

كل األحكام  يراد بها  : و األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ــ ـــ
، وتصدر كلها قبل صدور التي ال تحتوي على إجابة على موضوع الطلب 

كاألحكام التي تأمر بإجراءات التحقيق )  الموضوع. هذا الحكم الفاصل في
 : كالحكم بندب خبير( واإلثبات ) كالحكم بتوجيه اليمين (

 :إلى  بدورها ، وهذه تقس م
)  منها ما سيحكم به القاضي في الموضوع نت يست : تمهيديةــ أحكام ـــ

 . كالحكم بتعيين خبير لتقدير الضرر (
                                 

م م   : "   يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا  47صل الفقرة الرابعة من الف  - 30
للقانون ما لم يكن قد توصل باالستدعاء بنفسه وكان الحكم قابال لالستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة 

 حضوري تجاه األطراف المتخلفة.  "
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منها توجه المحكمة في الموضوع ) كالحكم  ستنت ال ي  : تحضيرية ــــ أحكام
 . ( باستدعاء الشهود لالستماع إليهم

باالستئناف إال مع استئناف الحكم فيه وهذا الصنف من األحكام ال يقبل الطعن 
  .31الصادر في الموضوع

في الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول  و ، اإلجراءاتصادرة في  ــــ  أحكام
أو بعدم قبول  أو ببطالن المقال االفتتاحي، ) كالحكم بعدم االختصاص ،

 ال...(.مث ، الطلب النتفاء الصفة
ا هو األمر باتخاذ التي يكون الغرض منه:  صادرة في طلب وقتيأحكام ــــ 
الذي يتواله رئيس   وصورتها العامة هي القضاء االستعجالي ،جراء وقتي إ

) كأن يخشى شخص هالك مال  ،32المحكمة بوصفه قاضيا لألمور المستعجلة
متنازع عليه فيطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه تحت الحراسة القضائية 

 هوفهدفها ليس  . ( ... ، ملكيته أن تبت  في أحقية أحد الخصمين فيإلى غاية 
ر الذي قد يكون الخطر المتوقع من التأخجنب إنما ت ،  الحكم في الموضوع 

و لذلك  .عنى أنها تمنح حماية مؤقتة ،بمفي صدور الحكم في الموضوع 
وجود استعجال، أي خطر محدق بالحق المطلوبة حمايته، ،أوال: يشترط فيها 

طلب فإذا ثانيا: عدم مساسها بما يمكن أن يقضى به في موضوع الطلب،  و 
فانه  ،الحراسة القضائيةب ،مثال من رئيس المحكمة أن يصدر أمرا استعجاليا ،

في صحة عقود  تمن ق م م أن ينظر ويب954  لفصليمنع عليه بموجب ا
. و تتميز تحت الحراسة القضائية المطلوب وضعه مالملكية المدعيين لل

                                 
حكام التمهيدية إال في وقت واحد مع األحكام الفاصلة في الموضوع م م : " ال يمكن استئناف األ 140الفصل  31

وضمن نفس اآلجال . ويجب أن ال يقتصر مقال االستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين 
 ذكر األحكام التمهيدية التي يريد المستأنٍف الطعن فيها باالسشتئناف." 

نه : "  يختص رئيس المحكمة االبتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا ق م م على أ 149ينص الفصل   - 32
للمستعجالت كلما توفر عنصر االستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو األمر بالحراسة 

فة إلى الحاالت القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم ال، باإلضا
 المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة االبتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجالت.

 إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجالت إلى أقدم القضاة.
 ل.إذا كان النزاع معروضا على محكمة االستيناف مارس هذه المهام رئيسها األو

 تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
   ." 
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األحكام االستعجالية بتنفيذها معجال، وبأن آثارها تتالشى بمجرد صدور 
 الحكم في الموضوع.

،إلى أحكام قطعية  المحكمة التي أصدرته أثرها تجاه  ـ من حيث  5
 وأحكام غير قطعية:

هي  كل األنواع من األحكام الواردة أعاله ، ما عدا  :  األحكام القطعية ــــ
و ما يميزها   ، المتعلقة بإجراءات التحقيق واإلثبات أو بطلبات وقتيةاألحكام 

هو أن المحكمة التي تصدرها  ال يجوز لها أن تعد لها  أو تتراجع عنها بعد 
   ارها .إصد

: هي التي يجوز للمحكمة التي أصدرتها أن تتراجع  األحكام غير القطعية ــــ
را لذلك تعد لهاوأن  نهاع ، تندرج  ومن ث م   ،  بعد إصدارها إن رأت مبر 

 ضمنها األحكام المتعلقة بالتحقيق واإلثبات ،واألحكام الوقتية/االستعجالية .
   

 


