
محاضرات في مادة التنظیم القضائي          األستاذ سعد بن عجیبة     

 المبحث الثالث : المحاكم االبتدائية:

داخل هرم التنظيم القضائي المغربي الصنف األول من  1تمثل المحاكم االبتدائية

المحاكم، باعتبارها محاكم الدرجة األولى التي أوكل لها المشرع مهمة البت والفصل في 

يبلغ عددها في وتنقسم هذه المحاكم التي المنازعات والخصومات المعروضة على القضاء، 

محكمة بحسب نوعية القضايا التي تختص  83الخريطة القضائية بالمملكة المغربية إلى 

بالنظر فيها إلى أقسام قضاء األسرة، وأقسام قضاء القرب، وغرفة وجنحية ومدنية وتجارية 

 واجتماعية وعقارية.

 بتدائيةاكم إلى محا أما من حيث طبيعة الدعاوى القضائية فيمكن تقسيم المحاكم االبتدائية

اكم مدنية، و تضم أقسام قضاء القرب، وغرف مدنية وغرف تجارية، وغرف عقارية، ومح

ض ابتدائية اجتماعية و تضم إلى أقسام قضاء األسرة، وغرف حوادث الشغل واألمرا

غرف ب، والمهنية ونزاعات الشغل. ومحاكم ابتدائية زجرية، و تضم إلى أقسام قضاء القر

 رف حوادث السير وغرف قضاء األحداث.جنحية، وغ

أولهما  سيين،تتكئ المحاكم اإلبتدائية في بنيتها الرئيسية على جسمين قضائيين رئيوعموما 

اب جسم قضائي خاص بالرئاسة ويتكون من رئيس المحكمة االبتدائية وقضاة وقضاة نو

ي ضائما جسم قللرئيس، ويطلق عليها اسم هيئة قضاء الحكم أو القضاء الجالس، وثانيه

لنيابة اء اخاص بالنيابة العامة ويتكون من وكيل الملك ونوابه، ويطلق عليه إسم هيئة قض

طلق ري يالعامة أو القضاء الواقف، ويوجد إلى جانب هذين الجهازين القضائية جهاز إدا

ساس أن لى أعليه إسم مصلحة كتابة الضبط يتولى مهام تنفيذ اإلدارة القضائية للمحكمة، ع

 أن الجهاز يتكون من جهازين هو األخر، أوال كتابة الضبط تعمل إلى جانب رئيس

ية. إلبتدائمة االمحكمة، وثانيا كتابة النيابة العامة تعمل إلى جانب وكيل الملك لدى المحك
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 "من رئيس وقضاة وقضاة نواب؛ -

 من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب؛ -

 من كتابة الضبط؛  -

 بة العامة".من كتابة النيا -
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أما الجانب العملي للمحكمة فيتم تنظيمه من طرف جمعيتها العامة التي تتكون من جميع 

بة العامة وتشترط حضورهم جميعا، كما يحضرها أيضا رئيس كتابة قضاة الحكم والنيا

الضبط بالمحكمة ورئيس كتابة النيابة العامة، وتنعقد هذه الجمعية سنويا خالل النصف 

األول من شهر دجنبر، وتحدد عدد الغرف، وتكوينها وأيام وساعات الجلسات، وكذا توزيع 

 .2القضايا على مختلف الغرف

 المحاكم االبتدائيةالمسطرة أمام  

تسير المحاكم اإلبتدائية بالمغرب وفق قاعدة أساسية ينص عليها الفصل الرابع من 

، حيث تعقد المحاكم 2011غشت  17ظهير التنظيم القضائي المعدل بمقتضى قانون 

االبتدائية، جلساتها بموجب مسطرة كتابية مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في 

كذا االختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة بعده، و 5الفصل 

بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا في الدعاوي العقارية العينية والمختلطة 

وقضايا األسرة والميراث، باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثالثة قضاة بمن فيهم 

المنفرد أن أحد الطلبات األصلية أو  الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط. وإذا تبين للقاضي

المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع االختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط 

. أما اإلستثناء 3بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر والئي

 الحاصل في سلك المسطرة الشفوية فتكون فقط في القضايا التالية:

                                                             
 ولقد أحدثت وفق التعديل األخير بالمحاكم االبتدائية مجموعة من الغرف نذكرها على الشكل التالي :   2

 .غرف االستئنافات  تختص بالنظر في بعض االستئنافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة عنها ابتدائيا-

لنظر عينة لمو هي تعقد جلسات سرية وفق إجراءات  توجد غرفة تدعى بغرفة المشورة هي هيئة من هيئات المحكمة، -

 في اختصاصات محددة على سبيل الحصر بنص قانوني، مميزاتها السرية والسرعة والشفوية.

ات الذي يراعي سنو 3يوجد بها قاضي مكلف بشؤون القاصرين، يعين من بين قضاة المحكمة بقرار لوزير العدل لمدة  -

 ألحوال الشخصية.في اختياره المعرفة بأحكام ا

اقتراح من رئيس  سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على 3يوجد بها قاض مكلف باألحداث يعين لمدة  -

 المحكمة.
من قانون  45يتولى رئيس المحكمة االبتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي، ويقضي الفصل  3

سطرة بها قواعد الم بأنه: "تطبق أمام المحاكم االبتدائية وغرف االستئنافات 2001غشت  17المسطرة المدنية المعدل في 

اآلتية  344و 342و 336و 335و 334و 332و 331و 329الكتابية المطبقة أمام محاكم االستئناف وفقا ألحكام الفصول 

 بعده...
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 القضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ -"

 قضايا النفقة والطالق والتطليق؛ -

 القضايا االجتماعية؛ -

 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ -

 قضايا الحالة المدنية". -

وسيرا على نظام التقاضي أمام المحاكم اإلبتدائية يتضح أن المسطرة أمام هده  وهكذا

المحاكم تعتمد نظام مزدوج سواء فيما يتعلق بتشكيلة الهيئة التي تبت في القضايا 

المعروضة على أنظار المحكمة بين أن تكون جماعية أو فردية، وضرورة سلوك المسطرة 

من التنظيم  4التي حددها المشرع،  وذلك  طبقا للفصل  الكتابية، أو الشفوية في الحاالت

 من قانون المسطرة المدنية. 45القضائي والفصل 

 اإلختصاص المحلي للمحاكم اإلبتدائية :

يفرض االختصاص المحلي على المحاكم اإلبتدائية التقيد بالقاعدة العامة المنصوص عليها 

يقضي بأن االختصاص المحلي للمحكمة من قانون المسطرة المدنية والذي  27في الفصل 

اإلبتدائية يكون إما باألخذ بفكرة الموطن الحقيقي للمدعى عليه أو المختار من لدن المدعى 

عليه إذا لم يكن لهدا األخير موطن داخل المملكة المغربية، كما أنه إدا لم يكن للمدعى عليه 

وى ضده أمام محكمة موطن أو ال موطن وال محل إقامة داخل المغرب، فيمكن تقديم الدع

إإلقامة المدعي. وفي حالة تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي في هده الحالة أن يختار محكمة 

 موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

 االختصاص النوعي للمحاكم االبتدائية: 

تعمل المحاكم اإلبتدائية بالمغرب طبقا لالختصاص نوعي يطلق عليه إسم 

ائي النوعي للمحاكم اإلبتدائية، إذ تحدد من خالله هذه المحاكم مجموعة اإلختصاص القض

 القواعد العامة التي تدخل في نطاق إختصاصها، وهذه اإلختصاصات هي على نوعين :

 اختصاص قضائي عادي:
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على أن  يوليوز المتعلق بالتنظيم القضائي نجده يشير 15من ظهير  5باستقرائنا للفصل 

ضة على معروة هي صاحبة الوالية العامة للبت في القضايا والنزاعات الالمحكمة اإلبتدائي

م محاكالقضاء، مع وجود فكرة التخصص في حالة ما إدا كانت القضايا الرائجة أمام ال

تتعلق بدعاوى تجارية أو إدارية، وهكذا يصرح المشرع في منطوق هذا الفصل أن 

ناد دا إذا نص قانون صراحة على إسالمحكمة اإلبتدائية "تختص بما فيها المصنفة ع

في  االختصاص إلى محكمة غيرها ابتدائيا وانتهائيا، مع حفظ حق االستئناف بالنظر

جنائية ة الالدعوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطر

ة بقو مختصةأو نصوص خاصة عند االقتضاء، وتعتبر المحكمة االبتدائية في هده الحالة 

 القانون في كل حالة استند نص خاص بالنظر فيها إلى المحكمة اإلقليمية". 

ص في من قانون المسطرة المدنية على إسناد االختصا 18وفي نفس اإلتجاه ينص الفصل 

ية. الجتماعة واجميع القضايا المدنية وقضايا األسرة والمميزات والقضايا التجارية واإلداري

 لي:يتصنيف الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة االبتدائية كما وبالتالي يمكن 

تطبيق ببطة القضايا المدنية وقضايا األحوال الشخصية، وقضايا الميراث والدعاوى المرت -

ة ة وحمايرعايبقوانين الحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة، وكل ماله عالقة 

 األسرة.

 المحكمة االبتدائية كمحكمة طعن:ثنايا : اختصاص 

يالحظ أن التعديالت الطارئة على التنظيم القضائي المغربي قد غيرت من بعض 

اإلختصاصات التي كانت تعرف بها المحاكم اإلبتدائية زيادة أو نقصانا، فوفق التعديل الذي 

حكمة يوليوز، تم االرتقاء بالم 15المغير والمتمم لظهير  34.10جاء بمقتضى قانون 

ألف درهم،  20االبتدائية إلى درجة استئنافية بالنسبة لبعض القضايا التي ال تتجاوز قيمتها 

ومع حفظ حق االستئناف أمام محكمة االستئناف بالنسبة لجميع الطلبات التي تتجاوز هذا 

المبلغ . وقد أسند المشرع للمحاكم االبتدائية اختصاصا استثنائيا جعل منها محكمة مراقبة 

 .4بت في طعون الموجهة ضد قرارات وأحكام صادرة عن جهات أخرىو

                                                             
من القانون المحدث  8الفصل  -متحدث عليه(؛المتعلق بقضاء القرب )اإللغاء ال 42.10من قانون  8و 7المادتين  - 4

للمحاكم اإلدارية الذي استثنى من نطاق اختصاص هذه المحاكم األضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان 
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يضاف إلى ذلك اختصاص الرئيس بالبت في القضايا المستعجلة وفي -نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

 مر باألداء.مقاالت األ

 


