
محاضرات في مادة التنظیم القضائي              األستاذ سعد بن عجیبة               

الفصل الرابع : أنواع المحاكم بالمغرب

ها وكل لينطوي التنظيم القضائي المغربي على مجموعة من المحاكم القضائية التي أ

ى والفصل في الخصومة بمختلف درجاتها وأنواعها وأصنافها، عل المشرع مهمة البت

ع في لواسمفهومه اأساس أن المحاكم المغربية المعتمدة في التنظيم القضائي المغربي في 

ة عاديالوقت الراهن تتفرع إلى صنفين أساسيين، حيث يتناول الصنف األول المحاكم ال

 نص عليهما تلويقصد بها تلك المحاكم صاحبة الوالية العامة في تدبير الشأن القضائي طبقا 

م حاكالم القوانين واإلجراءات المعمول بها في القضايا الرائجة أمام المحاكم، وتتدرج

 حاكمالعادية في تنظيمنا القضائي إلى درجتين محاكم الدرجة األولى وتتمثل في الم

 الدرجة حاكماالبتدائية وضمنها قضاء القرب، ثم المحاكم اإلدارية والتجارية،  كما نجد م

ناف ستئالثانية وتتمثل في محاكم االستئناف، ومحاكم االستئناف اإلدارية، ومحاكم اال

ائي نجد محكمة النقض وهي خارج التصنيف المعتمد في درجات القض التجارية، وأخيرا

 راقبتلألنها محكمة قانون وليس محكمة موضوع، أي أنها ال تبت في موضوع الملف، بل 

 قانون.ه الالكيفية التي تعامل بها قضاة الدرجة األولى والدرجة الثانية مع ما ينص علي

صنف األول من حيث طبيعة المؤسسات أما الصنف الثاني فهو مختلف تماما عن ال

ئية الستثناااكم المعتمدة وخصوصية القانون الدعوى المثار أمامها، إذ يتعلق األمر هنا بالمح

 ائيةالتي تقتضي استجماع شروط ومساطر خاصة يفرضها المشرع بإعتبارها محاكم استثن

ة وريمحكمة الدستأو محاكم غير عادية، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة العسكرية وال

 والمحاكم المالية.
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يعتبر قضاء القرب من المستجدات الهامة التي تناولها التنظيم القضائي الجديد للمملكة   

، فهو بمثابة عنصر جديد في التنظيم القضائي المغربي الحديث، ويدخل 1 2011سنة 

 ره جهة قضائية تابعة لها داخل دائرة نفوذها الترابي. ضمن تركيبة المحاكم االبتدائية بإعتبا

تابع  2وبالرجوع إلى القانون المنظم لقضاء القرب نجد أن هذا األخير هو عبارة عن قسم

للمحكمة اإلبتدائية، تم إحداثه ليحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات بهدف التخفيف من 

م االبتدائية، التي أصبحت تعاني كثيرا حدة الضغط وكثرة الملفات المعروضة على المحاك

بسبب قلة الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما جعل المشرع من خالل القانون المنظم 

لقضاء القرب التفكير في خلق جهة قضائية قريبة من المتقاضين وتختص بالنظر في 

عليها المشرع، القضايا البسيطة، التي ال تحتاج إلى كل اإلجراءات والمساطر التي ينص 

درهم في إطار الدعاوى  5000تتجاوز قيمتها  ال كما هو الشأن بالنسبة للقضايا التي

من قضاء القرب فإنه يخرج عن اختصاص قاضي  10، وطبقا للمادة 3الشخصية والمنقولة

القرب التطرق للنزاعات المتعلقة بمدونة األسرة والعقار والقضايا االجتماعية واإلفراغات، 

عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته لالستفادة مما يخوله اختصاص هذا القضاء، فإنه ال وإذا 

تقبل منه إال المطالب األولية. وهكذا فالمسطرة المتبعة في قضاء القرب في المادة المدنية 

فهي تكون إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط، ويدونه في محضر 

اب المثارة وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويوقعه معه الطالب طبقا يتضمن الموضوع واألسب

                                                             
والمنشور بالجريدة  2011غشت  17الصادر بتاريخ  1.11.151الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  42.10قانون رقم  1

 وما بعدها. 4392، ص 2011شتنبر  5بتاريخ  5975الرسمية عدد 

 
تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر، وأعوان كتابة الضبط أو كتابة، وتعقد جلسات أقسام قضاء القرب بقاض  2

 عة بدائرةالواق ت تنقلية بإحدى الجماعاتمنفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور النيابة العامة، ويمكن عقد جلسا

ية في غا النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب، وهي تقنية

 األهمية ألنها تحقق تقريب القضاء من المواطنين، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

 
وتنشأ دائما عن اإلخالل بعقد أو فعل غير مشروع أو إثراء بال سبب أو نص في القانون والدعاوى  الدعوى الشخصية: 3

اك الشخصية قد يكون موضوعها حق شخصي على منقول، وقد يكون موضوعها حق شخصي على عقار. وفي المقابل هن

و لتخصيص فهعة أو باال يعتبر عقار بالطبيالتي تنشأ إذا كان محل الحق الذي تحميه منقوال، وما  الدعوى المنقولة:أيضا 

 المنقولة. ا الطبيعةميه لهمنقول، فااللتزام بعمل ولو تعلق بعقار كالصيانة أو البناء يعتبر في حكم المنقول والدعوى التي تح
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، فإذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون 42.10من قانون  11للفصل 

الطلب، وإذا لم يحضر بلغ مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا 

 يام.أ 8التبليغ على استدعاء بجلسة ال يتجاوز تاريخها 

 

من القانون المنظم لقضاء القرب يختص قاضي  14أما في القضايا الزجرية فحسب المادة 

درهم، المرتكبة من  1200القرب بالبث في المخالفات التي ال تتجاوز عقوبة الغرامة فيها 

من القانون المنظم  18و  17و  16و 15طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد 

الدعوى العمومية في هده الحالة بواسطة النيابة العامة التي تحيل لقضاء القرب. وتحرك 

على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو األعوان المكلفين 

 من قانون المنظم لقضاء القرب. 19بإنجازها كما نصت المادة 

 

 المبحث الثاني : المسطرة المتبعة أمام قضاء القرب 

 

المنظم لقضاء القرب المسطرة القضائية  41.20ع المغربي في قانون لقد حدد المشر

أن المسطرة تكون شفوية  7و  6المتبعة أمام قسم قضاء القرب،  حيث نجد في المادتين 

ومجانية وعلنية بقوة القانون، فشفوية المسطرة يفيد أن األطراف غير ملزمين بتقديم وسائل 

توبة، بل يكفي أن يترافعوا أمام قاضي القرب ويدلوا دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقاالت مك

بما يؤيد إدعاءاتهم أو يفند مزاعم خصومهم. ولعل عدم لجوء المشرع إلى سن المسطرة 

 5000الشفوية يرجع لكون النزاعات التي تعرض أمام قضاء القرب زهيدة، وال تتعدى 

ة في فضاء أقسام قضاء درهم، ولقد أحسن المشرع المغربي في اختيار المسطرة الشفوي

القرب، حيث باستعمالنا لمفهوم المخالفة سنجد أن االلتزام بالمسطرة الكتابية، ستثقل ال 

محال ذمة المتقاضين في تنصيب محام خاصة في المادة المدنية، وهو ما ال يمكن قبوله من 

 للمحامي. الناحية الواقعية، إذ من غير المنطقي أن يؤدي ما يتجاوز قيمة دعواه كأتعاب

وأما مجانية المسطرة القضائية أمام أقسام قضاء القرب فتفيد أن هذه األخيرة معفاة 

من جميع الرسوم القضائية، وهي ضمانة فعلية للتقاضي بسبب قدرة واستطاعة كل ذي 
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مصلحة من أن يلجأ إلى قسم قضاء القرب للمطالبة بحقوقه دون أي قيود مالية، من قبيل 

والرسوم القضائية، وأتعاب الخبراء، والترجمة، ومصاريف مصاريف الدعوى، 

 المعاينات... وهو إعفاء قانوني منصوص عليه تشريعيا، وال حاجة لتقديم طلب بشأنه.

هذا إلى جانب أن الجلسات التي تتم في فضاء قضاء القرب تكون علنية بقوة القانون، 

في سجل خاص بذلك، كما تذيل  وأحكامها تصدر باسم جاللة الملك وطبقا للقانون وتضمن

بالصيغة التنفيذية، وبيد أن الجلسات العلنية تعقد بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط 

وبدون حضور النيابة العامة، وهو ما يساعد على السرعة في البت في القضايا المعروضة 

على قضاء القرب، وكذلك السرعة في تنفيذها خاصة إذا حضر األطراف وقت النطق 

بالحكم. ويتعين النطق باألحكام وهي محررة وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل 

أيام الموالية لتاريخ النطق بها. وإذا صدر الحكم بحضور األطراف تم التنصيص على  10

ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي األطراف بحقهم في طلب اإللغاء وفق الشروط 

وما يليها، وال يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إال  9و 8ليها في المواد وداخل اآلجال المنصوص ع

 (.42.10من قانون  7إذا تم تسليم نسخة من الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك )المادة 

ويجب على قاضي القرب قبل مناقشة الدعوى أن يقوم بمحاولة للصلح بين الطرفين، 

حرر بذلك محضرا وتم اإلشهاد به من طرفه،  فإذا تم ذلك و نجحت محاولة الصلح بينهما،

يوما بحكم غير  30أما إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل 

. غير أنه يمكن 7قابل للطعن، سواء طعن عادي أو استثنائي مع مراعاة أحكام المادة 

أيام من  8داخل أجل للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة االبتدائية 

 كما يلي: 42.10من قانون  9تبليغه، وذلك بناء على الحاالت المحددة في المادة 

 يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحاالت التالية:

 إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛ -

 بعده؛ 12إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة  -

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

 الطلبات.

 إذا بت رغم أن أحد األطراف قد جرحه عن حق. -
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 إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية األطراف. -

إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ  -

 أو االستدعاء.

 إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم. -

  إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. -

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

األطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحاالت يبت 

 داخل أجل الشهر.

  لحكم أي طعن.ال يقبل هذا ا

وتناط بالسلطة اإلدارية المحلية على مستوى أقسام قضاء القرب تبليغ وتنفيذ األحكام 

(، غير أنه يمكن بطلب من المستفيد تكليف المفوضين 21الصادرة عن هذا القضاء )الفصل 

 القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.

 


