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 ةــــمقدم

تطور النظام ، ثم الممصود تالتنظَم المضائٍسنتولً فٍ هذه الممدمة المختصرة تَان 

 المادة.دراسة هذه محاور  ، وفٍ األخَر سَتم عرضالمضائٍ المؽرتٍ

 المقصود بالتنظيم القضائي:

 التنظَم المضائٍ هو مجموعة المواعد المتعلمة تما َلٍ:

التنظَم المانونٍ للمإسسات التٍ أناط تها المشرع صالحَات التت والفصل فٍ 

نافها ودرجاتها المنازعات وتطتَك المانون، وما َتطلته ذلن من تحدَد ألنواعها وأص

 وتنظَمها ومرالتتها وتفتَشها.

تَان األشخاص المناط تهم مهام الحكم، وكذا األجهزة والهَئات والهَاكل اإلدارَة التٍ   

تساعدهم فٍ مهامهم من كتاب للضتط ومفوضَن لضائََن وتالٍ مساعدٌ المضاء من 

 محامَن وختراء وتراجمة.... 

 بيمراحل تطور النظام القضائي المغر 

 أوال : يشحهخ يب قجم انحًبيخ :

َتعَن التمََز تَن مرحلتَن فٍ هذا اإلطار، األولً كان فَها الفمه اإلسالمٍ واألعراؾ 

هما المطتمان وإن تمَت تعض األللَات خاضعة لمواعد خاصة تها كالَهود والمسَحََن. 

علً المستفَدَن من والثانَة ظهر فَها نظام االمتَازات لَحول دون تطتَك الفمه اإلسالمٍ 

 الحماَة ولو كانوا مؽارتة مسلمَن.

 ٚلل وبْ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ لجً اٌؾّب٠خ ٠ٕمَُ ئٌٝ أهثغ عٙبد لٚبئ١خ، ٟٚ٘:
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 ِؾىّخ اٌمبٟٙ اٌْوػٟ

 ِؾىّخ اٌؼبًِ أٚ ِؾىّخ اٌجبّب أٚ اٌمبئل

 اٌّؾبوُ اٌم١ٍٖٕخ

 اٌّؾبوُ االٍوائ١ٍ١خ 

 يحكًخ انقبظي انششػي -1

ب إٌظو فٟ ع١ّغ اٌمٚب٠ب اٌّل١ٔخ ٚاٌغٕبئ١خ، رٖله أؽىبَ ٔٙبئ١خ ٠ًّْ افزٖبٕٙب ِجلئ١

 غ١و لبثٍخ ٌٍطؼٓ ثبالٍزئٕبف اٚ ثبٌٕم٘.

 يحكًخ انؼبيم أو يحكًخ انجبشب أو انقبئذ -2

رفًٖ ػبكح فٟ اٌَّبئً اٌغٕبئ١خ ٔظوا ٌّب ٌُٙ ِٓ اٌٍَطخ ٌٍٚوة ػٍٝ أ٠لٞ ِؼزبكٞ 

١ٔخ، ٚاٌزغبه٠خ ٌؾًّ اٌّزقب١ّٕٓ ػٍٝ اإلعواَ، وبٔٛا ٠زلفٍْٛ ٚفٟ ثؼ٘ اٌمٚب٠ب اٌّل

 .اٌٍٖؼ أوضو ِٕٗ إلٕلاه أؽىبَ ٔبفنح

 انًحبكى انقُصهيخ -3

اٌزٟ وبْ ِؼظُ األعبٔت ٠زّزؼْٛ « االِز١بىاد األعٕج١خ»ِج١ٕخ ػٍٝ ِب وبْ ٠ؼوف ثبٍُ 

ثٙب فٟ اٌّغوة لجً ػٙل اٌؾّب٠خ، ٚاٌزٟ وبٔذ رقٌُٛٙ اٌؾك فٟ اٌزمبٟٙ ٌلٜ لٕبًٕ 

ٛا١ٕٔٙب، ِٖٚله رٍه االِز١بىاد ِؼب٘لاد أثوِذ ثٕٛع فبٓ فالي كٌُٚٙ ٚثّمزٚٝ ل

اٌمو١ٔٓ اٌضبِٓ ػْو ٚاٌزبٍغ ػْو. ٚوبْ ٘نا اٌمٚبء اٌمٍٕٖٟ ثّضبثخ كٚي كافً اٌلٌٚخ 

 اٌّغوث١خ ّ٘ٗ األٚي ٚاألف١و اٌَٙو ػٍٝ ِٖبٌؼ اٌوػب٠ب األعبٔت.

 انًحبكى االصشائيهيخ  -4

 اي اٌْق١ٖخ ٚاإلهس ٌإلٍوائ١١ٍ١ٓ.وبٔذ رٕظو فٟ إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثبألؽٛ

 يشحهخ انحًبيخ : -ثبَيب 
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 افزٍف اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ ثبفزالف ِٕبٛك إٌفٛم االٍزؼّبهٞ.ٟٚ٘ وب٢رٟ: 

 انقعبء ثبنًُطقخ انجُوثيخ  -1

ٌىٓ ِغ رم١١ل   بٌّؾبوُ اٌْوػ١خر١ّي ٘نا اٌزٕظ١ُ ثاٌغبء اٌّؾبوُ اٌم١ٍٖٕخ ٚرُ االؽزفبظ ث

األؽٛاي اٌْق١ٖخ ١ٌٍٍَّّٓ ٚاٌؼمبه غ١و اٌّؾفع، ئؽلاس كهعخ افزٖبٕٙب ثبٌٕظو فٟ 

 صب١ٔخ ٌٍزمبٟٙ ٟٚ٘ ِغٌٍ االٍزئٕبف اٌْوػٟ.

ٟٚ٘ ِؾبوُ أٚعلرٙب ئكاهح اٌؾّب٠خ فٟ لَُ وج١و ِٓ اٌّغوة ثّمزٚٝ  :اٌّؾبوُ اٌؼوف١خ

اٌنٞ ػوف ثبٍُ اٌظ١ٙو اٌجوثوٞ، ١ٍّٚذ اٌلٚائو اٌزٟ أل١ّذ ف١ٙب  1931ِبٞ  16ظ١ٙو 

كٚائو اٌؼوف. ٚوبٔذ ٘نٖ اٌّؾبوُ رؾىُ ثّمزٚٝ األػواف ٚاٌؼبكاد »اٌّؾبوُ ٘نٖ 

اٌّؾ١ٍخ ثلال ِٓ رطج١ك أؽىبَ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ. ٚعؼٍذ ػٍٝ كهعز١ٓ : ِؾبوُ اثزلائ١خ 

 «.ِٚؾبوُ اٍزئٕبف١خ

: ٚلغ رٕظ١ّٙب أ٠ٚب ػٍٝ كهعز١ٓ : اٌّؾبوُ األ١ٌٚخ ٚاٌّؾىّخ  اٌّؾبوُ االٍوائ١ٍ١خ

 ب أْٔئذ ِغبٌٌ ٌألؽجبه اٌّف١ٙٛٓ فٟ اٌّلْ اٌزٟ ٌُ ٠ىٓ ف١ٙب ِؾىّخ اثزلائ١خ.اٌؼ١ٍب. وّ

ػّلد اٌؾّب٠خ ئٌٝ اٌؼًّ اٌمٚبئٟ اٌنٞ وبْ ٠جبّوٖ اٌٛالح ثٖفخ  اٌّؾبوُ اٌّقي١ٔخ:

اٌمٚبء »اٍزضٕبئ١خ فأٙفذ ػ١ٍٗ ٕجغخ لب١ٔٛٔخ ٚعؼٍذ ِٕٗ لٚبء عل٠لا ػوف ثبٍُ 

جبهح ػٓ ِغٌٍ ٠ؼملٖ اٌجبّب أٚ اٌمبئل أٚ أؽل فٍفبئٙب فىبٔذ اٌّؾىّخ اٌّقي١ٔخ ػ«. اٌّقئٟ

 ٌٍفًٖ فٟ اٌلػبٚٞ ٚئٕلاه اٌؾىبَ.

ٚػوفذ ٘نٖ اٌّؾبوُ ػلح ئٕالؽبد رّضٍذ فٟ ئؽلاس ِؾىّخ اٌؾبوُ اٌّفٛٗ ٍٕخ 

 .1954ٚاٌّؾبوُ االل١ّ١ٍخ ٍٕخ  1944

 :  ٚوبٔذ رَّٝ ثبٌّؾبوُ اٌفو١َٔخ ٚرقزٔ ثبٌٕظو فٟ إٌيػبداٌّؾبوُ اٌؼٖو٠خ

اٌّل١ٔخ  ٚاٌؼمبه٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚاإلكاه٠خ وٍّب وبْ أؽل أٛواف إٌياع ِٓ ع١َٕخ أعٕج١خ 

  ِلػ١ب اٚ ِلػٝ ػ١ٍٗ.
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رٕظ١ّٙب وبْ ػٍٝ ٔفٌ رلهط اٌّؾبوُ ثفؤَب، فٟٙ رًّْ رًّْ ِؾبوُ اٌٍٖؼ ِٚؾبوُ 

بَ اثزلائ١خ، ِٚؾىّخ اٍزئٕبف ٚؽ١لح ثبٌوثبٛ، ٚاٌزٟ وبٔذ اؽىبِٙب رمجً اٌطؼٓ ثبٌٕم٘ أِ

  ِؾىّخ إٌم٘ ثفؤَب.

 انزُظيى انقعبئي ثبنًُطقخ انشًبنيخ أو انخهيفيخ -2

وبٔذ ٕ٘بن أهثغ عٙبد ٟٚ٘: اٌّؾبوُ اٌْوػ١خ، اٌّؾبوُ اٌّقي١ٔخ، اٌّؾبوُ اٌؼجو٠خ صُ 

اٌّؾبوُ االٍجب١ٔخ اٌق١ٍف١خ ٚاٌزٟ وبٔذ رزأٌف ِٓ ِؾبوُ اٌٍٖؼ، ِؾبوُ اثزلائ١خ ِٚؾىّخ 

 االٍزئٕبف ثزطٛاْ.

 نقعبء ثًُطقخ غُجخ انذونيخا -3

َ ػٍٝ ئؽلاس ِؾىّخ 1922االٍجب١ٔخ ِغ ثو٠طب١ٔب فٟ كعٕجو -ٖٔذ االرفبل١خ اٌفو١َٔخ

ك١ٌٚخ ِقزٍطخ ٠ؼٙل ئ١ٌٙب ثزٕظ١ُ ّإْٚ اٌؼلي ثطٕغخ ثبٌَٕجخ ٌألعبٔت ٚاٌّؾ١١ّٓ اٌّغبهثخ، 

 ِٚٓ ١ِّياد ٘نٖ اٌّؾىّخ أْ أؽىبِٙب ٌُ رىٓ لبثٍخ ٌٍٕم٘. 

 ثؼذ االصزقالل: يشحهخ يب -ثبنثب

 ئٌغبء اٌّؾبوُ اٌؼوف١خ، ٚاٌّؾبوُ اٌّقي١ٔخ؛

ّؾبوُ اٌؼبك٠خ، ٚاٌّؾبوُ ئػبكح ١٘ىٍخ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ: ػٍٝ ٕٕف١ٓ ِٓ اٌّؾبوُ: اٌ

 ئؽلاس اٌّغٌٍ األػٍٝ وّؾىّخ ٌٍٕم٘. ، وّب رُ اٌؼٖو٠خ

 انًحبكى انؼبديخ: -أ 

 ٟ٘ رجذ ثمٚبء فوكٞ؛ِؾىّخ اٌؾبوُ اٌّفٛٗ )ِؾىّخ اٌَلك ف١ّب ثؼل(: ٚ - 1

 (؛1972ٔظبَ اٌّؾبوُ االعزّبػ١خ )ٍٕخ  -

اٌّؾىّخ اإلل١ّ١ٍخ: ِؾىّخ كهعخ أٌٚٝ ف١ّب ٠قٔ إٌّبىػبد ٚاٌمٚب٠ب اٌزٟ رفٛق  - 2

كهُ٘، ِٚؾىّخ كهعخ صب١ٔخ ثبٌَٕجخ ٌألؽىبَ االثزلائ١خ اٌٖبكهح ػٓ ِؾىّخ  911ل١ّزٙب 

  ٍزئٕبف اٌْوػٟ.اٌَلك. وّب وبٔذ رُٚ غوفخ ٌٍغٕب٠بد، ٚغوفخ ٌال
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ِؾبوُ اٌمٚبء اٌْوػٟ: إٌظو فٟ اٌمٚب٠ب اٌّزؼٍمخ ثبألؽٛاي اٌْق١ٖخ ٚا١ٌّواس  – 3

١ٌٍٍَّّٓ ٚاألعبٔت ػٍٝ اٌَٛاء،ٚمٌه ػٍٝ كهعز١ٓ: ِؾبوُ اثزلائ١خ ٚغوفخ االٍزئٕبف 

 اٌْوػٟ.

ل رُ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب اٌْو٠فخ: ٚوبٔذ ثّضبثخ ١٘ئخ ٔم٘ ػ١ٍب فٟ اٌمٚب٠ب اٌْوػ١خ، ٚل - 4

 ئٌغبؤ٘ب ثؼل ئؽلاس اٌّغٌٍ األػٍٝ.

اٌّؾبوُ اٌؼجو٠خ : إٌظو فٟ لٚب٠ب األؽٛاي اٌْق١ٖخ ١ٌٍٙٛك اٌّغبهثخ، ٚوبٔذ  - 5

 أ٠ٚب ػٍٟ كهعبد: ِؾبوُ ِف١ٙٛخ، ِؾبوُ ئل١ّ١ٍخ، ِؾىّخ ػجو٠خ ػ١ٍب.

أثمٟ ػ١ٍٙب ثىبًِ افزٖبٕبرٙب ٚٔظبَ رى٠ٕٛٙب، ٚإٔجؾذ رٖله انًحبكى انؼصشيخ:  -ة

عالٌخ اٌٍّه، وّب أٌؾك ثٙب لٚبح ِغبهثخ، ٌىٓ ِغ اٍزّواه اٌؼًّ  ِٙب ثبٍُأؽىب

 ٚاٌّوافؼبد أِبِٙب ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ.

وّؾىّخ ٌٍٕم٘، ٌُٚ ٠ؼل  1957ٍجزّجو  27أؽلس ثظ١ٙو انًجهش األػهي :  -ج 

  اٌطؼٓ ثبٌٕم٘ ٠ّبهً أِبَ ِؾىّخ إٌم٘ ثفؤَب أٚ ِؾىّخ إٌم٘ ثاٍجب١ٔب.

 : 1665نضُخ  وقبَوٌ يغشثخ وروحيذ ورؼشيت انقعبء انزُظيى انقعبئي

 اٌّغوثخ: ؽٖو ِّبهٍخ اٌمٚبء ػٍٝ اٌّغبهثخ؛ -

 اٌزؼو٠ت: اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚؽل٘ب ٌغخ اٌّوافؼبد ٚاٌّلاٚالد ٚاألؽىبَ. -

اٌزٛؽ١ل: ئٌغبء رؼلك اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ ثبٌجالك )ئٌغبء اٌّؾبوُ اٌؼٖو٠خ ٚاٌؼجو٠خ  -

 ٚبئ١خ ِٛؽلح: ٚاٌْوػ١خ( ٚل١بَ عٙبد ل

ٚاٌغٕؾ١خ  ع١ّغ اٌمٚب٠ب اٌّل١ٔخ ٚاٌزغبه٠خ ِؾبوُ اٌَلك: ماد ٚال٠خ ػبِخ فٟ - 1

 ٚاٌْوػ١خ ٚاالعزّبػ١خ؛

اٌّؾبوُ اإلل١ّ١ٍخ : وّؾبوُ كهعخ أٌٟٚ ثقٖٛٓ ثؼ٘ اٌمٚب٠ب ٚوّؾبوُ اٍزئٕبف  - 2

 فٟ لٚب٠ب أفوٜ؛
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 ِؾبوُ االٍزئٕبف؛ - 3

 اٌّغٌٍ األػٍٝ.- 4

 1674نضُخ اإلصالح انقعبئي 

  ُّمبٛؼبد ٌٍجذ فٟ اٌمٚب٠ب ٚئؽلاس ِؾبوُ اٌغّبػبد ٚاٌ ئٌغبء ِؾبوُ اٌَلكر

 .اٌج١َطخ

  ُئٌغبء اٌّؾبوُ اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌّؾبوُ االعزّبػ١خ: ٚئؽلاس اٌّؾبوُ االثزلائ١خ وّب ر

 وّؾبوُ ٚال٠خ ػبِخ)ٚؽلح اٌمٚبء(

  اٍزئٕبف ٍبثمبِؾبوُ  3زئٕبف ثلي ِؾبوُ اٍ 9 ئٌٝ ِؾبوُ االٍزئٕبفاهرفغ ػلك 

 .ٍٝاٌّغٌٍ األػ 

 ئٕلاه اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثبٌٕظبَ األٍبٍٟ ٌوعبي اٌمٚبء؛ 

  ٚئٕلاه لبْٔٛ عل٠ل ٌزج١َٜ لٛاػل  1913ئٌغبء لبْٔٛ اٌَّطوح اٌّل١ٔخ ٌَٕخ ،

 اٌَّطوح؛

 .ئٕلاه ظ١ٙو اٌّمز١ٚبد االٔزمب١ٌخ فٟ ِغبي اٌَّطوح اٌغٕبئ١خ  

 رزؼشض نهزؼذيم وػهي ػذح يضزويبد: ثذأد 1674سكبئز اإلصالح انقعبئي نضُخ 

ٌُ رؼل اٌّؾىّخ االثزلائ١خ ٚؽلح أٍب١ٍخ فٟ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ ٚماد ٚال٠خ اٌؼبِخ، ئم • 

 فوٙذ اٌؾبع١بد اٌغل٠لح :

 .2116صُ ِؾبوُ االٍزئٕبف اإلكاه٠خ ٍٕخ  1993ئؽلاس اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ٍٕخ  -

غبه٠خ، ٚاٌغوفخ اٌزغبه٠خ ثبٌّغٌٍ ئؽلاس اٌّؾبوُ اٌزغبه٠خ، ِٚؾبوُ االٍزئٕبف اٌز -

 .1997األػٍٝ  ٍٕخ 
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كهُ٘  21111رق٠ًٛ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ اٌجذ فٟ اٌمٚب٠ب اٌزغبه٠خ اٌزٟ ال رزغبٚى  -

 (١ٔٛ٠2112ٛ  13ٌٍزغٍت ػٍٝ ِْىً ػلَ رؼ١ُّ اٌّؾبوُ اٌزغبه٠خ )ظ١ٙو 

 2114ئؽلاس ألَبَ لٚبء األٍوح  ٍٕخ  -

 2111ِٚؾبوُ اثزلائ١خ اعزّبػ١خ ِٚؾبوُ اثزلائ١خ ىعو٠خ  ئؽلاس ِؾبوُ اثزلائ١خ ِل١ٔخ -

ئؽلاس غوف اٍزئٕبف١خ ثبٌّؾبوُ االثزلائ١خ، ثقٖٛٓ ثؼ٘ اٌمٚب٠ب اٌّل١ٔخ ٚاٌمٚب٠ب  -

 . 2111اٌيعو٠خ ٍٕخ 

  . 2111ؽنف ِؾبوُ اٌغّبػبد ٚاٌّمبٛؼبد ٚئؽلاس ألَبَ لٚبء اٌموة ٍٕخ  -

، 2114ب٠ب٘ب ػٍٝ ثؼ٘ ِؾبوُ االٍزئٕبف ئٌغبء اٌّؾىّخ اٌقبٕخ ٌٍؼلي ٚرٛى٠غ لٚ* 

ِغ اإلّبهح ئٌٝ ئؽلاس لٚبء ِبٌٟ ٠زّضً فٟ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍؾَبثبد ٚاٌّغبٌٌ اٌغ٠ٛٙخ 

 2112ٌٍؾَبثبد 

ئؽلاس ألَبَ اٌغوائُ اٌّب١ٌخ ثجؼ٘ ِؾبوُ االٍزئٕبف: اٌوثبٛ، اٌلاه اٌج١ٚبء، فبً، • 

 2111ِواوِ 

ؾىّخ اٌؼَىو٠خ ِٓ ِؾىّخ اٍزضٕبئ١خ ئٌٝ ِؾىّخ ئػبكح رٕظ١ُ اٌمٚبء اٌؼَىوٞ ثٕمً اٌّ

 2114ِزقٖٖخ 

رّذ اٌّٖبكلخ  اٌّزؼٍك ثبٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ ٌٍٍّّىخ 38.15ؽب١ٌب ٕ٘بن ِْوٚع لبْٔٛ 

 . ١ٔٛ٠2116ٛ  7ػ١ٍٗ ِٓ ٛوف ِغٌٍ إٌٛاة ثزبه٠ـ 

 عرض محاور المادة:

 انفصم األول: يجبدئ انزُظيى انقعبئي

 يخ. انفصم انثبَي: انًحبكى انؼبد
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 انفصم انثبنث:انًحبكى اإلداسيخ وانزجبسيخ.

 انفصم انشاثغ: انًحكًخ انؼضكشيخ.

 انفصم انخبيش: انًحبكى انًبنيخ.

 انفصم انضبدس: انًحكًخ انذصزوسيخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول: المبادئ العامة للتنظيم 

 القضائي

 أوال: مبدأ استق الل السلطة القضائية.

ِجلأ اٍزمالي اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ ثّفِٙٛٗ اٌٛاٍغ ٘ٛ ٔزبط  ئْ ل١بَ إٌظبَ اٌمٚبئٟ ػٍٝ

ٚاٌنٞ ٠مزٟٚ فًٖ اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ  اٌل٠ّموا١ٛخِجلأ فًٖ اٌٍَٜ اٌنٞ رمَٛ ػ١ٍٗ اٌلٚي 
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ػٓ اٌٍَطخ اٌزْو٠ؼ١خ ٚػٓ اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ، ٚ٘ٛ ِجلأ رُ رؼي٠يٖ ثّٚبٔبد كٍزٛه٠خ 

 ٚلب١ٔٛٔخ رٙلف ئٌٝ وفبٌزٗ.

 .نيخ انضهطخ انقعبئيخيبهيخ يجذأ اصزقال -أ

اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ َِزمٍخ ػٓ اٌٍَطخ “ ِٓ اٌلٍزٛه ػٍٝ أْ: ٠117ٕٔ اٌفًٖ 

 “.اٌزْو٠ؼ١خ ٚػٓ اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ

وً ٚاؽلح ِّٕٙب ِغبي  ٠ٚف١ل اٍزمالي اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ ػٓ اٌٍَطخ اٌزْو٠ؼ١خ اؽزواَ

١ٔٓ فأٗ ٠ؾظو ػ١ٍٙب فاما وبْ ِغبي ػًّ اٌٍَطخ اٌزْو٠ؼ١خ ٘ٛ ٍٓ اٌمٛا ؛ػًّ األفوٜ

اٌجذ فٟ إٌّبىػبد ٚاٌقِٖٛبد ٚال ئٕلاه لبْٔٛ ثنارٗ ١ٌطجك ػٍٝ ٔبىٌخ ثؼ١ٕٙب، 

فبٌمٛاػل اٌمب١ٔٛٔخ رٖله ثٖفخ ػبِخ ِٚغوكح، وّب ال ٠غٛى ٌٙب ئٌغبء األؽىبَ اٌمٚبئ١خ ٚال 

 رؼل٠ٍٙب اؽزواِب ٌّجلأ اٍزمالي اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ.

ٚبئ١خ اٌزم١ل ثؾلٚك ٚظ١فزٙب اٌّزّضٍخ فٟ اٌفًٖ فٟ ٚثبٌّمبثً ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌٍَطخ اٌم

إٌّبىػبد ٚاٌقِٖٛبد ثأؽىبَ ٚلواهاد رٕؾٖو ؽغ١زٙب ػٍٝ أٛوافٙب ئػّبال ٌّجلأ 

َٔج١خ األؽىبَ. ِٚٓ صُ ال ٠ؾك ٌٍمبٟٙ ٚ٘ٛ ٠جذ فٟ ٔبىٌخ ِؼ١ٕخ أْ ٠َٓ لبػلح لب١ٔٛٔخ، ٌٓ 

  ٟ رزالءَ ١ٌِٚٛٗ اٌْق١ٖخ.اٌمٛي ثغ١و مٌه ٠ؼٕٟ اٌزوف١ٔ ٌٍمبٟٙ ثٛٙغ اٌمبػلح اٌز

٠ٚزورت ػٓ اٍزمالي اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ ػٓ اٌٍَطخ اٌزْو٠ؼ١خ اِزٕبع اٌمبٟٙ ػٓ اٌجذ 

ٚال :“ِٓ ق َ َ  25فٟ كٍزٛه٠خ اٌمٛا١ٔٓ  ٚ٘ٛ ِب ٔٔ ػ١ٍٗ اٌفموح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌفًٖ 

، ألْ ٘نا االفزٖبٓ إٍٔلٖ “٠غٛى ٌٍغٙبد اٌمٚبئ١خ أْ رجذ فٟ كٍزٛه٠خ اٌمٛا١ٔٓ

 ْوع ٌٍّؾىّخ اٌلٍزٛه٠خ.اٌّ

أ٠ٚب اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ٠ّٕغ ػ١ٍٙب اٌزلفً فٟ أػّبي اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ، فال ٠ّىٓ ألٞ وبْ  

ثّب ف١ُٙ ٚى٠و اٌؼلي أْ ٠ؼطٟ رؼ١ٍّبرٗ ٌمٚبح األؽىبَ إلٕلاه ؽىُ ِؼ١ٓ فٟ ل١ٚخ ِب، 

لح إلعواء ٘نا ٚال ٠ؾك ٌٍٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ػولٍخ رٕف١ن األؽىبَ ثً ٠غت ػ١ٍٙب ِل ٠ل اٌَّبػ

 اٌزٕف١ن ػٓ ٛو٠ك رَق١و اٌمٛح اٌؼ١ِّٛخ.
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ٚثبٌّمبثً ٠مغ ػٍٝ ػبرك اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ اٌىف ػٓ اٌزلفً فٟ اػّبي اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ 

٠ّٕغ ػٍٝ :“ِٓ ق َ َ  25ٚاٌىف ػٓ ػولٍخ أػّبي اإلكاهح ٚ٘ٛ ِب ٔٔ ػ١ٍٗ اٌفًٖ 

رٕظو ٌٚٛ ثٖفخ رجؼ١خ فٟ ع١ّغ  اٌّؾبوُ ػلا ئما وبٔذ ٕ٘بن ِمز١ٚبد لب١ٔٛٔخ ِقبٌفخ أْ

اٌطٍجبد اٌزٟ ِٓ ّأٔٙب أْ رؼولً ػًّ اإلكاهاد اٌؼ١ِّٛخ ٌٍلٌٚخ أٚ اٌغّبػبد اٌؼ١ِّٛخ 

  .“األفوٜ أٚ أْ رٍغٟ ئؽلٜ لواهارٙب

أػالٖ ال رَوٞ ئال ػٍٝ  25ِمز١ٚبد اٌفًٖ  أْغ١و أْ االعزٙبك اٌمٚبئٟ اػزجو 

ٚاٌّْوٚػ١خ ال ػٍٝ األػّبي اٌّبك٠خ ٌإلكاهح  اٌمواهاد اإلكاه٠خ اٌٖبكهح فٟ ظً اٌمبْٔٛ

.“اٌزٟ رفزمو ئٌٝ اٌْوػ١خ رغ١َلا ٌّجلأ اٌّْوٚػ١خ اٌنٞ ٠ىوً ٍّٛ اٌمبْٔٛ
1
  

 ظًبَبد يجذأ اصزقالنيخ انضهطخ انقعبئيخ. -ة

ْ اٌمٚبء ٍٍطخ ٚأْ اٌٍّه ٘ٛ ٙبِٓ أألٚي ِوح ػٍٝ  2111فٟ كٍزٛه  ٌمل ٔٔ 

اٌٍّه ٘ٛ اٌٚبِٓ الٍزمالي اٌٍَطخ “ِٕٗ أْ: 117ًٖ اٍزمالٌٙب، ؽ١ش عبء فٟ اٌفًٖ اٌف

 “.اٌمٚبئ١خ

٠ّٕغ “ ِٕٗ: 119اٌزْل٠ل ػٍٝ ِٕغ اٌزلفً فٟ ّإْٚ اٌمٚبء، ؽ١ش ٠ٕٔ اٌفًٖ  وّب رُ

وً رلفً فٟ اٌمٚب٠ب اٌّؼوٚٙخ ػٍٝ اٌمٚبء؛ ٚال ٠زٍمٝ اٌمبٟٙ ثْأْ ِّٙزٗ اٌمٚبئ١خ 

 أٞ أٚاِو أٚ رؼ١ٍّبد ٚال ٠قٚغ ألٞ ٙغٜ.

اٌمبٟٙ، وٍّب اػزجو أْ اٍزمالٌٗ ِٙلك، أْ ٠ؾ١ً األِو ئٌٝ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٠غت ػٍٝ 

 ٌٍٍَطخ اٌمٚبئ١خ.

٠ؼل وً ئفالي ِٓ اٌمبٟٙ ثٛاعت االٍزمالي ٚاٌزغوك فطأ ١ِٕٙب ع١َّب، ثٖوف إٌظو 

 ػٓ اٌّزبثؼبد اٌمٚبئ١خ اٌّؾزٍّخ.

 .“٠ؼبلت اٌمبْٔٛ وً ِٓ ٠ؾبٚي اٌزأص١و ػٍٝ اٌمبٟٙ ثى١ف١خ غ١و ِْوٚػخ

                                                           
  .191ص  13مجلة اإلشعاع العدد منشور ب، 34/93، ملؾ عدد 1995-6-1حكم المحكمة اإلدارٌة بمكناس بتارٌخ   1
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ال ٠ٍيَ لٚبح األؽىبَ ئال ثزطج١ك اٌمبْٔٛ، ٚال رٖله أؽىبَ “ ِٕٗ: ٠ٚ111ٕٔ اٌفًٖ 

 “.اٌمٚبء ئال ػٍٝ أٍبً اٌزطج١ك اٌؼبكي ٌٍمبْٔٛ

ئػبكح ١٘ىٍخ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍٍَطخ ػٍٝ  2111ِٚٓ عٙخ أفوٜ، فمل ػًّ كٍزٛه 

عبء ف١ٗ  115ًٖ فبٌفثؾ١ش رُ اٍزجؼبك ٚى٠و اٌؼلي ِٓ رْى١ٍخ ٘نا اٌّغٌٍ، اٌمٚبئ١خ 

 ٠وأً اٌٍّه  اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍٍَطخ اٌمٚبئ١خ، ٠ٚزأٌف ٘نا اٌّغٌٍ ِٓ:”

 اٌوئ١ٌ األٚي ٌّؾىّخ إٌم٘، هئ١َب ِٕزلثب.-

 اٌٛو١ً اٌؼبَ ٌلٜ ِؾىّخ إٌم٘.-

 هئ١ٌ اٌغوفخ األٌٚٝ ثّؾىّخ إٌم٘.-

 أهثؼخ لٚبح ِّض١ٍٓ ٌمٚبح ِؾبوُ االٍزئٕبف، ٠ٕزقجُٙ ٘إالء ِٓ ث١ُٕٙ.-

 زخ لٚبح ِّض١ٍٓ ٌمٚبح ِؾبوُ أٌٚٝ كهعخ، ٠ٕزقجُٙ ٘إالء ِٓ ث١ُٕٙ.ٍ-

 هئ١ٌ اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ ٌؾمٛق االَٔبْ -ا١ٌٍٜٛ -

  “فٌّ ّق١ٖبد ٠ؼ١ٕٙب اٌٍّه...-

رىْٛ اٌّموهاد اٌّزؼٍمخ ثبٌٛٙؼ١خ اٌفوك٠خ اٌٖبكه :“ ػٍٝ أٔٗ  ِٕٗ ٠ٚ114ٕٔ اٌفًٖ 

ثَجت اٌْطٜ فٟ اٍزؼّبي اٌٍَطخ أِبَ  ػٓ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍٍَطخ اٌمٚبئ١خ لبثٍخ ٌٍطؼٓ

 “.أػٍٝ ١٘ئخ لٚبئ١خ ئكاه٠خ ثبٌٍّّىخ

ٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍٍَطخ اٌمٚبئ١خ ثب اٌّزؼٍك 111.13هلُ   ٚلل فٖٔ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ

 117ئٌٝ  113اٌفٖٛي  2116ِبهً  24 ثزٕف١نٖ اٌظ١ٙو اٌْو٠ف اٌّإهؿ فٟاٌٖبكه 

 ّٛػخ ِٓ اٌّمز١ٚبد ِٕٙب:ٌؾّب٠خ اٍزمالي اٌمبٟٙ، ٚاٌزٟ ٖٔذ ػٍٝ ِغ

ٚٙغ اٌّغٌٍ ٌّلٚٔخ ٌألفالل١بد اٌمٚبئ١خ ٚاٌزٟ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌمٚبح االٌزياَ ثٙب  - 

أصٕبء ِّبهٍزُٙ ٌّٙبُِٙ َِٚإ١ٌٚبرُٙ اٌمٚبئ١خ ٚمٌه ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍٝ 

 اٍزمالٌُٙ...ٚؽّب٠خ ؽمٛق اٌّزمب١ٙٓ..، ٚ٘نٖ اٌّلٚٔخ ٠زُ ْٔو٘ب ثبٌغو٠لح اٌو١ٍّخ.
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 وئ١ٌ إٌّزلة ثززجغ صوٚح اٌمٚبح.رى١ٍف اٌ -

 اٌّبكح ػ١ٍٗ ٖٔذ ِب ٚ٘ٛ اٌمٚبئ١خِٚٓ أُ٘ اٌّٚبٔبد أ٠ٚب اٌّىوٍخ الٍزمالي اٌٍَطخ 

 ٍٛو١ًٌ إٍٔلد ٚاٌزٟ اٌمٚبئ١خ ٌٍٍَطخ ػٍٝاأل ثبٌّغٌٍ اٌّزؼٍك اٌزٕظ١ّٟ اٌمبْٔٛ ِٓ 111

 نااٌؼلي، ٚ٘ ثلال ِٓ ٚى٠و اٌؼبِخ ا١ٌٕبثخ هئ١ٌ ٕفخ إٌم٘ ِؾىّخ ٌلٜ ٌٍٍّه اٌؼبَ

ث١ٓ أػٚبء اٌؾىِٛخ ػٕل ِٕبلْزٙب أصبه ٔمبّب َِزف١ٚب  أْ ٍجكاٌمبٟٔٛٔ اٌّمزٚٝ 

 ٚأ٠ٚب ػٕل ػوٙٗ أِبَ اٌجوٌّبْ.ٗ ثبٌّغٌٍ اٌؾىِٟٛ ّْوٚػٌ

 ثانيا: مبدأ وحدة القضاء.

٠طٍك ػٍٝ ِجلأ ٚؽلح اٌمٚبء أ٠ٚب ِجلأ اٌَّبٚاح أِبَ اٌمٚبء، ٚاٌنٞ ٠ف١ل أْ ع١ّغ 

ال١ٍُ كٌٚخ ِؼ١ٕخ ٠قٚؼْٛ ٌٕفٌ اٌّؾىّخ ثغ٘ إٌظو ػٓ ع١َٕزُٙ أٚ اٌّزمب١ٙٓ فٟ 

 ػولُٙ اٚ ِوويُ٘ االعزّبػٟ، فغ١ّغ ٘إالء ٠قٚؼْٛ ٌغٙخ لٚبئ١خ ٚاؽلح.

ٚ٘نا اٌّجلأ رغ١َل ٌٍّجلأ اٌلٍزٛهٞ ٚاٌؼبٌّٟ، ٚ٘ٛ أْ ع١ّغ اٌّٛا١ٕٛٓ ٍٛا١ٍخ أِبَ 

 اٌمبْٔٛ.

خ، ٚرْىً اٌّؾىّخ االثزلائ١خ اٌٛؽلح ٚرؼزجو ِؾىّخ إٌم٘ أػٍٝ ١٘ئخ لٚبئ١خ ثبٌٍّّى

اٌوئ١َ١خ فٟ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ، ٟٚ٘ ٕبؽجخ اٌٛال٠خ اٌؼبِخ فٟ وً اٌمٚب٠ب اٌزٟ ٌُ ٠َٕل 

 االفزٖبٓ ثْأٔٙب ٕواؽخ ٌغٙخ لٚبئ١خ أفوٜ.

ٚال ٠زٕبفٝ ِجلأ ٚؽلح اٌمٚبء ِغ رٛى٠غ اٌّؾبوُ رٛى٠ؼب عغواف١ب ألعً رمو٠ت اٌمٚبء 

ؽلاس ِؾبوُ ٌٍٕظو فٟ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌمٚب٠ب وبٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ِٓ اٌّزمب١ٙٓ، ٚال ِغ ئ

 ٚاٌّؾبوُ اٌزغبه٠خ ٚاٌّؾىّخ اٌؼَىو٠خ.

وّب ال ٠زٕبفٝ ِجلأ اٌَّبٚاح أِبَ اٌمٚبء ِغ اٌز١ٖٕٔ ػٍٝ ثؼ٘ لٛاػل االفزٖبٓ 

 ِٓ ق َ ط. 268ئٌٝ  265االٍزضٕبئ١خ فٟ اٌّبكح اٌغٕبئ١خ اٌّٛاك 
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، ر١ٕٖف 2111ِٓ ق د ق أعبىد ثّٛعت رؼل٠ً  2كح ٠ْٚبه فٟ األف١و ئٌٝ أْ اٌّب

اٌّؾبوُ ؽَت ٔٛػ١خ اٌمٚب٠ب اٌزٟ رقزٔ ثبٌٕظو ف١ٙب ئٌٝ ِؾبوُ اثزلائ١خ ِل١ٔخ ِٚؾبوُ 

اثزلائ١خ اعزّبػ١خ ِٚؾبوُ اثزلائ١خ ىعو٠خ، ٚ٘نٖ اٌّؾبوُ اٌّٖٕفخ رُ اػزّبك٘ب فٟ ِل٠ٕخ 

 اٌلاه اٌج١ٚبء. 

١و ِٓ إٌمبُ ٌلٜ اٌفمٗ اٌّغوثٟ ث١ٓ ارغبٖ ٠وٜ أْ ِٚجلأ ٚؽلح اٌمٚبء الىاي ٠ض١و اٌىض

اٌّْوع اٌّغوثٟ رواعغ ػٓ ٘نا اٌّجلأ ِٕن ئؽلاصٗ ٌغٙبد لٚبئ١خ أفوٜ ئٌٝ عبٔت اٌمٚبء 

 اٌؼبكٞ ِؾبوُ ئكاه٠خ ٚأفوٜ رغبه٠خ ثلهعز١ٙب.

ٌىٓ االرغبٖ اٌغبٌت فٟ اٌفمٗ ٠ؼزجو أْ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ الىاي ٠زجٕٝ ِجلأ ٚؽلح اٌمٚبء 

 ٛك ِؾىّخ ٔم٘ ٚؽ١لح.ٌٛع

٠إول ثى١ف١خ ٕو٠ؾخ ػٍٝ رجٕٟ ِجلأ ٚؽلح  58.15ِْوٚع لبْٔٛ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ هلُ 

٠ورىي اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ ػٍٝ ِجلأ ٚؽلح اٌمٚبء، ٚرؼزجو “اٌمٚبء. اٌّبكح األٌٚٝ فموح أٌٚٝ

 “.ِؾىّخ إٌم٘ أػٍٝ ١٘ئخ لٚبئ١خ ثبٌٍّّىخ

ّجلأ ػٕلِب أولد ػٍٝ اْ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ غ١و أْ اٌفمواد اٌّٛا١ٌخ ٌطفذ ِٓ ٘نا اٌ

 “.أللَبَ اٌّزقٖٖخا٠ورىي ػٍٝ ِجلأ اٌمٚبء اٌّزقٖٔ ال١ٍّب ثبٌَٕجخ ٌٍّؾبوُ ٚ

 ثالثا: مبدأ التق اضي على درجتين.

٠مٖل ثٙنا اٌّجلأ أْ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ٌٗ أْ ٠ؼوٗ اٌم١ٚخ اٌزٟ ٕله ثْأٔٙب ؽىُ ِؾىّخ 

هعخ ٌزؼ١ل إٌظو ف١ٙب ِٓ عل٠ل ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌلهعخ األٌٚٝ ػٍٝ ِؾىّخ أفوٜ أػٍٝ ك

 اٌٛالؼ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ.

 ٠ٚؼزجو اٌطؼٓ ثبالٍزئٕبف اٌزغ١َل اٌؾم١مٟ ٌّجلأ اٌزمبٟٙ ػٍٝ كهعز١ٓ.

اٌنٞ ٔٔ  19ِٓ إٌٖٛٓ اٌٛاهكح فٟ لبْٔٛ اٌَّطوح اٌّل١ٔخ اٌّإ٠لح ٌٍّجلأ، اٌفًٖ 

االٍزئٕبف اِبَ غوف االٍزئٕبفبد  ػٍٝ أٗ" رقزٔ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ اثزلائ١ب ِغ ؽفع ؽك
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كهُ٘( ٚ اثزلائ١ب ِغ ؽفع ؽك االٍزئٕبف اِبَ  21.111ثبٌّؾبوُ االثزلائ١خ اٌٝ غب٠خ )

2111كهُ٘(. رؼل٠ً  21.111اٌّؾبوُ االٍزئٕبف١خ فٟ ع١ّغ اٌطٍجبد اٌزٟ رزغبٚى )
1
. 

ُ فٕٙب كه٘ 5111ٌىٓ رٕجغٟ اٌّالؽظخ ئٌٝ أْ ل١ّخ إٌياع ئما وبٔذ ال رزؼلٜ ِجٍغ 

االفزٖبٓ ٠ىْٛ أللَبَ لٚبء اٌموة ثبٌّؾبوُ االثزلائ١خ ٚاٌزٟ رىْٛ اؽىبِٙب غ١و لبثٍخ 

ٌٍطؼٓ ثبالٍزئٕبف، فمٜ ٠ّىٓ ٍٛت ئٌغبئٙب أِبَ هئ١ٌ اٌّؾىّخ كافً أعً صّب١ٔخ أ٠بَ ِٓ 

ؼخ ِٓ لبْٔٛ ٍبٓ فٟ ؽلٚك ؽبالد ِؾلكح ؽٖوا ثّٛعت اٌّبكح اٌزربه٠ـ رج١ٍغ اٌؾىُ ٌى

 .لٚبء اٌموة

 ِٚجلأ اٌزمبٟٙ ػٍٝ كهعز١ٓ ٠َوٞ أ٠ٚب ػٍٝ األؽىبَ اٌٖبكه ػٓ اٌّؾبوُ

رٖله ع١ّغ أؽىبِٙب ثٖفخ اثزلائ١خ لبثٍخ ٌالٍزئٕبف، ٚ٘ٛ اإلكاه٠خ  اٌّزقٖٖخ؛ فبٌّؾبوُ

ٔفٌ األِو ثبٌَٕجخ ٌٍّؾبوُ اٌزغبه٠خ اٌزٟ رىْٛ ِقزٖخ ٌٍٕظو اثزلائ١ب فٟ ع١ّغ اٌمٚب٠ب 

كهُ٘، أِب ألً ِٓ ٘نا اٌّجٍغ فٙٛ ِٓ افزٖبٓ  21.111ل١ّزٙب إٌَّلح ئ١ٌٙب ٚاٌزٟ رزؼلٜ 

 اٌّؾىّخ االثزلائ١خ.

اٌز١ٖٕٔ فٟ لبْٔٛ اٌَّطوح اٌغٕبئ١خ ٚرىو٠َب ٌّجلأ اٌزمبٟٙ ػٍٝ كهعز١ٓ، فمل رُ 

اٌؾبٌٟ ػٍٝ ئِىب١ٔخ اٌطؼٓ ثبالٍزئٕبف فٟ اٌمواهاد اٌٖبكهح ػٓ غوف اٌغٕب٠بد ٌلٜ 

اٌلػٜٛ، ٚغوفخ اٌغٕب٠بد االٍزئٕبف١خ اٌزٟ رٕظو فٟ ِؾبوُ االٍزئٕبف ِٓ لجً أٛواف 

اٌطؼٓ رزىْٛ ِٓ هئ١ٌ ٚأهثؼخ َِزْبه٠ٓ ٌُ ٠َجك ٌُٙ إٌظو فٟ اٌم١ٚخ. فمل وبْ اٌّزُٙ 

ً أْ  اٌنٞ ٠ؾبوُ أِبَ غوفخ اٌغٕب٠بد ال ٠زٛفو ٍٜٛ ػٍٝ كهعخ ٚاؽلح ِٓ اٌزمبٟٙ، ػٍّب

ً رًٖ ٌؾل اإلػلاَ ٚاٌَغٓ اٌّ إثل ثْأْ اٌغٕب٠بد؛ فٟ ؽ١ٓ ٘نٖ اٌغوف رٖله أؽىبِب

٠زٛفو اٌّزُٙ اٌنٞ رؾبوّٗ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ ػٍٝ اٌؾك فٟ االٍزئٕبف ٌٚٛ وبْ ِزبثؼبً ِٓ 

أعً عٕؾخ ٠ؼبلت ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ ثغواِخ ث١َطخ فمٜ، ٚ٘نا اٌٛٙغ اٌَبثك وبْ ِٕزملا ألٔٗ 

اٌّؾبوّخ  ٠ٙله ؽك اٌّزُٙ فٟ اٌزٛفو ػٍٝ كهعز١ٓ ِٓ كهعبد اٌزمبٟٙ، ٠ٌّٚ ثّجلأ

  اٌؼبكٌخ.

                                                           
1
فً المضاٌا التً تمل لٌمتها عن مبلػ  -أي الحكم ؼٌر لابل لالستئناؾ–لبل هذا التعدٌل كانت المحكمة االبتدائٌة تنظر بصفة ابتدائٌة وانتهائٌة  

 درهم. 3111

www.sajplus.com

www.sajplus.com


 

16 

 

اٌّزؼٍك ثبٌؼلي اٌؼَىوٞ ٠قوق ِجلأ اٌزمبٟٙ ػٍٝ كهعز١ٓ  1956وبْ لبْٔٛ ٚلل  

ال رمجً اٌطؼٓ أِبَ ِؾىّخ ٔٙبئ١خ  د اٌزٟ رٖله ػٓ اٌّؾىّخ اٌؼَىو٠خؽ١ش وبٔذ اٌمواها

ثزٕف١نٖ اٌٖبكه  118.13ن اٌمبْٔٛ اٌغل٠ل ٘نٖ اٌٍَج١خ اٌمبْٔٛ هلُ ها، ٚلل رلكهعخ صب١ٔخ

-1-1)ْٔو فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ثزبه٠ـ  2114 ك٠َّجو 11ٌظ١ٙو اٌْو٠ف اٌّإهؿ فٟ ا

 ِٕٗ 14أّٙو ِٓ ربه٠ـ ْٔوٖ(، ؽ١ش ٖٔذ اٌّبكح  6ٚكفً ؽ١ي اٌزٕف١ن ثؼل ِوٚه  2115

 :ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

  رُٚ اٌّؾىّخ اٌؼَىو٠خ اٌغوف اٌزب١ٌخ :"

ٌغٕؼ ٚاٌّقبٌفبد غوفخ اٌغٕؼ االثزلائ١خ اٌؼَىو٠خ رقزٔ ثبٌٕظو اثزلائ١ب فٟ ا

  اٌّؼوٚٙخ ػٍٝ اٌّؾىّخ اٌؼَىو٠خ؛

غوفخ اٌغٕب٠بد االثزلائ١خ اٌؼَىو٠خ رقزٔ ثبٌٕظو اثزلائ١ب فٟ اٌغٕب٠بد اٌّؼوٚٙخ ػٍٝ 

  اٌّؾىّخ اٌؼَىو٠خ ؛

غوفخ اٌغٕؼ االٍزئٕبف١خ اٌؼَىو٠خ رقزٔ ثبٌٕظو فٟ االٍزئٕبفبد اٌّملِخ ٙل اٌّموهاد 

  ئ١خ اٌؼَىو٠خ ؛اٌٖبكهح ػٓ غوفخ اٌغٕؼ االثزلا

غوفخ اٌغٕب٠بد االٍزئٕبف١خ اٌؼَىو٠خ رقزٔ ثبٌٕظو فٟ االٍزئٕبفبد اٌّملِخ ٙل 

 . "اٌّموهاد اٌٖبكهح ػٓ غوفخ اٌغٕب٠بد االثزلائ١خ اٌؼَىو٠خ

 رابعا: مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي.

 ئ٠غبث١بد ٍٍٚج١بد اٌمٚبء اٌفوكٞ ٚاٌغّبػٟ...

فالي ئال جوى اٌمٚبء اٌغّبػٟ ٌُٚ ٠لجً اٌؾّب٠خ،  اٌّؼزّل ٘ٛ اٌمٚبء اٌفوكٌٞمل وبْ 

٘نا اٌمٚبء أٌغٟ ٚفزوح اٌؾّب٠خ ِغ اٌّؾبوُ اٌؼٖو٠خ االثزلائ١خ صُ ِغ اٌّؾبوُ االل١ّ١ٍخ.. 

 ..1993صُ ظٙو ِٓ عل٠ل ٍٕخ  1974ِغ ئٕالػ اٌغّبػٟ 
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ٌؼٛكح ئٌٝ رّذ ا 1993اٌمٚبء اٌفوكٞ ٌىٓ فٟ ٍٕخ  1974اػزّل اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ ٌَٕخ 

ٔظبَ اٌمٚبئٟ اٌغّبػٟ أِبَ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ، ثبػزجبه ِب ٠ؾٍّٗ ِٓ ّٙبٔبد ٌٍّزمب١ٙٓ. 

ومبػلح ػبِخ أِبَ  رّذ اٌؼٛكح ِٓ عل٠ل ئٌٝ اٌمٚبء اٌفوكٞ 2113فٟ أٚافو ٍٕخ ٌىٓ 

(، اٌّؼلي ٌٍفًٖ اٌواثغ ِٓ لبْٔٛ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ 15.13لبْٔٛ هلُ ) اٌّؾبوُ االثزلائ١خ

 ٟ ٠جذ ف١ٙب اٌمٚبء اٌغّبػٟ ٟٚ٘ وب٢رٟ:ز٠َزضٕٝ ِٓ مٌه ئال ثؼ٘ اٌلػبٜٚ اٌ ٌُٚ

 كػبٜٚ األؽٛاي اٌْق١ٖخ ٚا١ٌّواس ثبٍزضٕبء إٌفمخ؛-

 اٌلػبٜٚ اٌؼمبه٠خ اٌؼ١ٕ١خ ٚاٌّقزٍطخ؛-

 كػبٜٚ ٔياػبد اٌْغً؛-

 اٌغٕؼ اٌّؼبلت ػ١ٍٙب ثأوضو ِٓ ٍٕز١ٓ.

١ٙك اٌّْوع ِٓ  (2111غْذ 17ظ١ٙو اٌٖبكه ثزٕف١نٖ ) 34.11ٚثٖلٚه اٌمبْٔٛ هلُ 

اٌلػبٜٚ عل٠ل اٌلػبٜٚ اٌزٟ ٠جذ ف١ٙب اٌمٚبء اٌغّبػٟ ٚإٔجؾذ ِؾٖٛهح فمٜ فٟ 

 اٌؼمبه٠خ اٌؼ١ٕ١خ ٚاٌّقزٍطخ ٚلٚب٠ب األٍوح ٚا١ٌّواس ثبٍزضٕبء إٌفمخ.

ٔٗ ٠ٕجغٟ اٌزٕج١ٗ ئٌٝ أْ غوف االٍزئٕبفبد ػٍٝ ٕؼ١ل اٌّؾبوُ االثزلائ١خ رجذ ٟٚ٘ أغ١و 

ِٓ صالس لٚبح ثّٓ ف١ُٙ اٌوئ١ٌ ٚثَّبػلح وبرت اٌٚجٜ فٟ اٌمٚب٠ب اٌّل١ٔخ إٌَّلح ِووجخ 

 ئ١ٌٙب، ٚثؾٚٛه ِّضً ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٟ اٌمٚب٠ب اٌغٕؾ١خ.

ِؾبوُ االٍزئٕبف ِٚؾىّخ  ٚثبٌّمبثً ٌُ ٠زُ األفن ثّجلأ اٌمٚبء اٌفوكٞ ػٍٝ ٕؼ١ل وً

  .اٌزٟ رؼزّل ٔظبَ اٌمٚبء اٌغّبػٟ، ٚاٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ٚاٌّؾبوُ اٌزغبه٠خ ٚونا إٌم٘

٘ٛ األًٕ  اٌمٚبء اٌفوكٞٚثقٖٛٓ ِْوٚع لبْٔٛ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ، فمل اػزجو 

رؼمل اٌّؾبوُ االثزلائ١خ، ثّب ف١ٙب "ِٕٗ: 51، ؽ١ش عبء فٟ اٌّبكح اٌّؾبوُ االثزلائ١خ ثبٌَٕجخ

بٟٔٛٔ ػٕل ٚعٛك ٔٔ لػلا اٌّٖٕفخ، عٍَبرٙب ثمبٗ ِٕفوك ٚثَّبػلح وبرت ٌٍٚجٜ، 

فبٓ، أٚ فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ اٌزٟ ٠جذ ف١ٙب ث١ٙئخ ِإٌفخ ِٓ صالصخ لٚبح ثّٓ ف١ُٙ اٌوئ١ٌ، 

 ٚثَّبػلح وبرت ٌٍٚجٜ:
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 اٌمٚب٠ب اٌؼ١ٕ١خ اٌؼمبه٠خ ٚاٌّقزٍطخ؛

لٚب٠ب األؽٛاي اٌْق١ٖخ ثّب ف١ٙب لٚب٠ب األٍوح، ثبٍزضٕبء لٚب٠ب اٌطالق االرفبلٟ  -

ى٠بهح اٌّؾْٚٛ ٚاٌوعٛع ئٌٝ ث١ذ اٌيٚع١خ ٚئػلاك ٚإٌفمخ ٚأعوح اٌؾٚبٔخ ٚاٌؾك فٟ 

 ث١ذ ٌٍيٚع١خ؛

 اٌمٚب٠ب اٌغٕؾ١خ اٌزٟ رموه ف١ٙب ِزبثؼخ ّقٔ فٟ ؽبٌخ اػزمبي؛ -

 اٌمٚب٠ب اٌغٕؾ١خ اٌزٟ رزغبٚى ػمٛثزٙب اٌَبٌجخ ٌٍؾو٠خ ٍٕز١ٓ ؽجَب؛ -

 اٌمٚب٠ب اٌزغبه٠خ إٌَّلح ئٌٝ اٌمَُ اٌّزقٖٔ فٟ اٌمٚبء اٌزغبهٞ؛ -

  اإلكاه٠خ إٌَّلح ئٌٝ اٌمَُ اٌّزقٖٔ فٟ اٌمٚبء اإلكاهٞ. اٌمٚب٠ب -

أِب اٌّؾبوُ اٌّزقٖٖخ، فٟٙ ػٍٝ فالف اٌّؾبوُ االثزلائ١خ رؼزّل ِجلأ اٌمٚبء 

٠ؼزّل اٌمٚبء اٌغّبػٟ، ِب "ِٓ ِْوٚع لبْٔٛ د ق : 11عبء فٟ اٌّبكح اٌغّبػٟ، ؽ١ش 

ٌزغبه٠خ ٚاٌّؾبوُ االثزلائ١خ ا ٌُ ٠ٕٔ اٌمبْٔٛ ػٍٝ فالف مٌه، فٟ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ

اإلكاه٠خ، ٚفٟ األلَبَ اٌّزقٖٖخ فٟ اٌمٚبء اٌزغبهٞ ٚاأللَبَ اٌّزقٖٖخ فٟ اٌمٚبء 

اإلكاهٞ اٌّؾلصخ ثبٌّؾبوُ االثزلائ١خ، ٚفٟ ِؾبوُ صبٟٔ كهعخ، ٚفٟ ِؾىّخ إٌم٘. ٠ٚؼزّل 

"اٌمٚبء اٌغّبػٟ أ٠ٚب فٟ وً ؽبٌخ ٠موه ف١ٙب اٌمبْٔٛ مٌه
1
. 

أرٝ ثٗ ِْوٚع لبْٔٛ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ ف١ّب ٠قٔ اػزّبك ِجلأ اٌمٚبء  ٌٚؼً أُ٘ عل٠ل

 رٖله اٌغّبػٟ اٌمٚبء ١٘ئخ لٚبح أؽىبَِٓ وْٛ  16اٌغّبػٟ، ٘ٛ ِب ٖٔذ ػ١ٍٗ اٌّبكح 

 اٌمبٟٙ ٔظو ٚعٙخ ٚرّٚٓ ٍوا، ف١ٙب ٚاٌزلاٚي اٌم١ٚخ كهاٍخ ثؼل ثبألغٍج١خ، أٚ ثبإلعّبع

 هئ١ٌ ٌلٜ ثٗ ٠ؾزفع ا١ٌٙئخ، أػٚبء لجً ِٓ ػ١ٍٗ ِٛلغ فبٓ ٍوٞ ِؾٚو فٟ اٌّقبٌف

                                                           
مشروع لانون التنظٌم المضائً بمستجد جد هام، حٌث مد أتى وعن كٌفٌة إجراء المداوالت بالنسبة لمضاة هٌئة المضاء الجماعً، ف 1

 فٌها والتداول المضٌة دراسة بعد باألؼلبٌة، أو باإلجماع الجماعً المضاء هٌئة لضاة أحكام ما ٌلً:" تصدرعلى منه  16نصت المادة 
 المحكمة رئٌس لدى به ٌحتفظ الهٌئة، أعضاء لبل من علٌه مولع خاص سري محضر فً المخالؾ الماضً نظر وجهة وتضمن سرا،

 للسلطة األعلى المجلس من لرار على بناء إال الؽٌر لبل من علٌه االطالع ٌمكن وال الؽاٌة، لهذه ٌحدث خاص سجل ضمن المعنٌة
 .المضائٌة
 .جسٌما خطأ كانت، صٌؽة بأي للعموم، مضمونه عن الكشؾ وٌعتبر إنجازه، تارٌخ من سنوات عشر لمدة المذكور بالمحضر ٌحتفظ
 ."المؽرب أرشٌؾ لدى المدة هذه بعد المحضر ٌحفظ
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 لجً ِٓ ػ١ٍٗ االٛالع ٠ّىٓ ٚال اٌغب٠خ، ٌٙنٖ ٠ؾلس فبٓ ٍغً ّٙٓ اٌّؼ١ٕخ اٌّؾىّخ

 .اٌمٚبئ١خ ٌٍٍَطخ األػٍٝ اٌّغٌٍ ِٓ لواه ػٍٝ ثٕبء ئال اٌغ١و

 ػٓ اٌىْف ٠ٚؼزجو ئٔغبىٖ، ربه٠ـ ِٓ ٍٕٛاد ػْو ٌّلح اٌّنوٛه ثبٌّؾٚو ٠ؾزفع

 ٌلٜ اٌّلح ٘نٖ ثؼل اٌّؾٚو ٠ؾفع .ع١َّب فطأ وبٔذ، ١ٕغخ ثأٞ ٌٍؼَّٛ، ِّٚٛٔٗ

 ."اٌّغوة أه١ّف

 خامسا: مبدأ علنية الجلسات.

ؽك اٌغّٙٛه فٟ ؽٚٛه عٍَبد إٌّبلْبد اٌؼبِخ ٍّٚبع ِّْٚٛ ٘نا اٌّجلأ ٘ٛ 

 اٌّوافؼبد ٍّٚبع إٌطك ثبٌؾىُ.

ٝ ئعواءاد اٌزمبٟٙ ٚفٟ ٘نٖ اٌؼال١ٔخ رأ١ِٓ ٔيا٘خ اٌمٚبح ثبٛالع اٌقَٖٛ ٚغ١وُ٘ ػٍ

ٞ ئٌٝ  ٍّٚبع اٌلػبٜٚ ٚاٌج١ٕبد ٚاٌلفٛع، ٚثؼش اٌطّأ١ٕٔخ فٟ ُٔفًُٛ اٌّزقب١ّٕٓ، ٚرإك ِّ

ِي٠ل اٌضمخ فٟ اٌؼلاٌخ ٚاٌؾ١بك، وّب أٔٙب رغؼً اٌمٚبح ٠ؾوْٕٛ ػٍٝ اٌؼٕب٠خ ثاعواءارُٙ فٟ 

ْٔٛ ألٛاٌُٙ ِٕٚبلْبرُٙ ٚىًٔب كل١مًب، وٟ ال ٠ُٕمً ػُٕٙ ِب  ١ْ٠ٓ. ١ٍو اٌم١ٚخ، ٠ٚيِّ

رىْٛ اٌغٍَبد ػ١ٍٕخ ِبػلا فٟ اٌؾبالد  "ِٓ اٌلٍزٛه ػٍٝ أٔٗ: 123ٚلل ٔٔ اٌفًٖ 

 ".اٌزٟ ٠موه ف١ٙب اٌمبْٔٛ فالف مٌه

رىْٛ اٌغٍَبد ػ١ٍٕخ ئال ئما لوه ػٍٝ أٔٗ:"  43ح اٌّل١ٔخ فٟ فٍٖٗ ووّب ٔٔ لبْٔٛ اٌَّط

 اٌمبْٔٛ فالف مٌه.

٠أِو ثأْ رىْٛ إٌّبلْخ فٟ عٍَخ ٍو٠خ ئما  ٌوئ١ٌ اٌغٍَخ ٍٍطخ ؽفع إٌظبَ ثٙب ٠ّٚىٕٗ أْ

 اٍزٛعت مٌه إٌظبَ اٌؼبَ أٚ األفالق اٌؾ١ّلح.

٠غت ػٍٝ اٌقَٖٛ ّوػ ٔياػبرُٙ ثبػزلاي. فاما أفٍٛا ثبالؽزواَ اٌٛاعت ٌٍؼلاٌخ عبى ٌٍوئ١ٌ 

 أْ ٠ؾىُ ػ١ٍُٙ ثغواِخ ال رزؼلٜ ٍز١ٓ كهّ٘ب.

٠أِو ثطوك اٌقُٖ أٚ ٚو١ٍٗ أٚ أٞ ٠غٛى ٌٍوئ١ٌ كائّب فٟ ؽبٌخ اٙطواة أٚ ٙٛٙبء أْ 

 ّقٔ آفو ِٓ اٌغٍَخ.
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ئما اِزٕغ األفواك اٌن٠ٓ ٚلغ ٛوكُ٘ أٚ ػبكٚا ئٌٝ اٌغٍَخ أِىٓ ٌٍوئ١ٌ أْ ٠زقن اإلعواءاد 

 ٛجك ِمز١ٚبد اٌَّطوح اٌغٕبئ١خ.

ئما ٕلهد ألٛاي رزّٚٓ ٍجب أٚ ئ٘بٔخ فط١وح رغبٖ اٌمبٟٙ ؽوه هئ١ٌ اٌغٍَخ 

"ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ٌزطج١ك اٌَّطوح اٌّزؼٍمخ ثبٌزٍجٌ ثبٌغو٠ّخِؾٚوا ٠وًٍ فٟ اٌؾبي ئٌٝ 
1
. 

رؾم١مب  وّب أٔٗ فٟ اٌمٚب٠ب اٌيعو٠خ، فّٓ اٌٛاعت اْ رىْٛ اٌّؾبوّخ فٟ عٍَخ ػ١ٍٕخ

اٌنٞ ألورٗ اٌغّؼ١خ  َٔبْاإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق اإل ٌّٚبٔبد اٌّؾبوّخ اٌؼبكٌخ، ٚ٘ٛ ِب أولٖ

وً ّقٔ  ": اٌزٟ عبء ف١ٙب 11فٟ ِبكرٗ  1948كعٕجو  11اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ثزبه٠ـ 

ً ثّؾبوّخ ػ١ٍٕخ رإِٓ ٌٗ ف١ٙب اٌّٚبٔبد  ً ئٌٝ أْ رضجذ ئكأزٗ لبٔٛٔب ِزُٙ ثغو٠ّخ ٠ؼزجو ثو٠ئب

جلأ فٟ ػلح ِٛاك ِٕٙب "، ٚلل ّلك لبْٔٛ اٌَّطوح اٌغٕبئ١خ ػٍٝ ٘نا اٌّاٌٚوٚه٠خ ٌٍلفبع ػٕٗ

اٌجؾش  ئعواءاد رزُ أْ اٌجطالْ ٛبئٍخ رؾذ ٠غتاٌزٟ ٖٔذ ػٍٝ أٔٗ:"  311اٌّبكح 

 301 اٌّبكر١ٓ فٟ ػ١ٍٙب إٌّٖٛٓ اٌؾبالد فٟ ِبػلا ػ١ٍٕخ عٍَخ فٟ ٚإٌّبلْبد

"ثؼل312ٖٚ
2
. 

  

لل ٠مٟٚ ثغؼً اٌغٍَخ ٍو٠خ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ ِؾبوّخ األؽلاس  غ١و أْ اٌمبْٔٛ  

بٔؾ١ٓ ٚونا عٍَخ إٌّبلْبد فٟ لٚب٠ب اٌطالق ٚاٌزط١ٍك اٌزٟ رغوٜ ثغٍَخ اٌّْٛهح، اٌغ

 أ٠ٚب غوفخ اٌّْٛهح اٌزٟ رٕظو فٟ ٕؼٛثبد رٕف١ن األؽىبَ، اٌغوفخ اٌغٕؾ١خ...

غ١و أٔٗ فٟ ع١ّغ اٌؾبالد ٚؽزٝ ئما ِب أعو٠ذ إٌّبلْبد أٚ اٌّؾبوّخ ثى١ف١خ ٍو٠خ، 

 عٍَخ ػ١ٍٕخ رؾذ ٛبئٍخ ثطالْ اٌؾىُ.فاْ ئٕلاه اٌؾىُ ٠ٕجغٟ أْ ٠زُ فٟ 

                                                           
1
 من لانون المسطرة المدنٌة على أنه :" تصدر األحكام فً جلسة علنٌة". 51كما نص الفصل  

 االستئناؾ اإلدارٌة.من المانون المحدث لمحاكم  3من المانون المحدث للمحاكم اإلدارٌة؛ المادة  5من لانون لضاء المرب؛ المادة  7المادة  -أنظر أٌضا:

2
 ."مناسب ؼٌر فٌها حضورهم أن ارتأى إذا الجلسات لاعة دخول بعضهم من أو األحداث ٌمنع أن للرئٌس ٌمكنمن لانون المسطرة الجنائٌة: " 311تنص المادة  

 سرٌة. الجلسة بجعل ممررا   أصدرت األخالق، على أو األمن على خطرا الجلسة علنٌة فً أن المحكمة اعتبرت إذا من نفس المانون ورد فٌها:" 312المادة 

 المنالشات. أو البحث أثناء طرأ عارض نزاع فً ٌبت حكم أي تالوة أٌضا تشمل فإنها السابمة، الفمرة فً المذكورة لألسباب الجلسة سرٌة تمررت إذا
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ٚصّخ رواثٜ لٛٞ ث١ٓ ِجلأ ػ١ٍٕخ اٌغٍَبد ِٚجلأ ّف٠ٛخ اٌّوافؼبد، فْف٠ٛخ اٌّوافؼبد 

رغل ِغبال ِٕبٍجب ٌزطج١مٙب ِزٝ وبٔذ اٌغٍَبد ػ١ٍٕخ ، ثؾ١ش ٠ىْٛ وً ِٓ ؽٚو ثبٌغٍَخ 

ّوافؼخ اٌْف٠ٛخ ػٍٝ ػٍُ ثّب ٠ض١وٖ وً ٛوف ِٓ ِالؽظبد ٌٚٛ أٗ ِٓ اٌّزٖٛه اٌم١بَ ثبٌ

 ؽزٝ فالي اٌغٍَبد اٌزٟ رغوٜ ثَو٠خ.

 طجك أِبَ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ ٚغوف االٍز١ٕبفبد ثٙبٚفٟ اٌمٚب٠ب اٌّل١ٔخ األًٕ أْ ر

  غ١و أْ اٌَّطوح رىْٛ ّف٠ٛخ فٟ اٌمٚب٠ب اٌزب١ٌخ:، لٛاػل اٌَّطوح اٌىزبث١خ

  ٔزٙبئ١ب؛اٌمٚب٠ب اٌزٟ رقزٔ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ ف١ٙب اثزلائ١ب ٚا - 1

  لٚب٠ب إٌفمخ ٚاٌطالق ٚاٌزط١ٍك؛ - 2

  اٌمٚب٠ب االعزّبػ١خ؛ - 3

  لٚب٠ب اٍز١فبء ِٚواعؼخ ٚع١جخ اٌىواء؛ - 4

  2111ِٓ ق َ َ رؼل٠ً  45. فلٚب٠ب اٌؾبٌخ اٌّل١ٔخ - 5

 أِب اٌَّطوح أِبَ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ٚاٌزغبه٠خ، فٟٙ َِطوح وزبث١خ.

ؼبد أِبِٙب رىْٛ ٚعٛثب ّف٠ٛخ ٚ٘نا ال ٠ّٕغ ِٓ ٚثقٖٛٓ اٌمٚب٠ب اٌيعو٠خ فبٌّواف

  ئِىب١ٔخ رمل٠ُ ِنوواد وزبث١خ ئٌٝ عبٔت اٌّوافؼخ اٌْف٠ٛخ.

 سادسا: مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية.

ِٓ اٌلٍزٛه ػٍٝ أْ اٌزمبٟٙ ٠ىْٛ ِغب١ٔب فٟ اٌؾبالد إٌّٖٛٓ  ٠121ٕٔ اٌفًٖ 

  ك وبف١خ ٌٍزمبٟٙ".ػ١ٍٙب لبٔٛٔب ٌّٓ ال ٠زٛفو ػٍٝ ِٛاه

فبٌّغب١ٔخ فٟ ِفِٙٛٙب اٌٛاٍغ رؼزجو أؽل اٌّجبكب األٍب١ٍخ ٌٍزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ، ٚاٌزٟ  

٠زَبٜٚ ف١ٙب ع١ّغ اٌّزمب١ٙٓ فٟ اٌٍغٛء ئٌٝ اٌمٚبء كْٚ اٌزىٍف ثلفغ ٔفمبد ِٓ أعً 

االٍزفبكح ِٓ فلِبد اٌفًٖ فٟ اٌلػٜٛ ِٓ ٛوف اٌمبٟٙ، اٌنٞ ٠زمبٙٝ أعوٖ ِٓ 
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خ، ِٚٓ ٚاعجٗ إٌظو فٟ اٌطٍجبد ٚاٌلػبٜٚ اٌّؼوٚٙخ ػ١ٍٗ، ٠ٖٚله أؽىبِٗ في٠ٕخ اٌلٌٚ

 .ثْأٔٙب كْٚ ِمبثً ٚئال ٚٚعٗ ثزّٙخ ئٔىبه اٌؼلاٌخ

ِٚٓ اٌواٍـ لبٔٛٔب أْ اٌّؾىّخ ال رجبّو ٚال٠زٙب ئال ػٕل رمل٠ُ ٍٛت ٌٙب، ألْ اٌٍّٖؾخ 

ؽٙب رم١١ل اٌلػٜٛ ثّمزٚٝ ال رجلأ أِبَ اٌّؾىّخ ئال ثبٌّطبٌجخ اٌمٚبئ١خ، اٌزٟ ٠ؼزجو ِفزب

ِمبي افززبؽٟ، ٚفمب ٌٍمٛاػل ٚاألؽىبَ اٌزٟ ٚٙؼٙب اٌّْوع، ِغ أكاء اٌوٍَٛ اٌمٚبئ١خ 

اٌَّزؾمخ، ئال ِب رُ اٍزضٕبؤٖ ثّمزٚٝ ٖٔٛٓ فبٕخ، أٚ وبْ اٌّلػٟ َِزف١لا ِٓ ٔظبَ 

 . اٌَّبػلح اٌمٚبئ١خ

ّضبثخ لبْٔٛ اٌٖبكه فبٌَّبػلح اٌمٚبئ١خ ٟ٘ ٔظبَ لبٟٔٛٔ ٠ؾلكٖ اٌّوٍَٛ اٌٍّىٟ ث

ٓ اٌّزمبٟٙ اٌّؼَو ِٓ اٌٍغٛء ئٌٝ اٌمٚبء، ثاػفبئٗ  1966 ثزبه٠ـ فبرؼ ٔٛٔجو ٚ٘ٛ ٠ّى ِّ

ِإلزب ِٓ اٌوٍَٛ اٌمٚبئ١خ، ٌز١ًَٙ ّٙبْ إٌٛٛي ئٌٝ اٌؾك اٌّزٕبىع ثْأٔٗ، ِزٝ 

رٛفود ف١ٗ ّوٚٛ ِؼ١ٕخ رّٕؾٗ ؽك االٍزفبكح ِٕٙب، وّب ٠ّىٓ ٘نا إٌظبَ أ٠ٚب اٌَّزف١ل 

  ِٓ ئِىب١ٔخ رؼ١١ٓ ِؾبَ ػٕٗ ٌٍلفبع ػٓ ؽمٛلٗ. ِٕٗ

اٌَّبػلح اٌمٚبئ١خ رّٕؼ فٟ ثؼ٘ اٌمٚب٠ب ثمٛح اٌمبْٔٛ، وّب ٘ٛ اٌْأْ ثبٌَٕجخ ٚ

ٌٍلػبٜٚ اٌّمبِخ أِبَ لٚبء اٌموة، ٚونا اٌمٚب٠ب االعزّبػ١خ، ٚلٚب٠ب إٌفمخ ٚاألؽٛاي 

 جلٟٔ، ٚكػبٜٚ اإلٌغبءاٌْق١ٖخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّطٍمبد ٚاٌّٙغٛهاد، ٍٚٛجبد اإلوواٖ اٌ

 ثَجت رغبٚى اٌٍَطخ ... 

ِلػٟ أٚ  ٍٛت ِٓ لجً اٌّؼٕٟ ثبألِوثٕبء ػٍٝ رمل٠ُ اٌَّبػلح اٌمٚبئ١خ  وّب ٠ّىٓ ِٕؼ

، ٚفك َِطوح فبٕخ ٔظّٙب اٌمبْٔٛ، اٌنٞ ؽلك ئعواءارٙب ٚاٌغٙبد اٌّٛوٛي ِلػٝ ػ١ٍٗ

اٌَّبػلح اٌمٚبئ١خ  أػطٝ ٘نا اٌمبْٔٛ ١ٌٍٕبثبد اٌؼبِخ ؽك ِٕؼ، ؽ١ش ٌٙب ؽك ِٕؾٙب

ٌألّقبٓ اٌطج١ؼ١١ٓ اٌّؼَو٠ٓ أٚ اٌّؼ١٠ٕٛٓ غ١و اٌمبكه٠ٓ ػٍٝ كفغ اٌوٍَٛ اٌمٚبئ١خ 

  .اٌالىِخ ٌٍلػٜٛ، أٚ ٌؼلَ وفب٠خ ِٛاهكُ٘ ٌٍلفبع ػٓ ِٖبٌؾُٙ

 

www.sajplus.com

www.sajplus.com


 

23 

 

)أو  المحاكم العادية  الثاني:الفصل 

 ذات ولاية عامة(

لعادَة والمتخصصة تحدث المحاكم ا:“ من الدستور علً انه  127َنص الفصل 

 تممتضً المانون.

 “.ال َمكن إحداث محاكم استثنائَة. 

وتعتتر المحاكم العادَة الركَزة األساسَة فٍ التنظَم المضائٍ للتالد، وهٍ محاكم 

 أٌ أنها تنظر فٍ جمَع النزاعات والخصومات التٍ ال ذات والَة عامة فٍ االختصاص.

 ة.تدخل ضمن اختصاص المحاكم المتخصص

محكمة االستئناؾ ثم محاكم اتتدائَة ومحاكم إلً  توزع المحاكم العادَة عمودَاوت

المسطرة المتتعة أمامها النمض، وسنعمل علً تَان تنظَم كل محكمة من هذه المحاكم و

 اختصاصاتها.  وكذا

 المبحث األول: المحاكم االبتدائية.

لً جمَع رتوع المملكة، َمكن المول تداَة أن المحاكم االتتدائَة تتوزع جؽرافَا ع

محكمة تعد المصادلة علً المرسوم  83محكمة اتتدائَة إلً  71لد ارتفع عددها من و

 2118-11-12حَز التنفَذ اتتداء من تارَخ المتعلك تالخرَطة المضائَة للمملكة الذٌ دخل 

عدما تم نشره فٍ الجرَدة الرسمَةت
1

مركزا لضائَا إلً محاكم  12ترلَة ، حَث تمت 

تدائَة وهٍ تنؽَر والحاجب وتوَكري وسَدٌ إفنٍ والمضَك وجرادة والدرَوش وتَفلت ات

                                                           
1
 .2117-12-28وتارٌخ  8634الجرٌدة الرسمٌة المؽربٌة عدد منشور ب 2-17-688مرسوم رلم ال 
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ومشرع تلمصَرٌ وتوزنَمة وسوق الستت أوالد النمة وتاركَست، كما تم إحداث محكمة 

 .جدَدة لم َستك لها أن كانت مركزا وهٍ تحناوت

 اكم االبتدائية.األول: تأليف وتنظيم المحالمطلب 

 التأليف والتنظيم وفق ظهير التنظيم القضائي.ولى: األفقرة ال

 األقسام والغرف وباقي المكونات. - أ

من رئَس  تتؤلؾ المحاكم االتتدائَة عمال تالفصل الثانٍ من ظهَر التنظَم المضائٍ"

 نواب؛ ولضاة ولضاة

 من وكَل الملن ونائب أو عدة نواب؛ من نَاتة عامة تتكون

 من كتاتة الضتط ؛

العامة من كتاتة للنَاتة
1. 

لضاة "لفظ وما َستؤثر االنتتاه من خالل لراءة هذه المادة، هو أن المشرع استعمل 

، ذلن أن النظام األساسٍ لرجال المضاء الملؽً لم َكن وهٍ صَاؼة ؼَر موفمة "نواب

وَتدو أن المشرع لصد هنا المضاة َعرؾ هذا النوع من المضاة المسمون تمضاة نواب، 

أحسن صنعا مشروع ق ت ق عندما أتً لنَاتة عن رئَس المحكمة، ولد الذَن َتولون مهام ا

 :منأن المحكمة االتتدائَة تتؤلؾ  41تصَاؼة أكثر دلة ، حَث اعتترت المادة 

 ولضاة؛ للرئَس ونائب رئَس -

 ونواته؛ الملن وكَل -

 1.الضتط" كتاتة موظفٍ وهَئة للمحكمة عام كاتب -

                                                           
 :من االبتدائٌة المحكمة من مشروع ق ت ق:" تتألؾ 41المادة  - 1
 ولضاة؛ للرئٌس ونائب رئٌس -
 ونوابه؛ الملن وكٌل -
 .الضبط" كتابة موظفً وهٌئة للمحكمة عام كاتب -
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تحسب االتتدائَة المحاكم  َمكن تمسَم هذهالٍ، وتحسب لانون التنظَم المضائٍ الح

نوعَة المضاَا التٍ تختص تالنظر فَها إلً "ألسام لضاء األسرة"
2

 و"ألسام لضاء 

المرب"
3

 .مدنَة وتجارَة وعمارَة واجتماعَة وزجرَة ، وؼرؾ

األسرة فٍ لضاَا األحوال الشخصَة والمَراث والحالة المدنَة  تنظر ألسام لضاء

 .والكفالة وكل ما له عاللة ترعاَة وحماَة األسرة َك والماصرَنوشإون التوث

تنظر ألسام لضاء المرب فٍ الدعاوٌ الشخصَة والمنمولة التٍ ال تتجاوز لَمتها 

خمسة آالؾ درهم تاستثناء النزاعات المتعلمة تمدونة األسرة والعمار والمضاَا االجتماعَة 

المنصوص علَها فٍ المانون المتعلك تتنظَم واإلفراؼات. كما تنظر أَضا فٍ المخالفات 

 ."لضاء المرب وتحدَد اختصاصاته

، الحالٍ وهنان نوع آخر من المحاكم االتتدائَة تضمنها لانون التنظَم المضائٍ

تصنَؾ المحاكم االتتدائَة والتٍ سماها تالمحاكم المصنفة، حَث أجازت المادة الراتعة 

ر فَها إلً محاكم اتتدائَة مدنَة ومحاكم اتتدائَة حسب نوعَة المضاَا التٍ تختص تالنظ

 اجتماعَة ومحاكم اتتدائَة زجرَة.

تمسم المحاكم االتتدائَة المدنَة إلً ألسام لضاء المرب وؼرؾ مدنَة وؼرؾ و

 تجارَة وؼرؾ عمارَة.

تمسم المحاكم االتتدائَة االجتماعَة إلً ألسام لضاء األسرة وؼرؾ حوادث كما 

 المهنَة وؼرؾ نزاعات الشؽل. الشؽل واألمراض

                                                                                                                                                                                     
 التسٌٌر "مهام: من المشروع بكونه ٌتولى 21والجدٌد هنا هو إحداث منصب الكاتب العام للمحكمة، ولد حددت مهامه المادة  1

 كتابة هٌئة موظفً على واإلشراؾ بها، المحاسبٌة والمصالح الضبط كتابة مصالح عمل مختلؾ وضبط بالمحكمة، اإلداري والتدبٌر
 .بالمحكمة الضبط كتابة مصالح رؤساء ذلن فً وٌساعده بها، الضبط العاملٌن

 المضائٌٌن للمسؤولٌن المباشرة السلطة مهامه تحت وٌمارس بالعدل، ؾالمكل الوزٌر ومرالبة لسلطة إدارٌا للمحكمة العام الكاتب ٌخضع
  ".بالمحكمة

شرٌؾ الظهٌر الالصادر بتنفٌذه  73.13بممتضى المادة الفرٌدة من المانون رلم  أعاله 2الفمرة الثانٌة من الفصل  مٌتمتؽٌٌر وتم ت - 2

 5) 1424ذو الحجة  14بتارٌخ  5184لجرٌدة الرسمٌة عدد (؛ ا2114فبراٌر  3) 1424من ذي الحجة  12بتارٌخ  1.14.24رلم 

 . 454(، ص 2114فبراٌر 

 1.11.151شرٌؾ رلم الظهٌر الالمتعلك بتنظٌم لضاء المرب وتحدٌد اختصاصاته، الصادر بتنفٌذه  42.11المانون رلم انظر  - 3

(، 2111سبتمبر  5) 1432شوال  6ٌخ بتار 5975(؛ الجرٌدة الرسمٌة عدد 2111أؼسطس  17) 1432من رمضان  16بتارٌخ 

 .4392 ص
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تمسم المحاكم االتتدائَة الزجرَة إلً ألسام لضاء المرب وؼرؾ جنحَة وأخَرا، 

وؼرؾ حوادث السَر وؼرؾ لضاء األحداث
1
. 

تسمً  تالمحاكم االتتدائَة ؼرؾهو إحداث  2111والجدَد الذٌ أتً ته تعدَل سنة 

حكام الصادرة المرفوعة ضد األ ؼرؾ االستَنافات تختص تالنظر فٍ تعض االستَنافات

عنها اتتدائَا
2

  ، وهٍ ؼرؾ ألؽاها مشروع لانون التنظَم المضائٍ.

أو أكثر من لضاة  تكلَؾ لاض ظَم المضائٍ الحالٍ إمكانَةنلانون الت زوَجَ

نفوذها وتحدد  تمزاولة مهامهم تصفة لارة فٍ مراكز توجد داخل دائرةاالتتدائَة المحاكم 

دلتمرار لوزَر الع
3

للسلطة األعلً المجلس  تمرار صادر عن َتم حالَا  وهذا التكلَؾ، 

: هعلً أن 49 تهمادمشروع الحالٍ للتنظَم المضائٍ نص فٍ ، مع العلم أن الالمضائَة

 أكثر أو ولاض للحكم أكثر أو لاض من االتتدائَة، للمحكمة التاتع المضائٍ المركز َتؤلؾ"

 .الضتط تاتةك هَئة موظفٍ ومن العامة، للنَاتة

 المضائٍ المركز تهذا المعَنَن الحكم لضاة تَن من المضائٍ المركز رئَس َعَن

 هذا من األول المسم من الثانٍ التاب من الثانٍ الفصل فٍ علَها المنصوص للكَفَاتطتك 

 ."الكَفَات هذه وفك المذكور المركز فَها َنظر التٍ المضاَا تحدَد وَتم .المانون

رؾ تالمحكمة االتتدائَة والمضاة المكونَن لها تتواله الجمعَة العامة وتحدَد عدد الؽ

للمحكمة االتتدائَة والتٍ تتكون من جمَع المضاة سواء كانوا لضاة حكم أو لضاة نَاتة عامة 

المرسوم  هتَنإلً جانب رئَس كتاتة الضتط الذٌ َحضر أشؽال الجمعَة المذكورة، وهو ما 

 المتعلك تالتنظَم المضائٍ.تتطتَك المانون  1974َولَوز  16الصادر فٍ 

                                                           
 حالٌا بالدار البٌضاء، ولد ٌتم تعمٌمها الحما على بعض المحاكم االبتدائٌة بمدن أخرى. المحاكم االبتدائٌة المصنفة مطبكوهذا النوع من  1

2
 ألؾ درهم وأٌضا لضاٌا الجنح الضبطٌة. 21وهً المضاٌا المدنٌة التً ال تتعدى لٌمتها  

3
 6644بتحدٌد ممار المراكز المضائٌة، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد  2118ٌناٌر  3بتارٌخ  3161.17ر حالٌا لرار لوزٌر العدل رلم صد 

 .2118بتارٌخ فاتح فبراٌر 
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الجمعَة العامة خالل الخمسة عشر َوما األولً من شهر دجنتر أو كلما هذه وتنعمد 

اعتتر الرئَس ذلن ضرورَا لتضطلع تالمهام المنوطة تها لانونا ال سَما تحدَد الؽرؾ 

وتَان المضاة الذَن َكونونهاواأللسام 
1

جانب تحدَد أَام وساعات  إلً َهاوتوزَع المضاَا عل 

الجلسات حتً َنتظم سَر العمل داخل المحكمة
2
. 

ورؼم هذا التوزَع الذٌ تجرَه الجمعَة العامة تتعا لتنوع الؽرؾ واأللسام داخل 

لكل ؼرفة أن تتحث  من لانون التنظَم المضائٍ أجازت 4المحكمة االتتدائَة، فإن المادة 

لمحكمة كَفما كان نوعها تاستثناء ما َتعلك تؤلسام وتحكم فٍ كل المضاَا المعروضة علً ا

لضاء األسرة وألسام لضاء المرب
3
. 

أما تؤلَؾ المحكمة االتتدائَة فٍ ظل مشروع لانون التنظَم لمضائٍ، فمد حددته 

 :تشمل االتتدائَة المحاكم نصت علً أنوالتٍ منه،  42المادة 

 العامة؛ الوالَة ذات االتتدائَة المحاكم -

 المضاء فٍ متخصصة ألسام علً المشتملة العامة الوالَة ذات االتتدائَة حاكمالم -

 اإلدارٌ؛ المضاء فٍ متخصصة وألسام التجارٌ

 ".المصنفة االتتدائَة المحاكم -

فانطاللا من هذه المادة أعاله، َتتَن أن مشروع المانون السالؾ الذكر تحدث عن 

اكم االتتدائَة ذات الوالَة العامة، وفٍ هذا تمََزها تسمَة جدَدة للمحاكم االتتدائَة وهٍ المح

عن نوع آخر من محاكم الدرجة األولً الخاصة تالمضاء اإلدارٌ والمضاء التجارٌ، كما 

والتٍ ال  اإلدارٌ والمضاء التجارٌ المضاء فٍلسام المتخصصة أضاؾ هذا المشروع األ
                                                           

تسند الجمعٌة العمومٌة البت فً المضاٌا التً  من لانون لضاء المرب على أنه:" 2بخصوص ألسام لضاء المرب، نصت المادة  1

  ."تندرج ضمن لضاء المرب للمضاة العاملٌن بالمحاكم االبتدائٌة ومراكز المضاة الممٌمٌن
فً مشروع ق ت ق، ولبل انعماد الجمعٌة العامة أوجب المشروع أن تحدث هٌأة جدٌدة سمٌت بمكتب المحكمة، تموم بالتمهٌد  2

 والهٌئات والؽرؾ األلسام بتحدٌد وذلن بالمحكمة، لعملا تنظٌم برنامج مشروع وضع ألشؽال الجمعٌة العامة، حٌث تكون مهمته
 .انعمادها وساعات وأٌام الجلسات عدد وضبط المحكمة، لضاة على والمهام المضاٌا وتوزٌع وتألٌفها،

 وهذا المشروع الذي ٌتم إعداده من طرؾ مكتب المحكمة ٌعرض ضمن جدول أعمال الجمعٌة العامة.
 :عضوٌته فً وٌضم المحكمة، رئٌس درجة أول محكمة تبمك ٌرأسمن المشروع:" 24المادة 

 بها؛ سنا وأصؽرهم بالمحكمة المضاة وألدم الؽرؾ ورؤساء األلسام ورؤساء المحكمة رئٌس نائب -
 .لبله من المعٌن ونائبه الملن وكٌل -

 ."استشارٌة بصفة المكتب اجتماعات للمحكمة العام الكاتب ٌحضر
ئً أضاؾ إلى لائمة المنع المضاٌا التً هً من اختصاص المسم المتخصص فً المضاء التجاري مشروع لانون التنظٌم المضا 3

 .44من المادة  2والمسم المتخصص فً المضاء اإلداري. فمرة 
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رَب المضاء من المتماضَن فٍ تموالهدؾ من ذلن هو َعرفها التنظَم المضائٍ الحالٍ، 

التٍ ال تتواجد فَها محاكم إدارَة ومحاكم تجارَةالمدن 
1
. 

 انعماد الجلسات وتشكَلة الهَئة. -ب

تما فَها  االتتدائَة، المحاكممن لانون التنظَم المضائٍ علً أن  4َنص الفصل 

تعده، وكذا  5تعمد جلساتها مع مراعاة الممتضَات المنصوص علَها فٍ الفصل  المصنفة،

االختصاصات المخولة لرئَس المحكمة تممتضً نصوص خاصة، تماض منفرد وتمساعدة 

كاتب الضتط، ما عدا الدعاوي العمارَة العَنَة والمختلطة ولضاَا األسرة والمَراث، 

تاستثناء النفمة، التٍ َتت فَها تحضور ثالثة لضاة تمن فَهم الرئَس، وتمساعدة كاتب 

 الضتط.

المنفرد أن أحد الطلتات األصلَة أو المماتلة أو المماصة َرجع  لماضٍإذا تتَن ل

االختصاص فَه إلً المضاء الجماعٍ، أو له ارتتاط تدعوي جارَة أمام المضاء الجماعٍ 

 ..ترمتها تؤمر والئٍ رفع َده عن المضَة

 .االتتدائَة إحالة ملؾ المضَة علً المضاء الجماعٍ َتولً رئَس المحكمة

تتت فٍ لضاَا نزاعات الشؽل أرتعة مستشارَن تحدد طرَمة  حكمة وهٍَساعد الم

 .مرسوم تعََنهم تممتضً

 النَاتة العامة فٍ الجلسات الزجرَة تحت طائلة تطالن المسطرة َجب حضور ممثل

 ..والحكم

اختَارَا فٍ جمَع المضاَا األخري، عدا فٍ األحوال المحددة  َعتتر هذا الحضور

، وخاصة إذا كانت النَاتة العامة طرفا رئَسَا وفٍ جمَع 22المدنَة تممتضً لانون المسطرة

 .11الممررة تممتضً نص خاص األحوال األخري

                                                           
 ائٌة التجارٌة. ولد أحال المشروع بخصوص المسطرة المطبمة أمامها على نفس لمسطرة المطبمة أمام المحاكم االبتدائٌة اإلدارٌة والمحاكم االبتد 1

 منه. 9و  8الفصلٌن - 2
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تماض منفرد تمساعدة كاتب  هاجلساتتعمد ، فألسام لضاء المربوتخصوص  

للضتط، وتدون حضور النَاتة العامة
2
. 

فوذ التراتٍ لمسم َمكن عمد جلسات تنملَة تإحدي الجماعات الوالعة تدائرة النو

  .لضاء المرب للنظر فٍ المضاَا التٍ تدخل ضمن اختصاص لضاء المرب

 ثانية: التأليف والتنظيم وفق قانون المسطرة الجنائية.الفقرة ال

 االتتدائَة محكمةمن لانون المسطرة الجنائَة االختصاص لل 374تعد أن أسندت المادة 

هذه المحكمة من نفس المانون علً أن  375مادة نصت الفمد ، والجنح المخالفات فٍ تالنظر

تماض منفرد جلساتها تعمد
3

 .الضتط كاتب ومساعدة العامة وتحضور ممثل النَاتة 

 ."ٌترتب البطالن عن اإلخالل بهذه الممتضٌات

التً تنظر فً المضاٌا الزجرٌة، فكما هو  ؼرفة االستئنافات بالمحكمة االبتدائٌةأما 

وهً من ق م ج،  415طبما للمادة  ،تعمد جلساتها ا المدنٌة، فهذه الؽرفةالحال بالنسبة للمضاٌ

 .مكونة من رئٌس ولاضٌٌن بحضور ممثل النٌابة العامة ومساعدة كاتب الضبط

 لضائٌة هٌئة كل تشكل أن من ق م ج، 297وفما للمادة  الجلسات انعماد لصحة ٌشترط

 لها. المؤسس للمانون طبما

                                                                                                                                                                                     
المسطرة  لانون بممتضى االبتدائٌة المحكمة لرئٌس المخولة االختصاصات مراعاة مع منه أنه:" 51، فمد نصت المادة أما مشروع لانون ت ق - 1

 للضبط، كاتب وبمساعدة منفرد بماض جلساتها مصنفة،فٌها ال بما االبتدائٌة، المحاكم تعمد خاصة، لانونٌة نصوص أو الجنائٌة المسطرة ولانون المدنٌة
 :كاتب للضبط وبمساعدة الرئٌس، فٌهم بمن لضاة ثالثة من مؤلفة بهٌئة فٌها ٌبت التً التالٌة فً الحاالت أو خاص، لانونً نص وجود عند عدا

 والمختلطة؛ العمارٌة العٌنٌة المضاٌا -
 إلى والرجوع المحضون زٌارة فً والحك الحضانة وأجرة والنفمة االتفالً الطالق لضاٌا باستثناء رة،األس لضاٌا فٌها بما الشخصٌة األحوال لضاٌا -

 للزوجٌة؛ بٌت وإعداد الزوجٌة بٌت
 اعتمال؛ حالة فً شخص متابعة فٌها تمرر التً الجنحٌة المضاٌا -
 حبسا؛ سنتٌن للحرٌة السالبة عموبتها تتجاوز التً الجنحٌة المضاٌا -
 التجاري؛ المضاء فً المتخصص المسم إلى المسندة التجارٌة ٌاالمضا -
 .اإلداري المضاء فً المتخصص المسم إلى المسندة اإلدارٌة المضاٌا -
 صةالمما طلبات أو الممابلة أو األصلٌة الطلبات أحد األطراؾ، أن أحد طلب على بناء أو تلمائٌا الجماعً، المضاء لهٌئة أو المنفرد للماضً تبٌن إذا

 إحالة أو نائبه هو ٌتولى الذي المحكمة، رئٌس إلى والئً بأمر المضٌة ملؾ أحٌل أمامها، جارٌة بدعوى له ارتباط أو أخرى، هٌئة إلى فٌه النظر ٌرجع
 .المعنٌة" الهٌئة إلى فورا المضٌة ملؾ

 خل ضمن اختصاص لضاء المرب.لكن مشروع لانون ت ق أوجب حضور النٌابة العامة بالنسبة لمضاٌا المخالفات التً تد 2

 ، سالؾ الذكر.36.11أعاله بممتضى المادة األولى من المانون رلم  374تم تؽٌٌر المادة  - 3
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جمٌع المنالشات.  فً شاركوا لضاة عن ممرراتها تصدر أن البطالن طائلة تحت ٌجب

 جدٌد. من المنالشات تعاد المضٌة، فً النظر أثناء أكثر أو تعذر حضور لاض إذا

 بماضً المتعلمة 52 المادة فً علٌها المنصوص الممتضٌات عن بصرؾ النظر

 لضاء لمهام انتدب أوعٌن  العامة النٌابة من لاض ألي البطالن طائلة تحت ٌمكن التحمٌك، ال

 على وعالوة العمومٌة، الدعوى فٌها مارس أن له سبك لضاٌا فً البت فً ٌشارن أن الحكم

 لهم سبك لضٌة فً الحكم فً ٌشاركوا أن الحكم لمضاة ٌمكن ال الجزاء، نفس طائلة وتحت ذلن

 ."فً موضوعها البت

ور مركزي فٌما ٌخص له دوإلى جانب النٌابة العامة كجهاز بالمحكمة االبتدائٌة 

، فإن هنان مؤسسات لضائٌة أخرى تلعب أدوارا هاما فً هذا الجانب، المضاٌا لزجرٌة

 وهً:

 المضاة ٌعٌنمن ق م ج على أنه  52نصت المادة  لاضً التحمٌك بالمحكمة االبتدائٌة:

 ابلةل سنوات ثالث لمدة فٌها الحكم لضاة بٌن من االبتدائٌة المحاكم فً بالتحمٌك المكلفون

 التراح من رئٌس المحكمة االبتدائٌة. على للتجدٌد بمرار لوزٌر العدل، بناء

الجنح التً  التحمٌك على صعٌد المحكمة االبتدائٌة ٌكون اختٌارٌا فً وٌشار إلى أن

وعندما من ق م ج،  84م  ٌكون الحد األلصى للعموبة الممررة لها خمس سنوات أو أكثر

من مدونة السٌر التً كانت  137بالنسبة للمادة الحال  هو ٌوجد نص خاص فً المانون كما

 بموجب التعدٌل لكن تم حذؾ هذه اإللزامٌة حوادث السٌر الممٌتةفً تلزم إجراء التحمٌك 

 18الصادر بتارٌخ  116.14بممتضى المانون رلم  الذي طرأ على هذه المادة المذكورة

  .2116ٌولٌو 

من ق م ج أن  462تنص المادة لألحداث:  لاضً األحداث وؼرفة االستئنافات -

 الهٌئات المضائٌة المكلفة باألحداث بالنسبة للمحكمة االبتدائٌة هً:

 أ( لاضً األحداث؛

 ب( لاضً التحمٌك لألحداث؛
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 ج( ؼرفة االستئنافات لألحداث.

 للمٌام بمهام االبتدائٌة المحكمة لضاةبٌن  من ٌعٌنوبالنسبة لماضً األحداث، فهو 

 التراح على بناء العدل لوزٌر لرار بموجب للتجدٌد لابلة سنوات ثالث ألحداث لمدةا لاضً

 رئٌس المحكمة االبتدائٌة. من

ٌكلؾ رئٌس المحكمة  بمهامه، المٌام من األحداث لاضً ٌمنع عائك حدوث حالة فً

 الملن. استشارة وكٌل بعد مؤلتة بصفة ممامه ٌموم االبتدائٌة من

تتكون تحت طائلة فهً لألحداث لدى المحكمة االبتدائٌة  ؼرفة االستئنافاتأما 

البطالن، من لاض لألحداث بصفته رئٌسا، ومن لاضٌٌن اثنٌن، وتعمد جلساتها بحضور 

 ممثل النٌابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.

تختص هذه الؽرفة بالنظر فً االستئنافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة عن 

ً لضاٌا األحداث إذا كانت العموبة الممررة لها تعادل أو تمل عن سنتٌن المحكمة االبتدائٌة ف

 حبسا وؼرامة أو إحدى هاتٌن العموبتٌن فمط.

   لاضً تطبٌك العموبات:-

٠ؼ١ٓ لبٗ أٚ أوضو ِٓ لٚبح اٌّؾىّخ االثزلائ١خ ِٓ ق َ ط، رٕٔ ػٍٝ أٔٗ: " 496َ 

 ٌٍم١بَ ثّٙبَ لبٟٙ رطج١ك اٌؼمٛثبد.

ح ثمواه ٌٛى٠و اٌؼلي ٌّلح صالس ٍٕٛاد لبثٍخ ٌٍزغل٠ل، ٠ٚؼفْٛ ِٓ ٠ؼ١ٓ ٘إالء اٌمٚب

 ِٙبُِٙ ثٕفٌ اٌى١ف١خ.

ئما ؽلس ِبٔغ ٌمبٟٙ رطج١ك اٌؼمٛثبد ؽبي كْٚ ل١بِٗ ثّٙبِٗ، ٠ؼ١ٓ هئ١ٌ اٌّؾىّخ 

 لب١ٙبً ١ٌٍٕبثخ ػٕٗ ِإلزبً.

ّخ ٠ؼٙل ئٌٝ لبٟٙ رطج١ك اٌؼمٛثبد ثي٠بهح اٌّإٍَبد اٌَغ١ٕخ اٌزبثؼخ ٌلائوح اٌّؾى

 االثزلائ١خ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ئ١ٌٙب ِوح وً ّٙو ػٍٝ األلً؛ 

www.sajplus.com

www.sajplus.com


 

32 

 

٠ززجغ ِلٜ رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ ٚر١١َو اٌّإٍَبد اٌَغ١ٕخ فٟ ّأْ لب١ٔٛٔخ 

 االػزمبي ٚؽمٛق اٌَغٕبء ِٚوالجخ ٍالِخ ئعواءاد اٌزأك٠ت؛

ئٌٝ ٠طٍغ ػٍٝ ٍغالد االػزمبي ٠ٚؼل رمو٠واً ػٓ وً ى٠بهح ٠ّٕٚٗ ِالؽظبرٗ ٠ٛعٙٗ 

 ٚى٠و اٌؼلي، ٠ٚؾ١ً َٔقخ ِٕٗ ئٌٝ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ؛ 

٠ّىٕٗ َِه ثطبلبد فبٕخ ثبٌَغٕبء اٌن٠ٓ ٠ززجغ ٚٙؼ١زُٙ رزّٚٓ ث١بٔبد ؽٛي ٠ٛ٘زُٙ 

 ٚهلُ اػزمبٌُٙ ٚاٌّموهاد اٌمٚبئ١خ ٚاٌزأك٠ج١خ اٌٖبكهح فٟ ّأُٔٙ ِٚالؽظبد اٌمبٟٙ.

 ".٠ّىٕٗ رمل٠ُ ِمزوؽبد ؽٛي اٌؼفٛ ٚاإلفواط اٌّم١ل ثْوٚٛ

 ع١ّغ فٟ اٌجلٟٔ، اإلوواٖ رطج١ك ٠ّىٓ ال" ِٓ ق َ ط ػٍٝ أٔٗ 641وّب ٖٔذ اٌّبكح 

 ."اٌؼمٛثبد رطج١ك لبٟٙ ِٛافمخ ثؼل ئال لٚبئٟ، ٔٔ ػ١ٍٗ ِموه ٌٚٛ األؽٛاي

 المحاكم االبتدائية. اختصاصالمطلب الثاني: 

 لهاّؾٍٟ االفزٖبٓ اٌصُ )الفمرة األولى( هذه المحاكم ل ٍٕزٕبٚي االفزٖبٓ إٌٛػٟ

 )الفمرة الثانٌة(.

 نهًحبكى االثزذائيخ. يانُوػاالخزصبص  انفقشح األوني:

لجً أْ ٔج١ٓ االفزٖبٓ إٌٛػٟ ٌٍّؾىّخ االثزلائ١خ ثبػزجبه٘ب ِؾىّخ ِٛٙٛع، ال ثل 

 أْ َٔزؼوٗ فٟ اٌجلا٠خ االفزٖبٕبد إٌَّلح ٌوئ١ٌ ٘نٖ اٌّؾىّخ.

 حكًخ االثزذائيخاالخزصبص انُوػي انخبص ثشئيش انًأوال:       

 االخزصبص انوالئي نشئيش انًحكًخ االثزذائيخ. -1

٠قزٔ هؤٍبء اٌّؾبوُ ِٓ لبْٔٛ اٌَّطوح اٌّل١ٔخ ػٍٝ أٔٗ  ٠148ٕٔ اٌفًٖ 

ثبٌجذ فٟ وً ِمبي ٠َزٙلف اٌؾٖٛي ػٍٝ أِو ثاصجبد ؽبي أٚ رٛع١ٗ ئٔناه  1االثزلائ١خ ٚؽلُ٘

                                                           
أو من ٌنٌبه عنه بصفته  اإلدارٌة رئٌس المحكمة بموجبه محاكم إدارٌة، على أنه: "ٌختص المحدث 41.91من المانون رلم  19تنص المادة  - 1

محاكم  الماضً بإحداث 53.95من المانون رلم  21الولتٌة والتحفظٌة". وتنص المادة  الطلبات ألوامر المضائٌة بالنظر فًلاضٌا للمستعجالت وا

وكذا  المدنٌة االختصاصات المسندة إلى رئٌس المحكمة االبتدائٌة بموجب لانون المسطرة التجارٌة رئٌس المحكمة تجارٌة، على أنه: "ٌمارس

 ه فً المادة التجارٌة".االختصاصات المخولة ل
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ٔٔ فبٓ ٚال ٠ٚو ثؾمٛق األٛواف. أٚ أٞ ئعواء َِزؼغً فٟ أ٠خ ِبكح ٌُ ٠وك ثْأٔٙب 

٠ٖٚلهْٚ األِو فٟ غ١جخ األٛواف كْٚ ؽٚٛه وبرت اٌٚجٜ ثْوٛ اٌوعٛع ئ١ٌُٙ فٟ 

 ؽبٌخ ٚعٛك أ٠خ ٕؼٛثخ.

ٟ فٙنا اٌفًٖ أػالٖ ٠ؼطٟ ٌوؤٍبء اٌّؾبوُ االثزلائ١خ ئٕلاه أٚاِو ثٕبء ػٍٝ ٍٛت ف

اٌطؼٓ ثبالٍزئٕبف ئال  واف ثً ٚكْٚ ؽٚٛه وبرت اٌٚجٜ، ٚ٘نٖ األٚاِو ال رمجًغ١جخ األٛ

ِب ػلا اٌطٍجبد اٌوا١ِخ ئٌٝ ئصجبد ؽبي أٚ رٛع١ٗ ئٔناه فٟٙ غ١و لبثٍخ ألٞ   فٟ ؽبٌخ اٌوف٘

ٛؼٓ
1
 . 

ِٓ ق َ َ ٚونا ٖٔٛٓ  148ِٚٓ أِضٍخ األٚاِو ثٕبء ػٍٝ ٍٛت وّب ٚهك ثبٌفًٖ 

ٍٛت ئصجبد ؽبي أفوٜ، ٔنوو:
2

، ٍٛت رٛع١ٗ ئٔناه
3

، ٍٛت رم١١ل اؽز١بٟٛ
4

ٌؾغي ، ٍٛجبد ا

اٌزؾفظٟ
5
. 

 االخزصبص االصزؼجبني نشئيش انًحكًخ االثزذائيخ -2

المضاء االستعجالٍ فرع من المضاء المدنٍ وَمصد ته الفصل فٍ المنازعات التٍ 

الحك وإنما َمتصر علً الحكم تاتخاذ  أصلَخشً علَها فوات الولت فصال مإلتا ال َمس 

ضاع المائمة أو احترام الحموق إجراء ولتٍ ملزم للطرفَن تمصد المحافظة علً األو

 الظاهرة وصَانة مصالح الطرفَن المتنازعَن. 
                                                           

1
 ٌوما من تارٌخ النطك بالحكم ولٌس من تارٌخ تبلٌؽه. 15ٌتم الطعن باالستئناؾ داخل أجل  

2
وهو ٌرمً إلى تهٌئة الدلٌل فً نزاع، عرض على المضاء أو لم ٌعرض، وذلن عند حدوث والعة ٌخشى اضمحاللها أو زوال معالمها، أو تؽٌٌر  

 حك من خطر الزوال. ها بمرور الولت، صٌانة لل

3
 67.12من المانون رلم  23مثال  ذلن اإلنذار بأداء واجب كراء المحالت المحالت لإلستعمال السكنً والمهنً، وهو ما تنص علٌه المادة  

 .19/11/2113الصادر بتنفٌذه الظهٌر المؤرخ فً 

4
بناء على أمر لضائً ، ولد ٌكون هذا التمٌٌد االحتٌاطً ظ به مؤلتاٌمكن لكل من ٌدعً حما على عمار محفظ أن ٌطلب تمٌٌدا احتٌاطٌا لالحتفا 

 من ظهٌر التحفٌظ العماري. 85طبما للفصل  صادر عن رئٌس المحكمة االبتدائٌة التً ٌمع العمار فً دائرة نفوذها

5
فظً من رئٌس المحكمة االبتدائٌة، وٌحدد ٌصدر األمر المبنً على الطلب بالحجز التحمن لم م فإن الحجز التحفظً  453و  452طبما للفصلٌن   

 هذا األمر ولو على وجه التمرٌب مبلػ الدٌن الذي رخص الحجز بسببه وٌبلػ هذا األمر وٌنفذ دون تأخٌر.

ال ٌترتب عن الحجز التحفظً سوى وضع ٌد المضاء على المنموالت والعمارات التً انصب علٌها ومنع المدٌن من التصرؾ فٌها تصرفا ٌضر 

 ائنه وٌكون نتٌجة لذلن كل تفوٌت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطال وعدٌم األثر.بد
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من لانون المسطرة المدنَة فانه َمكن  152و  149تالرجوع إلً ممتضَات الفصلَن و

 : كلما توفر فٍ النازلة شرطان رئَس المحكمة تاعتتاره لاضَا للمستعجالتاللجوء إلً 

وهما االستعجال
1
الحك وعدم المساس تؤصل 

2
. 

٠قزٔ هئ١ٌ اٌّؾىّخ  :"ِٓ لبْٔٛ اٌَّطوح اٌّل١ٔخ ػٍٝ أٔٗ 149اٌفًٖ  ٠ٕٚٔ

ثبٌجذ ثٖفزٗ لب١ٙب ٌٍَّزؼغالد وٍّب رٛفو ػٕٖو االٍزؼغبي فٟ اٌٖؼٛثبد ٖ االثزلائ١خ ٚؽل

اٌّزؼٍمخ ثزٕف١ن ؽىُ أٚ ٍٕل لبثً ٌٍزٕف١ن أٚ األِو ثبٌؾواٍخ اٌمٚبئ١خ أٚ أٞ ئعواء آفو رؾفظٟ 

إٌياع فٟ اٌغٛ٘و لل أؽ١ً ػٍٝ اٌّؾىّخ أَ ال، ثبإلٙبفخ ئٌٝ اٌؾبالد اٌّْبه ٍٛاء وبْ 

ئ١ٌٙب فٟ اٌفًٖ اٌَبثك ٚاٌزٟ ٠ّىٓ ٌوئ١ٌ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ أْ ٠جذ ف١ٙب ثٖفزٗ لب١ٙب 

 ."ٌٍَّزؼغالد

ٚاالفزٖبٓ اٌنٞ ٠جبّوٖ هئ١ٌ اٌّؾىّخ ٕ٘ب ثٖفزٗ لب١ٙب ٌٍَّزؼغالد ٠زُ ٚفك 

الئ١خ، أٞ أٔٗ ٠زُ ػمل عٍَخ ػ١ٍٕخ ٠َزلػٝ ٌٙب األٛوافئعواءاد لٚبئ١خ ال ٚ
3
ٚرجبّو ف١ٙب  

 َِطوح ّف٠ٛخ ِٚجَطخ. 

ِٚٓ األِضٍخ ػٍٝ ثؼ٘ اٌمٚب٠ب اٌزٟ ٠جذ ف١ٙب هئ١ٌ اٌّؾىّخ ثٖفزٗ لب١ٙب 

ٌؾواٍخ اٌمٚبئ١خا: ٌٍَّزؼغالد، ٔنوو
4
ئ٠مبف رٕف١ن ؽىُ أٚ ٍٕل رٕف١نٞ ٌٛعٛك ٕؼٛثخ  ،

                                                           
1
أنه الخطر الحمٌمً المحدق بالحك المراد المحافظة علٌه والذي ٌلزم درؤه عنه بسرعة ال تكون بلم ٌعرؾ المشرع االستعجال واعتبره الفمه " 

 ".  عادة فً المضاء العادي ولو لصرت مواعده

2
صود بأصل الحك الذي ٌخرج عن االختصاص لاضً المستعجالت المساس به ، هو السبب المانونً الذي ٌحدد حموق والتزامات الطرفٌن المم 

إال أن شرط عدم المساس بأصل الحك ال ٌمنع لاضً المستعجالت من اإلطالع على الحجج والوثائك التً ٌدلً بها األطراؾ لٌصل على ضوئها 

 .صائب ولكنه ال ٌمٌم هذه الحجج وال ٌتعرض لها إثباتا أو نفٌا أو صحة أو إبطاالإلى اتخاذ األمر ال

3
ٌمكن أن ٌمدم الطلب فً ؼٌر األٌام والساعات المعٌنة  من ق م م ٌنص أن:" 151ما عدا فً حالة االستعجال المصوى، حٌث نجد أن الفصل  

لمستعجالت أو إلى ممر المحكمة ولبل التمٌٌد فً سجل كتابة الضبط أو ولو للمضاء المستعجل فً حالة االستعجال المصوى سواء إلى لاضً ا
 بموطنه، وٌعٌن الماضً فورا الٌوم والساعة التً ٌنظر فٌها الطلب.

 ".ٌمكن له أن ٌبت حتى فً أٌام اآلحاد وأٌام العطل

4
لحٌن البت فً الموضوع أو  ٌهحفاظ علالمؤلتا ولى حارسا علٌه ٌتاعتباره إٌداع شًء متنازع علٌه بٌن ٌدي شخص بإجراء ٌمتصر على وهً  

 .عن طرٌك بٌعه تصفٌة المال محل الحراسة
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١نٖلب١ٔٛٔخ أٚ ٚالؼ١خ فٟ رٕف
1

، اٍزوعبع اٌّؾً اٌّىوٜ اٌّٙغٛه
2
ػمبه ثلْٚ ٛوك ِؾزً  

ٍجت ٚال ِٛعت
3
. 

 اخزصبص سئيش انًحكًخ ثبنجذ في يضطشح األيش ثبألداء. -3

فٟ  اٍزضٕبئ١خ عؼٍٙب اٌّْوع رؾذ رٖوف اٌلائٓ اٌنٞ ٠طبٌت ثل٠ٕٗ ٘نٖ اٌَّطوحرؼل 

، ٚمٌه وٍٗ ِٓ أعً بف١ٙ عواءارٙب ٚاٌَوػخ فٟ اٌجذئثجَبٛخ رز١ّي  غ١جخ اٌقُٖ، ٟٚ٘

 .اٌنٞ ٌٗ ك٠ٓ صبثذ ػٍٝ ِل٠ٕٗ اٌلائٓخ رؾم١ك ٍِٖؾ

٠َٕـ ٠ٚؼٛٗ  2114ِبهً  6ثزبه٠ـ  1.13ٕله لبْٔٛ هلُ  خ ٘نٖ اٌَّطوحٚأل١ّ٘

ِٓ لبْٔٛ اٌَّطوح  165ئٌٝ  155ِٓ اٌفٖٛي  اٌفٖٛي اٌّزؼٍمخ ثَّطوح األِو ثبألكاء

٠ّىٓ ئعواء َِطوح األِو ثبألكاء ٔٗ ثأ ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ 155، ٚ٘ىنا ٔٔ اٌفًٖ اٌّل١ٔخ

َِزؾك ثّٛعت كهُ٘(  5111فَّخ آالف كهُ٘ )وً ٍٛت رأك٠خ ِجٍغ ِبٌٟ ٠زغبٚى  ثْأْ

 .أٚ اػزواف ثل٠ٓهٍّٟ ٍٕل ٚهلخ رغبه٠خ أٚ 

)وّج١بٌخ ، ٍٕل ألِو أٚ بألكاء اٌّج١ٕخ ػٍٝ أٚهاق رغبه٠خ ٌىٓ ثبٌَٕجخ ٌطٍجبد األِو ث

ٌوئ١ٌ اٌّؾىّخ  اٌجذ ف١ٙب ٠ٕؼملفزٖبٓ اْ اأٌف كهُ٘، ف ٠21زغبٚى ِجٍغٙب اٌزٟ ١ّه( 

 أٌف كهُ٘. 21اٌزغبه٠خـ ٚال ٠ٕؼمل ٌوئ١ٌ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ ئال ئما وبْ مٌه اٌّجٍغ ٠مً ػٓ 

ِٚٓ فالي االٛالع ػٍٝ اٌفٖٛي إٌّظّخ ٌَّطوح األِو ثبألكاء، فٕٙبن ّوٚٛ ٠ٕجغٟ 

 ٌّملَ ثْأٔٙب، ٚ٘نٖ اٌْوٚٛ ٟ٘:اٍزغّبػٙب ٌّٛافمخ هئ١ٌ اٌّؾىّخ ػٍٝ اٌطٍت ا

                                                           
1
ذا أثار األطراؾ صعوبة والعٌة أو لانونٌة إلٌماؾ تنفٌذ الحكم أو تأجٌله أحٌلت الصعوبة على من ق م م على ما ٌلً:"إ 436ٌنص الفصل  

ن المكلؾ بتبلٌػ أو تنفٌذ الحكم المضائً وٌمدر الرئٌس ما إذا كانت االدعاءات المتعلمة بالصعوبة الرئٌس من لدن المنفذ له أو المحكوم علٌه أو العو

مجرد وسٌلة للمماطلة والتسوٌؾ ترمً إلى المساس بالشًء الممضً به حٌث ٌأمر فً هذه الحالة بصرؾ النظر عن ذلن. وإذا ظهر أن الصعوبة 

 ."أن ٌبت فً األمرجدٌة أمكن له أن ٌأمر بإٌماؾ التنفٌذ إلى 

2
 المتعلك بكراء المحالت المعدة للسكنً أو لالستعمال المهنً. 67.12من المانون رلم  59المادة  

3
ولد استمر االجتهاد المضائً على أن كل شخص ٌمٌم بعمار محفظ وٌستعمره دون أن ٌكون مسجال بالرسم العماري ٌعتبر كمؽتصب بدون حك  

 لة لصاحب الرسم العماري أن ٌلتمس من لاضً المستعجالت إخالءه.وال لانون وٌحك فً هذه الحا
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ٚ ر١ٍَُ أٚ االِزٕبع ػٕٗ ٌم١بَ ثؼًّ أأْ ٠ىْٛ ِٛٙٛع اٌطٍت ِجٍغ ِٓ إٌمٛك، ال ا-

 ّٟء.

 كهُ٘. 5111أْ ٠زغبٚى اٌّجٍغ اٌّطٍٛة  -

 .أٚ اػزواف ثل٠ٓهٍّٟ ٍٕل ٚهلخ رغبه٠خ أٚ ثّٛعت  أْ ٠ىْٛ اٌل٠ٓ ِؾلك ٚصبثذ -

 أْ ٠ىْٛ اٌل٠ٓ َِزؾمب. -

 و اٌّل٠ٓ ػٍٝ ِٛٛٓ ثبٌّغوة.أْ ٠زٛف -

ٕجؼ ٠قزٔ ثَّطوح األِو ثبألكاء هئ١ٌ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ ٚأ 

 . ٌٛؽلٖثٙب ثؼلِب وبْ فٟ اٌَبثك ٠قزٔ 

ثؼل أْ ٠زقن هئ١ٌ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ لواهٖ ثمجٛي األِو ثبألكاء ٠جٍغ ٘نا األف١و ئٌٝ 

ثبألكاء لبثً اٌزٕف١ن ثّغوك ٕلٚهٖ، ٚ٘نا  ػ١ٍٗ ٠ٚىْٛ األِو بِ اٌّلػٟ ػ١ٍٗ، ف١إكٞ

اٌّمزٚٝ عبء ِٓ فالي اٌزؼل٠ً اٌغل٠ل اٌنٞ عؼً َِطوح األِو ثبألكاء ٌِّْٛخ ثبٌٕفبم 

 اٌّؼغً ٚ٘ٛ ِمزٚٝ ُِٙ علا ٌزَو٠غ اٌَّطوح.

٠ٚغت اْ رزّٚٓ ٚص١مخ اٌزج١ٍغ األِو ثبألكاء رؾذ ٛبئٍخ اٌجطالْ ِغ اػناه اٌّؾىَٛ 

 ػ١ٍٗ :

       إكٞ ئٌٝ اٌلائٓ ِجٍغ اٌل٠ٓ ٚاٌّٖبه٠ف اٌّؾلكح فٟ األِو ٚاٌفٛائل ػٕل أْ ٠

 االلزٚبء.

        ٚ٠َٛ ِٓ ربه٠ـ اٌزج١ٍغ، ٚفٟ ؽبٌخ ػلَ رمل٠ُ  15ْ ٠زؼوٗ ػٍٝ األِو كافً اعً أأ

 مٌه ٠َمٜ ؽمٗ فٟ ِّبهٍخ أٞ ٛؼٓ.

ٌغبء ئرُ ، فمل 1.13لبْٔٛ هلُ  اٌنٞ أكفً ػٍٝ َِطوح األِو ثبألكاءٚثّمزٚٝ اٌزؼل٠ً   

ِوؽٍخ اٌطؼٓ ثبالٍزئٕبف ٚرؼ٠ٛٚٗ ثبٌطؼٓ ثبٌزؼوٗ ، ٚثنٌه فاْ األِو لبثً ٌٍزٕف١ن ثّغوك 

ِبَ اٌّؾىّخ أ٠ملَ اٌطؼٓ ثبٌزؼوٗ ثّمبي ِىزٛة ٕلٚهٖ ٚال ٠مجً اٌطؼٓ ٍٜٛ ثبٌزؼوٗ، ٚ

ِو ٠َٛ ِٓ ربه٠ـ رج١ٍغ األ 15اٌزٟ إله هئ١َٙب األِو ثبألكاء، ٠ٚغت اْ ٠ملَ كافً اعً 
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ْ رأِو ثا٠مبف رٕف١ن األِو ثبألكاء ثمواه أٓ ٌٍّؾىّخ اٌّؼوٚٗ ػ١ٍٙب اٌزؼوٗ ثبألكاء، ٠ّٚى

 ِؼًٍ.

ٛبه اٌزؼوٗ لبثً ٌٍطؼٓ ئفاْ اٌؾىُ اٌٖبكه ػٓ اٌّؾىّخ فٟ  ،ثبإلٙبفخ ٌّب ٍجك     

ِٓ ربه٠ـ رج١ٍغٗ، ٠ّٚىٓ ٌّؾىّخ االٍزئٕبف ثٕبء ػٍٝ ٍٛت اْ  15ثبالٍزئٕبف كافً اعً 

 ا٠مبفٗ و١ٍب اٚ عيئ١ب ثمواه ِؼًٍ.رأِو ث

 اخزصبص سئيش انًحكًخ في يضطشح انزصذيق ػهي اإلَزاس واأليش ثبألداء.-4

٠طٍت ِٓ هئ١ٌ اٌّؾىّخ  فأٗ ٠ّىٓ ٌٍّىوٞ أْ 67.12ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  26ٛجمب ٌٍّبكح 

اٌَّزؾمخ اٌغيئٟ ٌٍّجبٌغ  فٟ ؽبٌخ ػلَ األكاء اٌىٍٟ أٚ اٌّٖبكلخ ػٍٝ اإلٔناه ٚاألِو ثبألكاء

 ٚاٌّؾلكح فٟ اإلٔناه.

ٚلل ٍجك اْ هأ٠ٕب أْ ٌٍّىوٞ أْ ٠ٍغب ٌوئ١ٌ اٌّؾىّخ فٟ ئٛبه األٚاِو ثٕبء ػٍٝ ٍٛت 

ٌزٛع١ٗ ئٔناه ٌّىزوٞ فٟ ؽبٌخ ػلَ أكاء اٌىواء ٚاٌزىب١ٌف اٌزبثؼخ ٌٙب اٌَّزؾمخ، ٌىٓ ال ٠ّىٓ 

١خ صبثزخ ثّمزٚٝ ِؾوه وزبثٟ ٌٍّىوٞ أْ ٠طٍت رٛع١ٗ ٘نا اإلٔناه ئال ئما وبٔذ اٌؼاللخ اٌىوائ

صبثذ اٌزبه٠ـ أٚ ؽىُ ٔٙبئٟ ٠ؾلك اٌٛع١جخ اٌىوائ١خ ث١ّٕٙب، وّب ٠غت أْ ٠زّٚٓ ٍٛت رٛع١ٗ 

٠ِٛب ٌزَل٠ل اٌّىزوٞ ِب ػ١ٍٗ ِٓ ِجبٌغ  15اإلٔناه ِغّٛػخ ِٓ اٌج١بٔبد ٠ٚؾلك ف١ٗ اعً 

 َِزؾمخ.

ِو ثبألكاء كافً اعً ٚػٍٝ هئ١ٌ اٌّؾىّخ أْ ٠ٖله أِوٖ ثبٌّٖبكلخ ػٍٝ اإلٔناه ٚاأل

 ٍبػخ ِٓ رَغ١ً اٌطٍت، ٠ٕٚفن ٘نا األِو ػٍٝ األًٕ. 48

ٚفٟ ؽبٌخ هف٘ اٌّٖبكلخ، فاْ ٘نا اٌوف٘ ال ٠مجً أٞ ٛؼٓ ػبكٞ أٚ غ١و ػبكٞ ٚال 

رىْٛ ٌٗ أ٠خ ؽغ١خ. ٠ٚؾك ٌٍّىوٞ ٕ٘ب أْ ٠طبٌت ثبٍز١فبء ٚع١جخ اٌىواء ٚاٌزىب١ٌف اٌزبثؼخ ٌٙب 

 ٚفمب ٌٍمٛاػل اٌؼبِخ.

ٓ ٌٍّىزوٞ فٟ ؽبٌخ لجٛي اٌطٍت أْ ٠وفغ إٌياع أِبَ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ ٛجمب ٠ّٚى

 ٌٍمٛاػل اٌؼبِخ، ٌٚٙنٖ اٌّؾىّخ أْ رأِو ثا٠مبف اٌزٕف١ن.
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 ػٍ قبظي انقشة. حانجذ في غهجبد إنغبء األحكبو انصبدس-5

من لانون لضاء المرب َختص رئَس المحكمة تالتت فٍ طلب  9طتما للمادة  

 إذا توفرت إحدي الحاالت التالَة: الصادر عن لاضٍ المرب، مالحكإلؽاء 

 إذا لم َحترم لاضٍ المرب اختصاصه النوعٍ أو المَمٍ؛-

 تعده؛ 12إذا لم َجر محاولة الصلح المنصوص علَها فٍ المادة -

إذا تت فَما لم َطلب منه، أو حكم تؤكثر مما طلب، أو أؼفل التت فٍ أحد -

 الطلتات؛

 أحد األطراؾ لد جرحه عن حك؛ إذا تت رؼم أن-

 إذا تت دون أن َتحمك مستما من هوَة األطراؾ؛-

إذا حكم علً المدعً علَه أو المتهم دون أن تكون له الحجة علً أنه توصل -

 تالتتلَػ أو االستدعاء؛

 إذا وجد تنالض تَن أجزاء الحكم؛-

  إذا ولع تدلَس أثناء تحمَك الدعوي.-

أجل خمسة عشر َوما من تارَخ إَداعه، فٍ ؼَتة  َتت الرئَس فٍ الطلب داخل

األطراؾ، ما لم َر ضرورة استدعاء أحدهم لتمدَم إَضاحات؛ وفٍ جمَع الحاالت 

 َتت داخل أجل الشهر.

 ال َمتل هذا الحكم أٌ طعن.

 من لانون المسطرة الجنائَة. 41التصدَك علً محضر الصلح وفما للمادة -6

َمكن للمتضرر أو المشتكً ته لتل إلامة " أنه:من ق م ج علً  41تنص المادة  

الدعوي العمومَة وكلما تعلك األمر تجرَمة َعالب علَها تسنتَن حتساً أو ألل أو تؽرامة ال 

درهم، أن َطلب من وكَل الملن تضمَن الصلح الحاصل  5.111َتجاوز حدها األلصً 

 تَنهما فٍ محضر. 
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ن علً الصلح، َحرر وكَل الملن فٍ حالة موافمة وكَل الملن وتراضٍ الطرفَ

محضراً تحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم َتنازال أو َتنازل أحدهما عن ذلن، وَتضمن 

 هذا المحضر ما اتفك علَه الطرفان.

َتضمن المحضر كذلن إشعار وكَل الملن للطرفَن أو لدفاعهما تتارَخ جلسة ؼرفة 

 المشورة، وَولعه وكَل الملن والطرفان.

ل الملن محضر الصلح علً رئَس المحكمة االتتدائَة لَموم هو أو من َنوب َحَل وكَ

عنه تالتصدَك علَه تحضور ممثل النَاتة العامة والطرفَن أو دفاعهما تؽرفة المشورة، 

 ."تممتضً أمر لضائٍ ال َمتل أٌ طعن

 ثبَيب: االخزصبص انُوػي نهًحكًخ االثزذائيخ كًحكًخ يوظوع.

 :ِجلآٌٍّْؾىّخ االثزلائ١خ  ٠ؾىُ االفزٖبٓ اٌْبًِ

 األٚي: أْ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ ماد افزٖبٓ ّبًِ ٚٚال٠خ لٚبئ١خ ػبِخ.

 اٌضبٟٔ: أْ اٌّؾىّخ االثزلائ١خ ِقزٖخ ثٖفخ اثزلائ١خ.

 ٍٕٚزؼوٗ ٌٙن٠ٓ اٌّجلأ٠ٓ ِغ ث١بْ االٍزضٕبءاد اٌزٟ روك ػٍٝ وً ٚاؽل ِّٕٙب.

 نؼبيخ نهًحكًخ االثزذائيخ.يجذأ االخزصبص انشبيم وانواليخ انقعبئيخ ا-1

ٟ٘ ٕبؽجخ اٌٛال٠خ اٌؼبِخ ٚلل ٔٔ ػٍٝ ٘نٖ اٌمبػلح وً ِٓ  االثزلائ١خرؼزجو اٌّؾىّخ 

ِٓ ق.َ.َ  18ِٓ اٌظ١ٙو اٌّزؼٍك ثبٌزٕظ١ُ ق وّب ٚلغ رغ١١وٖ ٚرز١ّّٗ ، ٚاٌفًٖ  5اٌفًٖ 

رقزٔ  :"٠ٍٟ ٘نا األف١و اٌنٞ إٔجؼ ٠ٕٔ ػٍٝ ِب 11-35وّب ٚلغ رؼل٠ٍٗ ثّمزٚٝ اٌمبْٔٛ 

اٌقبٕخ اٌّقٌٛخ ئٌٝ ألَبَ لٚبء اٌموة ثبٌٕظو  االفزٖبٕبدِغ ِواػبح  االثزلائ١خاٌّؾبوُ 

، ٚاإلعزّبػ١خ اثزلائ١ب ٚأزٙبئ١ب فٟ ع١ّغ اٌمٚب٠ب اٌّل١ٔخ ٚلٚب٠ب األٍوح ٚاٌزغبه٠خ ٚاإلكاه٠خ

 ."االٍزئٕبفأٚ اثزلائ١ب ِغ ؽفع ؽك 

مكونات المحكمة االتتدائَة، أما لسم لضاء المرب، والذٌ َعتتر داخل ضمن 

الصادر تتنفَذه الظهَر الشرَؾ  42.11فاختصاصاته حددها لانون لضاء المرب رلم 
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منه  11، حَث حددت هذه االختصاصات طتما للمادة 2111ؼشت  17الصادر تتارَخ 

تالنظر فٍ الدعاوي الشخصَة والمنمولة التٍ ال والتٍ جاء فَها أن:" َختص لاضٍ المرب 

والعمار  لَمتها خمسة آالؾ درهم، وال َختص فٍ النزاعات المتعلمة تمدونة األسرة  تتجاوز

 والمضاَا االجتماعَة واإلفراؼات.

إذا عمد المدعٍ إلً تجزئة مستحماته لالستفادة مما َخوله هذا المانون ال تمتل منه إال و

 ."المطالب األولَة

اولة للصلح تَن الطرفَن. فإذا حمَموم لاضٍ المرب وجوتا، لتل منالشة الدعوي، تو

إذا تعذر الصلح تَن  . وتم الصلح تَنهما، حرر تذلن محضرا وتم اإلشهاد ته من طرفه

طرفٍ الدعوي، تت فٍ موضوعها داخل أجل ثالثَن َوما تحكم ؼَر لاتل ألٌ طعن عادٌ 

  .(13و 12)م  أعاله. 7مع مراعاة أحكام المادة أو استثنائٍ، 

لزجرٌ لمضاء المرب، فهو َختص تالتت فٍ المخالفات وتخصوص االختصاص ا

من هذا المانون،  18إلً  15المرتكتة من طرؾ الرشداء المنصوص علَها فٍ المواد من 

 درهم.1211و 211وهٍ مخالفات معالب علَها تؽرامة تتراوح تَن 

وتكون مجانَة ومعفاة ، المسطرة أمام لسم لضاء المرب تكون شفوَةوٌشار إلى أن 

  الرسوم المضائَة تخصوص الطلتات الممدمة من طرؾ األشخاص الذاتََن. من

ٚاالٍزضٕبءاد اٌزٟ روك ػٍٝ ِجلأ االفزٖبٓ اٌْبًِ ٌٍّؾىّخ االثزلائ١خ، ٠زؼٍك 

 ثبالفزٖبٕبد إٌَّلح ٌٍّؾبوُ اٌّزقٖٖخ اٌزغبه٠خ ٚاإلكاه٠خ.

 يجذأ االخزصبص االثزذائي نهًحكًخ االثزذائيخ. -2

 :رقزٔ ثبٌٕظوِٓ ق َ َ ، فاْ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ  19ٛجمب ٌٍفًٖ 

اثزلائ١ب، ِغ ؽفع ؽك االٍز١ٕبف أِبَ غوف االٍز١ٕبفبد ثبٌّؾبوُ االثزلائ١خ، ئٌٝ غب٠خ  - 

 كهُ٘(؛ 20.000ػْو٠ٓ أٌف كهُ٘ )
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ٚاثزلائ١ب، ِغ ؽفع ؽك االٍز١ٕبف أِبَ اٌّؾبوُ االٍز١ٕبف١خ، فٟ ع١ّغ اٌطٍجبد اٌزٟ   -

 كهُ٘(؛ 20.000ٌف كهُ٘ )رزغبٚى ػْو٠ٓ أ

 .وبٔذ ل١ّخ ِٛٙٛع إٌياع غ١و ِؾلكحئما  ٠جذ اثزلائ١بٚ -

ٚرغت اإلّبهح ئٌٝ أْ االفزٖبٓ اٌم١ّٟ ٌٍّؾىّخ االثزلائ١خ ال ٠جلأ ئال فٟ اٌمٚب٠ب 

اٌزٟ رزغبٚى ل١ّخ اٌطٍت ف١ٙب فَّخ آٌف كهُ٘، ػٍٝ اػزجبه أْ ِب ٠َبٚٞ أٚ ٠مً ػٓ ٘نا 

 ٓ لبٟٙ اٌموة.اٌّجٍغ ٠لفً ّٙٓ افزٖب

ّجٍغ اٌّغوك إٌبرظ ػٓ آفو َِزٕزغبد اٌّلػٟ ثبٌ ٚاٌؼجوح فٟ رؾل٠ل ِجٍغ اٌطٍت

ِٓ  11)اٌفًٖ  ثبٍزضٕبء اٌٖٛائو اٌمٚبئ١خ ٚاٌفٛائل اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغواِبد اٌزٙل٠ل٠خ ٚاٌغجبئ١خ

  .ق َ َ(

م١ّخ ٚرأو١ل ٌّجلأ اٌزمبٟٙ ػٍٝ كهعز١ٓ، فمل رلفً اٌّْوع ٚأٌغٝ االػزجبه اٌواعغ ٌ

اٌلػٜٛ وَجت ٌؼلَ لبث١ٍخ اٌؾىُ االٍزئٕبف
1
ِٓ لبْٔٛ  19ؽ١ش رُ رؼل٠ً ِمز١ٚبد اٌفًٖ  

ػٍٝ ِجلأ ، ٌىٓ الىاٌذ ٕ٘بن اٍزضٕبءاد  35.11ثّٛعت اٌمبْٔٛ هلُ  اٌَّطوح اٌّل١ٔخ

االفزٖبٓ االثزلائٟ ٌٍّؾبوُ االثزلائٟ، ؽ١ش رىْٛ األؽىبَ اٌٖبكه ػٓ ٘نٖ اٌّؾبوُ فالفب 

ِٕٙب ِب ٘ٛ ِموه اػزجبها  ٘نٖ االٍزضٕبءادٚثك، غ١و لبثٍخ ٌٍطؼٓ ثبالٍزئٕبف، ٌٍّجلأ اٌَب

 ٌّٛٙٛع اٌلػٜٛ، ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ِموه ثؾَت ٔٛػ١خ اٌؾىُ اٌٖبكه.

 :االصزثُبءاد انًقشسح اػزجبسا نًوظوع انذػوىثؼط  -أ 

تكون األحكام واألوامر المضائَة الصادرة لفائدة األولاؾ العامة فٍ النزاعات  -

 تاالستئناؾ.المتعلمة تكراء األمالن الحتسَة نهائَة. وال َجوز للمكترٌ الطعن فَها 

 فتراَر المتعلك تمدونة األولاؾ(. 23من ظهَر  92)الفصل 

الممررات المضائَة الصادرة تالتطلَك أو تالخلع أو تالفسخ طتما ألحكام هذا الكتاب،  -

من  128)المادة  اء العاللة الزوجَة.تكون ؼَر لاتلة ألٌ طعن فٍ جزئها الماضٍ تإنه

 مدونة األسرة(.
                                                           

1
 درهم. 3111كانت المحاكم االبتدائٌة تبت ابتدائٌا وانتهائٌا إلى ؼاٌة  
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النزاعات الناشئة عن تطتَك الؽرامات التهدَدَة الممررة فٍ التشرَع الخاص  -

تالتعوَض عن حوادث الشؽل واألمراض المهنَة فإن األحكام تصدر تصفة انتهائَة ولو كان 

 من ق م م(. 2/فمرة  21)الفصل  متلػ الطلب ؼَر محدد.

 :نُوػيخ انحكىاالصزثُبءاد انًقشسح اػزجبسا عض ب -ب

. ال ٠مجً أٞ ٛؼُٓٙ ػٓ اٌلػٜٛ رٕبىٌػٍٝ األٛواف  ارفبقاٌؾىُ اٌمبٟٙ ثزَغ١ً  -

ئما رؼوٗ اٌطوف اٌّٛاعٗ ػٍٝ اٌزٕبىي ثبٌَٕجخ ٌٍلػٜٛ أٚ ٌؾك اٌزوافغ ثؼٍخ أٔٗ للَ ٌىٓ 

)اٌفًٖ بثً ٌالٍز١ٕبف.كػٜٛ ِمبثٍخ أٚ ٌَجت آفو ثذ اٌمبٟٙ فٟ ٕؾخ اٌزٕبىي ثؾىُ ل

 .ِٓ ق َ َ( 121

فٟ لٚب٠ب أٚ فٟ إٌياػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌْغً األِو اٌمبٟٙ ثاصجبد االرفبق أٚ اٌٍٖؼ  -

ؽلا أٚ فٟ لٚب٠ب اٌّٚبْ االعزّبػٟ. فٙنا األِو  ؽٛاكس اٌْغً ٚاألِواٗ ا١ٌّٕٙخ

 ِٓ ق َ َ(. 278)اٌفًٖ ٌٍٕياػبد ٠ٕٚفن ثمٛح اٌمبْٔٛ ٚال ٠مجً أٞ ٛؼٓ. 

ئال فٟ ٚلذ ٚاؽل ِغ األؽىبَ اٌفبٍٕخ فٟ  ٙباألؽىبَ اٌز١ّٙل٠خ ال ٠ّىٓ اٍز١ٕبف -

 .اٌّٛٙٛع

الحكم  هذا فإن للحرَة، سالتة تعموتة ممرونة ؼَر تؽرامة الحكم الحضورٌ الماضٍ -

 ق م ج. 396ؾ  تالنمض إال فَه َطعن أن َمكن ال

 االخزصبص انًحهي نهًحبكى االثزذائيخ. :انثبَيخانفقشح 

الذٌ َعطٍ للمحكمة صالحُة الفصل فٍ الدعىي تناء علً  هواالختصاص المكانٍ 

 .المتماضُن جؽرافٍ تحمُما لمصالح الخصىم ولتمرَة المضاء من أساس

ولما كان المدعٍ هو الذٌ َسعً وراء المدعً علَه، فمد ألر المشرع لاعدة مفادها أن 

ائرة نفوذها موطن المدعً علَه، ؼَر المحكمة المختصة مكانَا هٍ المحكمة التٍ َمع فٍ د

 أن هذه الماعدة ترد علَها تعض االستئثناء.

 أوال: مبدأ االختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
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للمحكمة،  من ق م م لاعدة عامة تسرٌ علً االختصاص المحلٍ 27حدد الفصل 

 ٌٍّلػٝ ػ١ٍٗئما ٌُ ٠ىٓ ٚ زبه ٌٍّلػٝ ػ١ٍٗ.ٌّؾىّخ اٌّٛٛٓ اٌؾم١مٟ أٚ اٌّق٠ىْٛ  وهٍ أن

  ِٛٛٓ فٟ اٌّغوة ٌٚىٓ ٠زٛفو ػٍٝ ِؾً ئلبِخ وبْ االفزٖبٓ ٌّؾىّخ ٘نا اٌّؾً.

ئما رؼلك اٌّلػٝ ػ١ٍُٙ عبى ٌٍّلػٟ أْ ٠قزبه ِؾىّخ ِٛٛٓ أٚ ِؾً ئلبِخ أٞ ػٍٝ أٔٗ 

 ٚاؽل ُِٕٙ.

ِٚووي أػّبٌٗ نارٟ ٘ٛ ِؾً ٍىٕبٖ اٌؼبكٞ اٌْقٔ ٌٍ ٠ٚواك ثبٌّٛٛٓ اٌؾم١مٟ

ِٖٚبٌؾٗ
1
. 

أِب اٌّٛٛٓ اٌّقزبه، فٙٛ اٌّؾً اٌنٞ رٕٖوف اإلهاكح ئٌٝ افز١بهٖ ٌزٕف١ن ػًّ أٚ 

 رٖوف لبٟٔٛٔ ِؼ١ٓ، ثؾ١ش ٠ىْٛ فبٕب ثٙنا اٌؼًّ أٚ اٌزٖوف.

 ِؾً اإللبِخ ٘ٛ اٌّؾً اٌنٞ ٠ٛعل ثٗ اٌْقٔ فؼال فٟ ٚلذ ِؼ١ٓ.ٚ

ٌٍّٛظف اٌؼِّٟٛ ٘ٛ اٌّؾً ٚ ؽبعوٖٟٛٔ ٌفبلل األ١ٍ٘خ ٘ٛ ِٛٛٓ ٠ىْٛ اٌّٛٛٓ اٌمبٔٚ

 .ِٛٛٓ ّووخ ٘ٛ اٌّؾً اٌنٞ ٠ٛعل ثٗ ِووي٘ب االعزّبػٟ، وّب أْ اٌنٞ ٠ّبهً ثٗ ٚظ١فزٗ

 موطن المدعى عليه. االستثناءات الواردة على مبدأ محكمة: ثانيا

لجٍٗ،  27ٚأ٠ٚب اٌفًٖ ِٓ لبْٔٛ اٌَّطوح اٌّل١ٔخ  28ٚهك٘ب اٌفًٖ االٍزضٕبءاد أ٘نٖ 

 ٠ٍٟ:ٟٚ٘ وّب 

ٗ ّؾىّخ ِٛٛٓ أٚ ئلبِخ اٌّلػٟ ئما ٌُ ٠ىٓ ٌٍّلػٝ ػ١ٍرمو٠و االفزٖبٓ اٌّؾٍٟ ٌ -

 .ال ِٛٛٓ ٚال ِؾً ئلبِخ ثبٌّغوة

 فبٕخ ِب ٠زؼٍك ِٕٙباٌلػبٜٚ اٌؼمبه٠خ  ؽبٌخ فٟ ِؾىّخ ِٛلغ اٌؼمبه اٌّزٕبىع ف١ٗ -

 .ثلػٜٛ االٍزؾمبق أٚ اٌؾ١بىح

، مل٠ُ ػالعبد ٛج١خ أٚ ِٛاك غنائ١خرِؾىّخ ئٔغبى ثؼ٘ األػّبي وّب فٟ كػبٜٚ  -

 ٚكػبٜٚ األّغبي اٌؼ١ِّٛخ، ٚاٌزووبد، ٚكػبٜٚ ػمٛك اٌْغً ٚاٌزله٠ت إٌّٟٙ.

                                                           
1
 الممصود بالموطن ومحل اإللامة كمحدد لالختصاص المحلً من ق م م  526إلى  518الفصول  تولد بٌن 
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لػبٜٚ افز١به اٌّلػٟ ِؾىّخ ِٕٛٛٗ أٚ ِؾىّخ ِٛٛٓ اٌّلػٝ ػ١ٍٗ ئما رؼٍك األِو ث -

 .إٌفمخ

أٚ أِبَ فٟ كػبٜٚ اٌزؼ٠ٛ٘، أِبَ ِؾىّخ اٌّؾً اٌنٞ ٚلغ ف١ٗ اٌفؼً اٌَّجت ٌٍٚوه  -

  .اٌّلػٟ ِؾىّخ ِٛٛٓ اٌّلػٝ ػ١ٍٗ ثبفز١به

فٟ كػبٜٚ اٌزغ١ٙي ٚاألّغبي ٚاٌىواء ٚئعبهح اٌقلِخ أٚ اٌؼًّ أِبَ ِؾىّخ ِؾً  -

  .ال فأِبَ ِؾىّخ ِٛٛٓ اٌّلػٝ ػ١ٍٗاٌزؼبلل أٚ رٕف١ن اٌؼمل ئما وبْ ٘ٛ ِٛٛٓ أؽل األٛواف ٚئ

ٌّلفٍخ ػٕل ٕلٚه٘ب ػٍٝ اٌفًٖ ٚونا اٌزؼل٠الد ا١ْٔٚو أ٠ٚب ئٌٝ أْ ِلٚٔخ األٍوح 

ِٓ لبْٔٛ اٌَّطوح اٌّل١ٔخ، رّٕٚذ ثؼ٘ االٍزضٕبءاد ػٍٝ ِجلأ ِؾىّخ ِٛٛٓ  212

 اٌّلػٝ ػ١ٍٗ اٌنٞ ١ٙ٠ّٓ االفزٖبٓ اٌّؾٍٟ، ٚ٘نٖ االٍزضٕبءاد ٟ٘ وب٢رٟ:

٠غت ػٍٝ ِٓ ٠و٠ل اٌطالق أْ ٠طٍت اإلمْ ِٓ  ِٓ ِلٚٔخ األٍوح أٚعجذ 79اٌّبكح  -

بك ثٗ ٌلٜ ػل١ٌٓ ِٕزٖج١ٓ ٌنٌه، ثلائوح ٔفٛم اٌّؾىّخ اٌزٟ ٠ٛعل ثٙب ث١ذ اٌّؾىّخ ثبإلّٙ

 اٌيٚع١خ، أٚ ِٛٛٓ اٌيٚعخ، أٚ ِؾً ئلبِزٙب أٚ اٌزٟ أثوَ ف١ٙب ػمل اٌيٚاط ؽَت اٌزور١ت.

٠ملَ ٚفمب ٌإلعواءاد اٌؼبك٠خ ِمبي اٌزط١ٍك ئٌٝ اٌّؾىّخ ِٓ ق َ َ:" 212اٌفًٖ  -

م٘ب ث١ذ اٌيٚع١خ أٚ ِٛٛٓ اٌيٚعخ أٚ اٌزٟ أثوَ ف١ٙب ػمل االثزلائ١خ اٌزٟ ٠ٛعل ثلائوح ٔفٛ

 ".اٌيٚاط
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 .نافستيمحاكم االالثاني: المبحث  

َطلك علً محاكم االستئناؾ محاكم الدرجة الثانَة، تاعتتارها تنظر فٍ أحكام 

و الدرجة الدنَا تعد الطعن تاالستَناؾ ضد أحكام الصادرة عن هذه محاكم الدرجة األولً أ

حاكم، وهٍ تنظر فٍ تلن المضاَا كجهة استئنافَة تعَد النظر فَها من الناحَتَن المانونَة الم

 والوالعَة.

وسنتطرق فٍ هذا الصدد لتؤلَؾ وتنظَم هذه المحاكم )المطلب األول(، ثم 

 الختصاصاتها )المطلب الثانٍ(.

 .االستينافمحاكم األول: تأليف وتنظيم المطلب 

 والتنظيم وفق ظهير التنظيم القضائي. الفقرة األولى: التأليف

وتتعا ألهمَتها علً عدد من  االستَناؾ تحت سلطة رإسائها األولَن تشتمل محاكم

ؼَر أنه  تَنها ؼرفة لألحوال الشخصَة والمَراث وؼرفة للجناَات. الؽرؾ المختصة، من

 ا كانؼرفة أن تتحث وتحكم فٍ كل المضاَا المعروضة علً هذه المحكمة أَ َمكن لكل

 .نوعها

عامة تتكون من وكَل عام للملن ونواته العامَن وعلً  تشتمل أَضا علً نَاتةو

ضتط وكتاتة الولاض أو عدة لضاة لألحداث وكتاتة  لاض أو عدة لضاة مكلفَن تالتحمَك

1.للنَاتة العامة
 

ناؾ المحددة، والمعَنة دوائر نفوذها تمرسوم، علً ألسام ئتشتمل محاكم االستو

 م المالَة.للجرائ

                                                           
منه، على أن هذه المحاكم تتألؾ  65ؾ بحسب مشروع لانون التنظٌم المضائً، فمد نصت المادة أما الجدٌد فً تألٌؾ محاكم االستئنا 1

 :من
 ومستشارٌن؛ األول للرئٌس ونائب أول رئٌس -
 ونوابه؛ للملن عام وكٌل -
  .الضبط كتابة موظفً وهٌئة للمحكمة عام كاتب -
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تشتمل هذه األلسام علً ؼرؾ للتحمَك وؼرؾ للجناَات وؼرؾ للجناَات 

 وكتاتة للنَاتة العامة. االستَنافَة ونَاتة عامة

عدد محاكم االستئناؾ المحدثة ل المرسوم المحدد 2111نونتر  4ولد صدر تتارَخ 

  ، وهٍ كما َلٍ:تها ألسام للجرائم المالَة وتعََن دوائر نفوذها

 دوائر نفوذ محاكم االستئناؾ   كم االستئناؾ المحدثة تها ألساممحا

 تطوان -طنجة  –المنَطرة  –الرتاط  الرتاط

 تنٍ مالل –خرَتكة  –الجدَدة  –سطات  –الدار التَضاء  الدار التَضاء

 وجدة -الناضور  –الحسَمة  –تازة  –الرشَدَة  –مكناس  –فاس  فاس

 العَون -أكادَر  –ات ورزاز –آسفٍ  –مراكش  مراكش

 

جلساتها فٍ  تعمد محاكم االستَناؾمن لانون التنظَم المضائٍ،  7وطتما للفصل 

طائلة  جمَع المضاَا وتصدر لراراتها من طرؾ لضاة ثالثة وتمساعدة كاتب الضتط تحت

 .التطالن ما لم َنص المانون علً خالؾ ذلن

ة إلزامَا تحت طائلة التطالن. العامة فٍ الجلسة الجنائَ َعتتر حضور النَاتةو 

 واختَارَا فٍ المضاَا األخري عدا فٍ األحوال المنصوص علَها فٍ لانون المسطرة المدنَة

النَاتة العامة طرفا رئَسَا وفٍ جمَع األحوال األخري الممررة تممتضً  وخاصة إذا كانت

 .خاص نص

وألجل تمرَب المضاء ونظرا لملة محاكم االستئناؾ علً خالؾ المحاكم االتتدائَة، 

 االستَناؾ أن تعمد جلسات تنملَة تممار المحاكم التاتعة لدائرةمن المتماضَن، فَمكن لمحاكم 

وكمثال علً ذلن، نجد أن  .من لانون التنظَم المضائٍ 7وفك ما َنص علَه الفصل  نفوذها

ت التاتعة لها  محكمة االستئناؾ تمكناس تعمد جلسات تنملَة تممر المحكمة االتتدائَة تمَدل

وكذا تممر المحكمة االتتدائَة تخنَفرة، وهو نفس األمر تالنستة لمحكمة االستنئاؾ تمراكش 

 التٍ تعمد جلسة تنملَة تممر المحكمة االتتدائَة تملعة السراؼنة التاتعة لها.
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 َحدث منه أن 67وتحسب مشروع لانون التنظَم المضائٍ، فمد أجازت المادة 

 :االستئناؾ تمحكمة

 األلسام أحكام استئناؾ فٍ ؼَره، دون َتت التجارٌ المضاء فٍ متخصص لسم -

 فٍ الصادرة األحكام وكذا االستئناؾ، لمحكمة التاتعة االتتدائَة تالمحاكم المتخصصة التجارَة

 المذكورة؛ االتتدائَة المحاكم اختصاص فٍ تدخل التٍ األخري التجارَة المضاَا

 المضاء ألسام أحكام استئناؾ فٍ ،ؼَره دون َتت دارٌاإل المضاء فٍ متخصص لسم -

 .االستئناؾ لمحكمة التاتعة االتتدائَة تالمحاكم المتخصصة اإلدارٌ

 اإلدارٌ المضاء فٍ المتخصصة واأللسام التجارٌ المضاء فٍ المتخصصة األلسام تنشؤ

 المضائَة طةللسل األعلً المجلس رأٌ استطالع تعد تمرسوم، المعنَة االستئناؾ تمحاكم

 .المحلٍ اختصاصها ودوائر ممارها َحدد المعنَة، المهنَة والهَئات

 الفقرة الثانية: التأليف والتنظيم وفق قانون المسطرة الجنائية.

 غرفة الجنايات االبتدائية:  -1

 إثنَن تعَنهم رئَس من تَن رإساء الؽرؾ ومستشارَن من الجناَات ؼرفة تتؤلؾ

 من للمحكمة العامة الجمعَة تعَن كما لضائَة، سنة لكل االستئناؾ لمحكمة العامة الجمعَة

 ومستشارَن إضافََن. نائتا رئَسا أعضائها تَن

وَمكن لؽرفة الجناَات فٍ المضاَا التٍ تستوجب منالشات طوَلة أن تضم إلَها، 

تاإلضافة إلً أعضائها المذكورَن، مستشاراً أو أكثر َعَنه الرئَس األول لمحكمة 

تئناؾ، وال َمكن تحت طائلة التطالن أن َكون تَن أعضائها أحد المضاة الذَن لاموا االس

 تؤٌ إجراء من إجراءات المتاتعة أو التحمَك فٍ المضَة أو شاركوا فٍ التت فَها.

 وذلن كاتب الضتط، وتمساعدة العامة النَاتة تحضور جلساتها الجناَات ؼرفة تعمد

 .انون المسطرة الجنائَة(من ل 417) م  التطالن طائلة تحت

 : ستئنافيةغرفة الجنايات اال -2
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لدي  االتتدائَةؼرفة الجناَات فٍ المرارات الصادر عن تنظر فٍ الطعن تاالستئناؾ 

نفس المحكمة، وهٍ مكونة من هَئة أخري مشكلة من رئَس ؼرفة وأرتعة مستشارَن لم 

َاتة العامة ومساعدة كاتب َستك لهم المشاركة فٍ التت فٍ المضَة، تحضور ممثل الن

 الضتط تحت طائلة التطالن.

َمكن أن َضاؾ إلً تشكلة الهَئة، مستشار أو أكثر وفماً لما تنص علَه الفمرة الثانَة 

 من هذا المانون. 417من المادة 

 شخصَا َترأس االستئناؾ أن لمحكمة األول للرئَس َمكن السالفة، للممتضَات خالفا

 افَة.الجناَات االستئن ؼرفة

 .وتتت ؼرفة الجناَات التٍ تنظر فٍ الطعن تمرار نهائٍ

 : التحقيقغرفة  -3

 52طتما للمادة لؾ هذه الؽرفة من لاض أو أكثر من لضاة التحمَك، وهو َعَنون تتؤ

االستئناؾ لمدة ثالث سنوات لابلة  ةكممحب نمستشارٌالبٌن من لانون المسطرة الجنائَة من 

 دل، بناء على التراح من الرئٌس األول لمحكمة االستئناؾ.للتجدٌد بمرار لوزٌر الع

 ٌمكن خالل هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكٌفٌة.

 فً حكم إصدار فً ٌشاركوا أن البطالن، طائلة ٌمكن لمضاة التحمٌك، تحت الو

 بالتحمٌك. مكلفٌن لضاة بصفتهم إلٌهم أحٌلت أن سبك التً الزجرٌة المضاٌا

ٌك ال ٌباشر التحمٌك فً أٌة لضٌة إال بناء على مطالبة بإجراء تحمٌك ولاضً التحم

موجهة إلٌه من طرؾ النٌابة العامة أو بناء على شكاٌة مباشرة مرفمة بتنصٌب المشتكً 

 كطرؾ مدنً.

 :والتحمٌك ٌكون إلزامٌا أمام محكمة االستئناؾ

التً ٌصل الحد األلصى ( فً الجناٌات المعالب علٌها باإلعدام أو السجن المؤبد أو 1

 للعموبة الممررة لها ثالثٌن سنة؛

 .لجناٌات المرتكبة من طرؾ األحداث( فً ا2
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فٌما عدا ذلن من الجناٌات وٌبمى اختٌارٌا
1
. 

 : ستئنافيةاال حغرفة الجن -4

َضاؾ لالختصاص الحصرٌ لمحكمة االستئناؾ فٍ التت فٍ الجناَات، اختصاصها 

الجنح  ما َخصحكام الصادرة عن المحكمة االتتدائَة فَكمرجع استئنافٍ تالنستة لأل

، أما المخالفات والجنح الضتطَة فَتم استئناؾ األحكام االتتدائَة الصادرة تشؤنها التؤدَتَة

من لانون  253أمام ؼرفة االستئنافات تالمحكمة االتتدائَة نفسها )الفمرة األخَرة من المادة 

المسطرة الجنائَة(
2
.  

ة الجنح االستئنافٌة تحت طائلة البطالن من رئٌس ومن مستشارٌن اثنٌن ؼرفوتتكون 

 بحضور ممثل النٌابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

 : حيةغرفة الجنال -5

من الرئٌس من ق م ج،  231حسب المادة  ،الؽرفة الجنحٌة بمحكمة االستئناؾ تتألؾ

، النٌابة العامة وكاتب الضبط ممثلاألول أو من ٌنوب عنه ومن مستشارٌن اثنٌن بحضور 

وهذه الؽرفة هً جهة رلابة على إجراءات وأوامر  لاضً التحمٌك، وكما تضطلع 

  باختصاصات أخرى إلى جانب اختصاصات ٌباشرها رئٌس هذه الؽرفة بصفة حصرٌة.

 كلما للملن، العام الوكٌل من بطلب أو رئٌسها من بدعوة الجنحٌة الؽرفة تجتمعو

 ذلن. الضرورة التضت

االطالع  بعدتجرى المنالشات بصفة سرٌة، وتبت الؽرفة الجنحٌة فً ؼرفة المشورة و

 للملن العام للوكٌل الملتمسات الكتابٌة ودراسة بالمضٌة المستشار المكلؾ تمرٌر على

 األطراؾ. وتصدر لرارها فً جلسة علنٌة. ومذكرات

                                                           
1
بجعل التحمٌك اختٌاري  83ن طرؾ وزارة العدل تتضمن تعدٌل ممتضٌات المادة ٌشار إلى أن مسودة مشروع لانون المسطرة الجنائٌة المعدة م 

 فً جمٌع الجناٌات.

ق  396ؾ  تالنمض إال فَه َطعن أن َمكن الحكم ال هذا للحرَة،فإن سالتة تعموتة ممرونة ؼَر تؽرامةالحكم الحضورٌ الماضٍ مع مالحظة أن  2

 م ج.
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اع إلٌهم وبإحضار ٌمكن للؽرفة أن تأمر بحضور األطراؾ شخصٌا واالستمكما 

 أدوات االلتناع.

 : قضاء األحداث بمحكمة االستئناف -6

كلفة بمضاٌا األحداث ممن لانون المسطرة الجنائٌة، تتكون الهٌئات ال 462طبما للمادة 

 على صعٌد محكمة االستئناؾ، من:

 أ( المستشار المكلؾ باألحداث؛

 ب( الؽرفة الجنحٌة لألحداث؛

 فٌة لألحداث؛ج( ؼرفة الجنح االستئنا

 د( ؼرفة الجناٌات لألحداث؛

 ه( ؼرفة الجناٌات االستئنافٌة لألحداث.

ٌجب أن ٌرأس هذه الهٌئات عند النظر فً لضاٌا األحداث لاض أو مستشار مكلؾ 

 باألحداث.

 أعاله. 297تراعى فً تشكٌلة هذه الهٌئات ممتضٌات المادة 

ٌن أو انتدب أو كلؾ بصفة ال ٌمكن تحت طائلة البطالن ألي لاض أو مستشار ع

 مؤلتة أن ٌشارن فً الحكم فً لضاٌا سبك له أن مارس فٌها التحمٌك الخاص باألحداث.

أن ٌشاركوا فً الحكم فً لضٌة سبك لهم البت فً  لمضاة األحداثال ٌمكن 

 ."موضوعها

 : أقسام الجرائم المالية -7

 اؾ والتً تم إحداثها بموجبتعتبر هذه األلسام من المكونات الجدٌدة لمحاكم االستئن

الذي حدد دوائر نفوذها والذي سبمت اإلشارة إلٌه، المرسوم  ولد صدر 36.11المانون رلم 

من المانون  256إلى  241المنصوص علٌها فً الفصول  الجناٌات فًوهذه األلسام تنظر 
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مر بجرائم ، وٌتعلك األفصلها عنها أو المرتبطة بها الجنائً وكذا الجرائم التً ال ٌمكن

 اإلختالس والؽدر والرشوة واستؽالل النفوذ التً ٌرتكبها الموظفون العمومٌون.

 : اإلرهابجرائم قسم  -7

المتعلك  2113ماي  28الصادر بتارٌـخ  13.13ون لمادة السابعة مـن المانتنص ا

بصرؾ النظر عن لواعد االختصاص الممررة فً لانون المسطرة  أنه:" بمكافحة اإلرهاب

ؾ بالرباط بالمتابعة و جنائٌة أو فً نصوص خاصة أخرى، تختص محكمة االستٌناال

الحكم فً الجرائم اإلرهابٌةالتحمٌك و 
1
. 

ٌمكن للمحكمة المذكورة، ألسباب تتعلك باألمن العمومً، أن تعمد جلساتها بصفة و

 ."استثنائٌة بممر أي محكمة أخرى

 .االستئنافمحاكم  اختصاصالمطلب الثاني: 

 من لانون التنظٌم المضائً 9ص محاكم االستئناؾ عمال بممتضٌات الفصل تخت

األخرى  بالنظر فً األحكام الصادرة ابتدائٌا عن المحاكم االبتدائٌة وكذا فً جمٌع المضاٌا

الجنائٌة، أو  التً تختص بالنظر فٌها بممتضى لانون المسطرة المدنٌة أو لانون المسطرة

  .نصوص خاصة عند االلتضاء

وهكذا سنبحث االختصاص المدنً )الفمرة األولى(، ثم االختصاص الزجري لهذه 

 المحاكم )الفمرة الثانٌة(.

 : االختصاص المدنً لمحاكم االستئناف.ىاألول الفقرة

االفزٖبٓ صُ )أوال(  الخاص برئٌس هذه المحكمة ٍٕزٕبٚي االفزٖبٓ إٌٛػٟ

 )ثانٌا(. إٌٛػٟ ٌٙنٖ اٌّؾىّخ وّؾىّخ ِٛٙٛع

                                                           
1
تعتبر الجرائم اآلتٌة أفعاال إرهابٌة، إذا كانت لها عاللة عمدا بمشروع فردي أو جماعً ٌهدؾ  :" من المانون الجنائً 218-1بحسب الفصل  

 ....إلى المس الخطٌر بالنظام العام بواسطة التخوٌؾ أو الترهٌب أو العنؾ:
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 اخزصبص انشئيش األول نًحكًخ االصزئُبف :أوال

لرئَس األول لمحكمة االستئناؾ تالتت فٍ الطلتات االستعجالَة، إذا كان ا٠قزٔ  - أ

لفصل لفمرة الثالثة من اطتما ل النزاع فٍ الجوهر معروضا علً محكمة االستئناؾ

 من لانون المسطرة المدنَة. 149

فٍ هذه الحالة َكون اتتدائَا و  ختصاص الرئَس األول لمحكمة االستئناؾوا   

فمثال عندما ؛ نه حرمان المتخاصمَن من إحدي درجات التماضٍؤانتهائَا، و هذا من ش

َستؤنؾ حكم فٍ الجوهر صادر عن المحكمة االتتدائَة فٍ نزاع حول لسمة مال شائع، و 

عض أثناء نظر محكمة االستئناؾ فٍ هذا النزاع تظهر ولائع جدَدة تجعل من مصلحة ت

الشركاء وضع المال تحت الحراسة المضائَة، فإن علً هإالء تمدَم طلب تذلن ال إلً 

رئَس المحكمة االتتدائَة تل إلً الرئَس األول لمحكمة االستئناؾ، تاعتتار أن النزاع فٍ 

الموضوع لد تم عرضه علً هذه المحكمة األخَرة، مما َحرم هإالء الشركاء من حموق 

األول لمحكمة االستئناؾ فٍ حالة صدوره مخالفا لطلتهم أو َحرم  الطعن فٍ أمر الرئَس

الؽَر الذٌ لَست له مصلحة فٍ الحراسة المضائَة من الطعن فٍ ذلن األمر إذا لضً 

تالحراسة المضائَة، فَكون الحك الذٌ أعطً لهم جمَع الطعن فٍ النزاع الموضوعٍ لد 

 .سلب منهم فٍ الطعن فٍ النزاع االستعجالٍ

 اص الرئَس األول لمحكمة االستئناؾ تالنظر فٍ الطعن ضد ممرر النمَباختص

الفصل المتعلك تتحدَد وأداء األتعاب، وفٍ لرار اإلذن للمحامٍ تاالحتفاظ تملؾ المضَة، 

من لانون المحاماة 96
1

تمحكمة تممتضً ممال َودع تكتاتة الضتط ، حَث َتم هذا الطعن 

لكل من ، وحك الطعن هذا مخول من تارَخ التتلَػ داخل أجل خمسة عشر َوما االستئناؾ

 .المحامٍ وموكله

َتت الرئَس األول تممتضً أمر، تعد استدعاء المحامٍ والطرؾ المعنٍ، للحضور و

 عند االلتضاء. مفَد،أمامه، لصد االستماع إلَهما، وإجراء كل تحث 

                                                           
1
علك بتعدٌل المانون المنظم المت 28.18( بتنفٌذ المانون رلم 2118أكتوبر  21) 1429من شوال  21صادر فً  1.18.111رلم ظهٌر شرٌؾ  

 .4144(، ص 2118نوفمبر  6) 1429ذو المعدة  7بتارٌخ  5681الجرٌدة الرسمٌة عدد ، لمهنة المحاماة
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 كمحكمة موضوع. اختصاص محكمة االستئنافثانيا: 

 كمحكمة الدرجة الثانية. تئنافاختصاص محكمة االس - أ

رقزٔ ػلا ئما وبٔذ  ِؾبوُ االٍز١ٕبف من لانون المسطرة المدنَة أن 24 َنص الفصل

ٕ٘بن ِمز١ٚبد لب١ٔٛٔخ ِقبٌفخ
 

ثبٌٕظو فٟ اٍز١ٕبف أؽىبَ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ، ٚونا فٟ 

 اٍز١ٕبف األٚاِو اٌٖبكهح ػٓ هؤٍبئٙب.

غوفخ االٍز١ٕبفبد ثبٌّؾىّخ االثزلائ١خ ثبٌٕظو فٟ  اٍزضٕبء ِٓ أؽىبَ اٌفموح اٌَبثمخ رقزٔ

االٍز١ٕبفبد اٌّوفٛػخ ٙل األؽىبَ اٌٖبكهح اثزلائ١ب ػٓ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ فٟ ئٛبه اٌجٕل 

 " .أػالٖ 19األٚي ِٓ اٌفًٖ 

ٚاٌنٞ رغ١َلا ٌّجلأ اٌزمبٟٙ ػٍٝ كهعز١ٓ  ٠ؼلثبالٍزئٕبف وطو٠ك ٛؼٓ ػبكٞ فبٌطؼٓ 

أٚ أؽىبَ  ألؽىبَ االثزلائ١خاٌزٟ رؼزوٞ ارلاهن األفطبء اٌمٚبئ١خ أْ ٠َبػل ػٍٝ ِٓ ّأٔٗ 

الٍزلهان ِب فبرُٙ ِٓ كفٛع  ئربؽخ اٌفوٕخ ٌٍقَٖٛؽ١ش رزُ ، ٚأٚاِو هؤٍبء ٘نٖ اٌّؾبوُ

ٚأكٌخ أِبَ ِؾىّخ أٚي كهعخ، ال ١ٍّب ٚأْ اٌغب٠خ اٌزٟ ّوع ِٓ أعٍٙب ٘نا إٌٛع ِٓ اٌطؼْٛ 

 ٍٛاء ِٓ ؽ١شِٓ لجً ِؾىّخ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ ِٓ عل٠ل  رزغٍٝ فٟ ئػبكح اٌفًٖ فٟ اٌم١ٚخ

اٌمبِْٔٛٓ ؽ١ش  ٚأاٌٛلبئغ 
1
ثً ٠غٛى اٍزضٕبء رمل٠ُ ٍٛجبد عل٠لح أِبَ ِؾىّخ االٍزئٕبف  ، 

ِٓ ق َ َ 143ٚفك ِب ٘ٛ ِؾلك فٟ اٌفًٖ 
2

، أٚ ٍٛت اٌزلفً فٟ اٌلػٜٛ ِّٓ لل ٠ىْٛ ٌُٙ 

اٌؾك فٟ أْ ٠َزؼٍّٛا اٌزؼوٗ اٌقبهط ػٓ اٌقِٖٛخ
3

، أٚ رمل٠ُ ِمبي اٍزئٕبف فوػٟ ِٓ 

                                                           
1
أن " االستئناؾ ٌنشر الدعوى من جدٌد أمام محكمة الدرجة الثانٌة وٌبمى الحك ولد جاء فً لرار للمجلس األعلى )محكمة النمض حالٌا(  

منشور بمجلة المضاء  1977ماي  24صادر بتارٌخ  71لرار عدد  ." كل الدفوع التً ٌرونها لصالحهم أمام المحكمة المذكورة لألطراؾ فً إثارة

 .111ـ ص  128والمانون عدد 

2
طلب ال ٌمكن تمدٌم أي طلب جدٌد أثناء النظر فً االستٌناؾ باستثناء طلب المماصة أو كون ال من ق م م على ما ٌلً:" 143ٌنص الفصل  

 الجدٌد ال ٌعدو أن ٌكون دفاعا عن الطلب األصلً.

ٌجوز لألطراؾ أٌضا طلب الفوائد ورٌع العمرة والكراء والملحمات األخرى المستحمة منذ صدور الحكم المستأنؾ وكذلن تعوٌض األضرار 
 الناتجة بعده.

 ."س الؽاٌات رؼم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفةال ٌعد طلبا جدٌدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب األصلً والذي ٌرمً إلى نف

3
ٌمكن لكل شخص أن ٌتعرض على حكم  من ق م  م فٌما ٌخص الطعن بتعرض الؽٌر الخارج عن الخصومة، على ما ٌلً:" 313ٌنص الفصل  

 ."لضائً ٌمس بحموله إذا كان لم ٌستدع هو أو من ٌنوب عنه فً الدعوى

www.sajplus.com

www.sajplus.com


 

54 

 

اٌّضبه ثَجت  اٌفوػٟ ٛوف اٌَّزأٔف ػ١ٍٗ لجً ئلفبي ثبة اٌّوافؼخ، أٚ ِّبهٍخ االٍزئٕبف

 .ِٓ ق َ َ 135االٍزئٕبف األٍٕٟ إٌّٖٛٓ ػ١ٍٗ فٟ اٌفًٖ 

 .في بعض الطلبات والطعون الخاصةاختصاص محكمة االستئناف  -ب

 اٌزبثؼخ ٌٙب أٚ أؽل لٚبرٙب، ؽ١ش ىّخ االثزلائ١خلبٗ ِٓ اٌّؾاٌجذ فٟ ٍٛت رغو٠ؼ  -1

فالي ػْوح أ٠بَ فٟ غوفخ اٌّْٛهح ثؼل أْ ٠َزّغ فٟ ٘نا اٌطٍت  ِؾىّخ االٍز١ٕبفرجذ 

 ِٓ ق َ َ(. 296) اٌفًٖ  اٌوئ١ٌ ِملِب ئٌٝ ئ٠ٚبؽبد اٌطوف اٌّطبٌت ٚاٌمبٟٙ اٌّغوػ.

ِٓ ق َ  311. )اٌفًٖ اٌجذ فٟ ٍٛت رٕبىع افزٖبٓ اٌّؾبوُ االثزلائ١خ ثلائورٙب -2

.)َ 

، ٚونٌه فٟ اٌّؾب١ِٓ ١٘ئخبٌّموهاد اٌٖبكهح ػٓ ِغٌٍ ث اٌّزؼٍمخْ ٛاٌطؼاٌجذ فٟ  -3

أزقبة إٌم١ت ِٚغٌٍ ا١ٌٙئخ
1

 ِٓ اٌمبْٔٛ إٌّظُ ٌّٕٙخ اٌّؾبِبح(. 94.)اٌّبكح 

ها تعد إحالة األمر علَالتت فٍ المتاتعة التؤدَتَة للعدول المعَنَن فٍ دائرة نفوذها  -4

من طرؾ الوكَل العام للملن
2

محكمة االستئناؾ فٍ ؼرفة المشورة وهٍ مكونة من ، وتتت 

خمسة أعضاء، تعد استدعاء األطراؾ المعنَة لسماع مالحظاتهم وتلمٍ الملتمسات الكتاتَة 

من  47)المادة  للوكَل العام للملن، وتطتك لواعد المسطرة العادَة علً هذه المتاتعة.

 (.ك تخطة العدالةالمتعل المانون

 لمحاكم االستئناف. الزجري: االختصاص الثانٌة الفقرة

                                                           
تبت محكمة االستئناؾ، بؽرفة المشورة، بعد استدعاء النمٌب وبالً األطراؾ، لسماع مالحظاتهم محاماة،  "من لانون ال 95وطبما للمادة  1

 وتلمً الملتمسات الكتابٌة للوكٌل العام للملن.

 مستشارٌن؛تبت ؼرفة المشورة برئاسة الرئٌس األول وأربعة 

 ."تجري المنالشات فً جلسة سرٌة وٌنطك بالممرر فً جلسة علنٌة

تجري النٌابة العامة لدى محكمة االستئناؾ بحثا أولٌا فً كل شكاٌة ضد عدل تتعلك من لانون خطة العدالة على أن:"  41نص المادة ت 2

ة، وكذا بإخالالت مهنٌة، مع االستئناس برأي الماضً المكلؾ بالتوثٌك التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به، ما لم ٌكن هو الذي أثار المخالف

  ."بعده 52المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة االستئناؾ المنصوص علٌه فً المادة  برأي

الجرٌدة ، المتعلك بخطة العدالة 16.13(بتنفٌذ المانون رلم 2116فبراٌر  14) 1427من محرم  15صادر فً  1.16.56ظهٌر شرٌؾ رلم 

 .556(، ص 2116مارس  2) 1427بتارٌخ فاتح صفر  5411الرسمٌة عدد 
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فٍ  ،النوعٍ لمحكمة االستئناؾ فٍ المَدان الزجرٌ، أساسا االختصاصَتحدد 

، المحاكم االتتدائَة التاتعة لهااعتتارها مرجع استئنافٍ لألحكام الزجرَة التٍ تصدر عن 

تاعتتارها محكمة تداَة وكذا كتسٍ وصؾ جناَة تنظر فٍ األفعال التٍ ت كونهاوأَضا فٍ 

تاعتتارها محكمة درجة ثانَة، كما أن هنان اختصاصات أخري لمحكمة االستئناؾ سنمؾ 

 عند التعض منها.

 أوال: محكمة االستئناف كمرجع استئنافي لألحكام الزجرية االبتدائية.

ؼرؾ الجنح  فإنمن لانون المسطرة الجنائَة  253المادة  استنادا لممتضَات

االستئنافَة تختص تالنظر فٍ االستئنافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة اتتدائَا عن 

والتٍ لضت تعموتة سالتة األحكام الصادرة فٍ لضاَا المخالفات ، تاستثناء المحاكم االتتدائَة

تَن المضاَا الجنحَة التٍ ال تتجاوز عموتتها سن كما تستثنً األحكام الصادرة فٍ، للحرَة

 حتسا وؼرامة أو إحدي هاتَن العموتتَن فمط.

وسلطة محكمة االستئناؾ فٍ  النظر فٍ المضَة المعروضة علَها َتحدد تحسب صفة 

 لها َخول إدارة من أو العامة النَاتة من االستئناؾ تمدَم حالة فٍالطرؾ المستؤنؾ؛ ف

 المستؤنؾ أو الحكم تإَد أن َجوز لؽرفة الجنح االستئنافَة إلامة الدعوي العمومَة، المانون

 ضده. المتهم أو لفائدة إما أو تلؽَه تعدله

 أو الحكم تؤََد إال االستئناؾ لمحكمة َمكن فال وحده، المتهم من االستئناؾ لدم إذا

 من ق م ج(. 419)المادة  المستؤنؾ لفائدة إلؽاءه

ة الجنح ؼرف نظر المدنٌة الحموق عن أو المسؤول المدنً الطرؾ استئناؾ ٌمصرو

 فً المتسببة الولائع حمٌمة تمدٌر للمحكمة وٌتٌح المدنٌة المستأَنؾ مصالح على االستئنافٌة

 به. المدعى الضرر

 المستأنؾ. لفائدة أو إلؽاءه الحكم أو تعدٌله تأٌٌد إال للمحكمة االستئناؾ هذا ٌخول ال
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 أي برفضها ة أوالمدنٌ بالحموق لضى سواء االستئناؾ هذا بعد الصادر للحكم ٌكون ال

العامة لد  النٌابة متابعة على بناء الصادر الحكم كان إذا العمومٌة، الدعوى على تأثٌر

 من ق م ج(. 411)م  به. الممضً الشًء لوة اكتسب

 .في الجناياتاستئنافي ابتدائي و : محكمة االستئناف كمرجع ثانيا

 االستئناؾ بمحكمة الجناٌات ؼرفةمن لانون المسطرة الجنائٌة ، فإن  416طبما للمادة 

أعاله، فً الجناٌات والجرائم التً ال ٌمكن فصلها عنها  254تطبٌما  للمادة  بالنظر تختص

 من هذا المانون. 257إلى  255أو المرتبطة بها وفما  لممتضٌات المواد من 

 فً ماعدا االختصاص بعدم تصرح أن لها ٌمكن وال ابتدائٌا، الجناٌات ؼرفةوتبت 

 ق م ج( 418)م  محكمة متخصصة. إلى فٌها النظر ٌرجع التً ٌاالمضا

 "على النحو التالً: من ق م ج، 419، طبما للمادة تحال المضٌة على ؼرفة الجناٌاتو

 بمرار اإلحالة الصادر عن لاضً التحمٌك؛  -1

 من هذا المانون؛ 73و  49بإحالة من الوكٌل العام للملن طبما للمادتٌن  -2

 ."ن الؽرفة الجنحٌة عند إلؽاء لرار لاضً التحمٌك بعدم المتابعةبإحالة م -3

ٌمكن استئناؾ المرارات الباتة فً الجوهر الصادرة عن ؼرؾ الجناٌات أمام نفس و

للمتهم وللنٌابة العامة والمطالب بالحك المدنً وللمسؤول  ، وهذا االستئناؾ مخولالمحكمة

 . عن الحموق المدنٌة

االستئناؾ فً المرارات الباتة فً االعتمال االحتٌاطً أو المرالبة وٌمكن أٌضا  الطعن ب

 من ق م ج( 457)م  المضائٌة.

تنظر فً الطعن باالستئناؾ ؼرفة الجناٌات االستئنافٌة لدى نفس المحكمة، وهً و

مكونة من هٌئة أخرى مشكلة من رئٌس ؼرفة وأربعة مستشارٌن لم ٌسبك لهم المشاركة فً 

 .البت فً المضٌة
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 ثالثا: اختصاص الغرفة الجنحٌة 

 من لانون المسطرة الجنائٌة، بالنظر فً: 231تختص  الؽرفة الجنحٌة طبما للمادة 

الرابعة  لممتضٌات الفمرتٌن مباشرة طبما إلٌها الممدمة المؤلت اإلفراج أوال: طلبات

طبما للمادة ، وفً تدابٌر الوضع تحت المرالبة المضائٌة المتخذة 179 المادة والخامسة من

 ؛161

 ؛213إلى 211المواد فً علٌها المنصوص التحمٌك إجراءات بطالن طلبات ثانٌا: فً

 ٌلٌها؛ وما 222للمادة  طبما التحمٌك لاضً أوامر ضد المرفوعة الستئنافاتا ثالثا : فً

رابعا : فً كل إخالل منسوب لضابط من ضباط الشرطة المضائٌة خالل مزاولته 

 ."من هذا المانون 35إلى  29هو منصوص علٌه فً المواد من  لمهامه طبما  لما

 من ق م ج 711و  699كما تختص هذه الؽرفة بالنظر فً طلبات رد االعتبار المواد 

وتجب اإلشارة إلى أن الؽرفة الجنحٌة تنظر، بحسب ما استمر علٌه العمل، طلبات 

عاله ال تنص على ذلن بكٌفٌة أ 231إدماج العموبات، وذلن بالرؼم من أن ممتضٌات المادة 

صرٌحة، ولد تنبه معدو مسودة مشروع لانون المسطرة الجنائٌة لهذا األمر وتم التنصٌص 

 على ذلن فً التعدٌل المدخل على ممتضٌات هذه المادة السالفة الذكر.

وباإلضافة إلى اختصاصات الؽرفة الجنحٌة التً تبت فٌها كهٌئة جماعٌة، هنان 

و  248المواد بها رئٌس هذه الؽرفة ، وهً التً نصت علٌها ممتضٌات اختصاصات ٌنفرد 

 من ق م ج، وهً ما ٌلً: 251و  248

 التحمٌك مكاتب سٌر حسن من الجنحٌة أو من ٌنوب عنه الؽرفة رئٌس ٌتحمك -1

 ؼٌر تأخٌر بأي المسطرة تتأثر أال على االستئناؾ، وٌعمل محكمة لنفوذ التابعة

 مبرر.

 الرائجة المضاٌا بجمٌع الئحة أشهر ثالثة كل التحمٌك تعد مكاتب فإن الؽاٌة، ولهذه

 التحمٌك.  إجراءات من إجراء آخر تنفٌذ تارٌخ إلى اإلشارة مع
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الؽرفة الجنحٌة وإلى الوكٌل العام  رئٌس إلى أشهر ثالثة كل اللوائح هذه توجه

 للملن.

 احتٌاطٌا . ٌنالمعتمل المتعلمة بالمتهمٌن المضاٌا إلى خاصة الئحة فً ٌشار

 المؤسسات السجنٌة التابعة رئٌس الؽرفة الجنحٌة أو من ٌنوب عنه بزٌارة ٌموم -2

 حالة من وٌتحمك األلل، على أشهر ثالثة كل مرة االستئناؾ محكمة لنفوذ

 احتٌاطً. اعتمال حالة فً الموجودٌن المتهمٌن

 ٌمكنه أن ٌطلب من لاضً التحمٌك جمٌع البٌانات الالزمة.

 له أن االعتمال ال مبرر له، ٌوجه لماضً التحمٌك التوصٌات الالزمة. إذا ظهر 

ٌضع رئٌس الؽرفة الجنحٌة أو من ٌنوب عنه تمرٌرا  سنوٌا  عن سٌر أعمال  -3

ؼرؾ التحمٌك التابعة لنفوذ محكمة االستئناؾ وٌوجه نسخة منه للوكٌل العام 

 للملن.

 محكمة النقض  :المبحث الثالث

وجد محكمة النمض علً لمة هرم التنظَم المضائٍ المؽرتٍ، و َشمل نفوذها جمَع ت

 التراب الوطنٍ.

أحدثت محكمة النمض، ؼداة االستمالل و كانت تسمً آنذان المجلس األعلً، إلً ولد 

من ذٌ  27صادر فٍ  1.11.171أن تم تؽََر هذه التسمَة تممتضً ظهَر شرَؾ رلم 

المتعلك تمحكمة النمض،  58.11( تتنفَذ المانون رلم  2111 أكتوتر 25)  1432المعدة 

 27)  1377رتَع األول  2الصادر فٍ  1.57.223المؽَر تموجته الظهَر الشرَؾ رلم 

( تشؤن المجلس األعلً 1957ستتمتر 
1
. 

                                                           
1
 .2245(، ص 1957أكتوبر 18)1377ربٌع األول 23بتارٌخ  2347الجرٌدة الرسمٌة عدد  
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المحدث للمجلس األعلً ساتما )محكمة النمض  1957ستتمتر  27وَشار إلً أن ظهَر

َع فصوله تممتضً لوانَن الحمةحالَا(، لد تم نسخ جم
1
. 

 المبحث األول: تأليف وتنظيم محكمة النقض.

َرأس محكمة النمض رئَس أول. وَمثل من لانون التنظَم المضائٍ :" 11طتما للفصل 

 .العامون النَاتة العامة فَها الوكَل العام للملن َساعده المحامون

ل أَضا علً كتاتة تشتمل محكمة النمض علً رإساء ؼرؾ ومستشارَن وتشتم

 .الضتط 

ؼرفة مدنَة تسمً الؽرفة األولً وؼرفة لألحوال الشخصَة  :ؾتنمسم إلً ست ؼر

 .إدارَة وؼرفة اجتماعَة وؼرفة جنائَة وؼرفة والمَراث وؼرفة تجارَة

 .الؽرفة، وَمكن تمسَمها إلً ألسام َرأس كل ؼرفة رئَس

معروضة علً المحكمة أَا كان تتحث وتحكم فٍ جمَع المضاَا ال َمكن لكل ؼرفة أن

 ."نوعها

َتكون مكتب محكمة النمض من الرئَس األول و رإساء الؽرؾ و لَدوم المستشارَن 

 تكل ؼرفـة و من الوكَل العام للملن و المحامٍ العام األول. 

َحضر رئَس كتاتة الضتط اجتماع المكتب الذٌ َنعمد فٍ النصؾ األول من شهر  

 دجنتر، وذلن:

   المضاة و المضاَا علً مختلؾ الؽرؾ،لتوزَع 

  .لتحدَد عدد ألسام كل ؼرفة، و أَام و ساعات الجلسات 

                                                           
1
 ، والمانون المتعلك بمانون المسطرة الجنائٌة... المتعلك بالمسطرة المدنٌة والمانونالمتعلك بالتنظٌم المضائً ،  المانون ومن بٌن هذه الموانٌن نذكر 
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و َمكن للمكتب أن َجتمع كلما دعا الرئَس األول لذلن أو تطلب من الوكَل العام  

 للملن.

ومشروع لانون التنظَم المضائٍ، حافظ علً نفس التؤلَؾ والتنظَم لمحكمة النمض 

(، الذٌ َحضر تصفة 83حداث مإسسة الكاتب العام للمحكمة )المادة اللهم ما تعلك تإ

 استشارَة الجتماعات مكتب المحكمة وكذا للجمعَة العامة للمحكمة.

 العامة الجمعَةومن تَن المستجدات التٍ حملها مشروع التنظَم المضائٍ تخصوص 

 تصادق أنها:" منه، والتٍ نصن علً 92، هو ما تضمنته ممتضَات المادة النمض لمحكمة

 32 المادة فٍ علَها المنصوص الكَفَة وفك المحكمة تهذه العمل تنظَم ترنامج مشروع علً

 .المانون هذا من

 المنالشات فَه تدون العامة، الجمعَة تؤشؽال محضرا النمض لمحكمة العام الكاتب َنجز

 .العام والكاتب النمض لمحكمة األول الرئَس وَولعه المتخذة والمرارات

 للمجلس المنتدب الرئَس إلً المحضر من نسخة النمض لمحكمة األول الرئَس َوجه

 المستشارَن جمَع علً منه نسخ وتوزع تالعدل، المكلؾ والوزَر المضائَة للسلطة األعلً

 .النمض لمحكمة العامَن والمحامَن

 تالمولع العامة الجمعَة لتل من علَه المصادق النمض تمحكمة العمل تنظَم ترنامج َنشر

 ."النمض لمحكمة اإللكترونٍ

 ا لثالث متادئ هامة، وهٍ:وتخضع محكمة النمض من حَث المسطرة المتتعة أمامه

  من ظهَر التنظَم المضائٍ َنص علً أن  11: ذلن أن الفصل  التشكَلة الجماعَة-1

محكمة النمض تعمد جلساتها وتصدر لراراتها من طرؾ خمسة لضاة تمساعدة كاتب 

 ."خالؾ ذلن ما لم َنص المانون علًالضتط 

وفٍ تعض الحاالت تعزز هذه الصفة الجماعَة، فتصدر األحكام تواسطة ؼرفتَن 

من لانون المسطرة  371)الفصل  مجتمعتَن أو جمَع الؽرؾ مجتمعة فٍ جلسة عامة

 .المدنَة(
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من لانون المسطرة المدنَة  354طتما للفصل المسطرة الكتاتَة وتنصَب محامٍ: -2

َلزم تمدَم طلتات الطعن تالنمض أمام المحكمة فٍ شكل مكتوب مولع علَه من طرؾ 

 محامٍ ممتول للترافع أمام محكمة النمض.

٠ٛلغ فٟ ٘نٖ ، ّؾبِٟ ٛبٌجخ وبٔذ أٚ ِطٍٛثب ٙل٘برؼفٝ اٌلٌٚخ ِٓ َِبػلح اٌغ١و أٔٗ  

نا اٌغوٗ ٠ّٚىٓ اٌؾبٌخ ػٍٝ ِمبالرٙب ِٚنووارٙب اٌٛى٠و اٌّؼٕٟ ثبألِو أٚ ِٛظف ِٕزلة ٌٙ

 أْ ٠ىْٛ ٘نا االٔزلاة ػبِب ٠ًّْ ٔٛػب ِٓ اٌمٚب٠ب.

٠ؼزجو ؽٚٛه ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ  ئٌيا١ِخ ؽٚٛه ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٟ اٌزْى١ٍخ اٌمٚبئ١خ:-3

ؽ١ش رلٌٟ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ  ، ئٌيا١ِب فٟ ع١ّغ اٌمٚب٠ب اٌّل١ٔخ ٚاٌغٕبئ١خ ػٍٝ ؽل ٍٛاء

ٚ٘نا ِٓ ق َ َ(،  272ع١ّغ اٌمٚب٠ب ) اٌفًٖ ثَّزٕزغبرٙب ٠ٚغت االٍزّبع غ١ٍٙب فٟ 

 اٌمٚب٠ب.ثقالف ِؾبوُ اٌّٛٙٛع ؽ١ش أْ ؽٚٛه ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ال ٠ىْٛ فٟ ع١ّغ 

 المبحث الثاني: اختصاصات محكمة النقض.

تعتتر محكمة النمض متدئَا محكمة لانون ال محكمة موضوع، أٌ أنها ال تعتتر درجة 

انون تسند لها مهمة مرالتة تطتَك المانون من لتل محاكم ثالثة للتماضٍ، وإنما هٍ محكمة ل

سواء تعلك األمر تموانَن الشكل أو لوانَن الموضوع الموضوع
1
. 

ولد جدد مشروع لانون التنظَم المضائٍ التؤكَد علً دور هذه المحكمة كمحكمة لانون 

المحكمة وهو  ترالب التطتَك السلَم للمانون، ؼَر أنه أضاؾ لها دور آخر معترؾ ته لهذه

 النمض، محكمة تسهرمنه أن:"  82دورها فٍ توحَد االجتهاد المضائٍ، حَث نصت المادة 

 االجتهاد وتوحَد للمانون السلَم التطتَك مرالتة علً تالمملكة، لضائَة هَئة أعلً تاعتتارها

 ."المضائٍ

                                                           
إلرى محكمررة موضروع ووالررع، عنرردما تنظرر فررً الردعاوى الرامٌررة إلرى إلؽرراء المررارات اإلدارٌررة بسرربب  ؼٌرر أن محكمررة الرنمض لررد تتحرول اسررتثناء 1

(، أو دعراوى مخاصرمة المضراة، ؼٌرر أن هرذه االسرتثناءات تفرضرها طبٌعرة تلرن الردعاوي، 41.91مرن لرانون  9الشطط فً استعمال السلطة )المرادة 

 المحكمة كمحكمة لانون ال كمحكمة والع. وهً استثناءات ال تلؽً الماعدة العامة لعمل هذه
، ذلرن أن المشرروع المرتمرب لمرانون المسرطرة المدنٌرة  1993كما ٌتولع أن ٌتم اعتماد نظام التصدي الذي كان معترفرا لمحكمرة الرنمض لبرل تعردٌل  

 : التالٌة المضٌة بالشروط فً للبت دىتتص أن جزئٌا أو كلٌا لرارا أو حكما نمضها عند النمض لمحكمة على أنه :"ٌمكن 1-369نص فً فصله 
 الثانٌة؛ للمرة ولع لد بالنمض الطعن ٌكون أن -
 .الموضوع" لمضاة ثبتت التً الوالعٌة العناصر جمٌع على تتوفر أن -
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 ولتفعَل دور محكمة النمض فٍ توحَد االجتهاد المضائٍ، فمد نصت المادة من

 تمارَر الهَئات ورإساء الؽرؾ رإساء َنجزمشروع لانون التنظَم المضائٍ علً أنه:" 

 وأهم والهَئات الؽرؾ هذه نشاط تتضمن النمض، لمحكمة األول الرئَس إلً ترفع دورَة

 إشكالَات من أمامها َثار ما لحل المناستة والممترحات عنها، الصادرة المرارات متادئ

 .النمض لمحكمة السنوٌ تالتمرَر تمارَرال هذه وتضمن لانونَة،

 ضواتط وفك النمض محكمة عن الصادرة المضائَة واالجتهادات المرارات أهم تنشر

   ."المحكمة لهذه الداخلٍ النظام َحددها

حدد اختصاص محكمة النمض لانون المسطرة المدنَة و لانون المسطرة الجنائَة و وَ

ستئناؾ اإلدارَة و لانون المحاكم التجارَة و محاكم لانون المحاكم اإلدارَة و محاكم اال

 و ؼَرها من النصوص. ، ولانون المضاء العسكرٌاالستئناؾ التجارَة

وَعتتر الطعن تالنمض هو االختصاص العادٌ لمحكمة النمض، وهو الذٌ َشكل جل 

نشاطها، أما االختصاصات األخري فتدخل فٍ إطار مساطر خاصة للما َتم اللجوء إلَها
1
. 

رجذ ِؾىّخ إٌم٘ ِب ٌُ ٠ٖله ٔٔ من لانون المسطرة المدنَة،  353وطتما للفصل 

 ٕو٠ؼ ثقالف مٌه فٟ:

اٌطؼٓ ثبٌٕم٘ ٙل األؽىبَ االٔزٙبئ١خ اٌٖبكهح ػٓ ع١ّغ ِؾبوُ اٌٍّّىخ -1
2
ثبٍزضٕبء:  

( كهُ٘ ٚاٌطٍجبد اٌّزؼٍمخ ثبٍز١فبء 21.111اٌطٍجبد اٌزٟ رمً ل١ّزٙب ػٓ ػْو٠ٓ أٌف )

 د اٌىواء ٚاٌزؾّالد إٌبرغخ ػٕٗ أٚ ِواعؼخ اٌَِٛخ اٌىوائ١خ؛ٚاعجب

                                                           
1
 .114عبد العزٌز حضري: المانون المضائً الخاص، م س، ص  

2
ٌجب أن تكون طلبات نمض األحكام المعروضة على ض ، حٌث نص على أنه:"من لانون المسطرة المدنٌة أسباب الطعن بالنم 359حدد الفصل  

 محكمة النمض مبنٌة على أحد األسباب اآلتٌة:

 خرق المانون الداخلً؛ -1

 خرق لاعدة مسطرٌة أضر بأحد األطراؾ؛ - 2

 عدم االختصاص؛ - 3

 الشطط فً استعمال السلطة؛ - 4
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اٌطؼْٛ اٌوا١ِخ ئٌٝ ئٌغبء اٌّموهاد اٌٖبكهح ػٓ اٌٍَطبد اإلكاه٠خ ٌٍْطٜ فٟ  -2

 اٍزؼّبي اٌٍَطخ؛

 اٌطؼْٛ اٌّملِخ ٙل األػّبي ٚاٌمواهاد اٌزٟ ٠زغبٚى ف١ٙب اٌمٚبح ٍٍطبرُٙ؛ -3

ال رٛعل ِؾىّخ أػٍٝ كهعخ ِْزووخ ث١ٕٙب اٌجذ فٟ رٕبىع االفزٖبٓ ث١ٓ ِؾبوُ  -4

 غ١و ِؾىّخ إٌم٘؛

 ِقبّٕخ اٌمٚبح ٚاٌّؾبوُ غ١و ِؾىّخ إٌم٘؛ -5

 اإلؽبٌخ ِٓ أعً اٌزْىه اٌّْوٚع؛ -6

اإلؽبٌخ ِٓ ِؾىّخ ئٌٝ أفوٜ ِٓ أعً األِٓ اٌؼِّٟٛ أٚ ٌٖبٌؼ ؽَٓ ١ٍو  -7

"اٌؼلاٌخ
1
. 

 ٍٝ أْ ِؾىّخ إٌم٘ رزٌٛٝ:"ػ ِٓ لبْٔٛ اٌَّطوح اٌغٕبئ١خ، 518وّب ٖٔذ اٌّبكح 

 ػٍٝ ٚرَٙو اٌيعو٠خ، اٌّؾبوُ ػٓ اٌٖبكهح األؽىبَ ٙل اٌّملِخ ثبٌٕم٘ اٌطؼْٛ فٟ إٌظو

 .اٌمٚبئٟ االعزٙبك رٛؽ١ل ػٍٝ ٚرؼًّ ٌٍمبْٔٛ، اٌٖؾ١ؼ اٌزطج١ك

 اٌغٕبئ١خ، اٌّزبثؼخ ػ١ٍٙب اٌّج١ٕخ ٌٍٛلبئغ اٌمبٟٔٛٔ اٌزى١١ف ئٌٝ ِوالجخ ِؾىّخ إٌم٘ رّزل

 ل١ّخ ئٌٝ ٚال اٌيعو٠خ، اٌّؾبوُ لٚبح ٠ْٙل ثضجٛرٙب اٌزٟ اٌّبك٠خ اٌٛلبئغ ئٌٝ رّزل ال ٌىٕٙب

 ."اٌّوالجخ ٘نٖ اٌمبْٔٛ ف١ٙب ٠غ١ي اٌزٟ اٌّؾلكح اٌؾبالد فٟ ػلا ِب ثٙب أفنٚا اٌزٟ اٌؾغظ

ال ٌمبل طلب النمض ضد األحكام والمرارات  ِٓ ق َ ط:" 523ٚثؾَت اٌّبكح 

بؽرامة أو ما ٌماثلها إذا كان مبلؽها ال ٌتجاوز عشرٌن ألؾ رة واألوامر المضائٌة الصاد

( درهم إال بعد اإلدالء بما ٌفٌد أداءها21.111)
2
. 

                                                                                                                                                                                     
 ."نعدام التعلٌلأساس لانونً أو ا عدم ارتكاز الحكم على - 5

من لانون المسطرة  355و 353بتعدٌل وتتمٌم الفصلٌن  25.15أعاله، بممتضى المادة الفرٌدة من المانون رلم  353تم تؽٌٌر وتتمٌم الفصل  - 1

صادر األمر (، ال1974سبتمبر  28) 1394من رمضان  11بتارٌخ  1.74.447المدنٌة المصادق علٌه بممتضى الظهٌر الشرٌؾ بمثابة لانون رلم 

 28بتارٌخ  5374(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 2115نوفمبر  23) 1426من شوال  21بتارٌخ  1.15.113بتنفٌذه بممتضى الظهٌر الشرٌؾ رلم 

 .3142(، ص 2115)فاتح دٌسمبر  1426شوال 

 21بتارٌخ  1.15.112ٌذه الظهٌر الشرٌؾ رلم الصادر بتنف 24.15أعاله بممتضى المادة الفرٌدة من المانون رلم  523تؽٌٌر وتتمٌم المادة  تم 2

 .3141(، ص 2115)فاتح دٌسمبر 1426من شوال  28بتارٌخ  5374(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 2115نوفمبر 23) 1426من شوال 
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تنمسم إلى طلبات ٌرفعها تلمائٌا  ، وهً طلبات النمض لفائدة المانونوٌمكن تمدٌم 

من   558ة )الماد الوكٌل العام للملن بمحكمة النمض وإلى طلبات ترفع بأمر من وزٌر العدل

 .ق م ج(

مراجعة كما تختص محكمة النمض وفما لمانون المسطرة الجنائٌة بالبت فً طلبات 

 طلتات تسلَم المجرمَن للخارج.، وكذا فٍ األحكام الجنائَة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتخصصةالمحاكم   :الثالثالفصل 
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الل فترة خالتً عرفها المؽرب والحمولٌة لمد كان للتطورات االلتصادٌة واالجتماعٌة 

التسعٌنات من المرن الماضً الدور البارز فً إحداث لضاء متخصص ٌنظر بعض 

المضاٌا ذات الطبٌعة الخاصة فرضتها إعادة النظر فً العاللة التً تحكم الدولة 

 لتنمٌة المناسباخ نتوفٌر الم الحاجة إلىبمواطنٌها تدعٌما لدولة الحك والمانون، وأٌضا 

عمل المشرع  . من هنا، فمد تمالداخلً والخارجً االستثمار االلتصاد الوطنً وتشجٌع

المؽربً على اعتماد المضاء المتخصص للبت فً المضاٌا اإلدارٌة والمضاٌا التجارٌة، 

صُ ِؾبوُ االٍزئٕبف اإلكاه٠خ ٍٕخ  1993ئؽلاس اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ٍٕخ  فكان إحداث

اٌزغبه٠خ، ٚاٌغوفخ اٌزغبه٠خ  اٌّؾبوُ اٌزغبه٠خ، ِٚؾبوُ االٍزئٕبف، صُ أؽلس 2116

 .1997ثبٌّغٌٍ األػٍٝ  ٍٕخ 

ولد تأكد جلٌا الفائدة من المضاء المتخصص من خالل جودة أحكامه والسرعة فً 

البت فً المضاٌا، فتمرر فً مشروع لانون التنظٌم المضائً الحالً فً مادته السابعة اعتماد 

التً كأحد المبادئ  أللسام المتخصصةال سٌما بالنسبة للمحاكم وا مبدأ المضاء المتخصص

 ٌموم علٌها التنظٌم المضائً بالمؽرب.

وستناول فً )مبحث أول( المحاكم اإلدارٌة ومحاكم االستئناؾ اإلدارٌة، ثم فً 

 )مبحث ثانً( المحاكم التجارٌة ومحاكم االستئناؾ التجارٌة.

 

 

 .حاكم االستئناف اإلداريةماإلدارية و المبحث األول: المحاكم  
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تموجب المانون رلم  1993تم إحداث المحاكم اإلدارَة تالمؽرب ألول مرة سنة 

41.911
التٍ عرفت  2116تعد ذلن أٌ إلً سنة  سنة 13، ؼَر أنه كان َنتؽٍ االنتظار 

 81.13 تموجب المانون رلم إحداث محاكم االستئناؾ اإلدارَة
2

حَث أنه طَلة هذه الفترة ، 

، والتٍ كانت ة تستؤنؾ أمام الؽرفة اإلدارَة تالمجلس األعلًكانت أحكام المحاكم اإلدارَ

 تصدر لرارات ؼَر لاتلة للطعن تالنمض.

 .المحاكم اإلداريةالمطلب األول: 

توجد محاكم ( 7)، فهٍ ستع تالمؽرب محدودالمحاكم اإلدارَة عدد نشَر تداَة إلً أن  

كش، مكناس، أكادَر ووجدةممارها تالمدن اِتَة: الرتاط، الدار التَضاء، فاس، مرا
3
. 

 سنتعرض لتؤلَؾ وتنظَم هذه المحاكم ثم الختصاصاتها.و

 .المحاكم اإلداريةتنظيم ولى: تأليف والفقرة األ

تتكون المحكمة " المحدث للمحاكم اإلدارَة 41.91طتما للفصل الثانٍ من المانون رلم 

 :مناإلدارَة 

 رئَس وعدة لضاة؛ -

 كتاتة ضتط. -

 المحكمة اإلدارَة إلً عدة ألسام تحسب أنواع المضاَا المعروضة علَها.وَجوز تمسَم 

                                                           
1
محاكم  المحدث بموجبه 41.91 ( بتنفٌذ المانون رلم1993سبتمبر  11) 1414من ربٌع األول  22صادر فً  1.91.225ظهٌر شرٌؾ رلم  

  .2168(، ص 1993نوفمبر  3)  1414جمادى األولى  18بتارٌخ  4227الجرٌدة الرسمٌة عدد ، إدارٌة

2
المحدثة بموجبه محاكم استئناؾ  81.13( بتنفٌذ المانون رلم2116فبراٌر 14)  1427  محرم من  15فً صادر  1.16.17ظهٌر شرٌؾ رلم  

 .491 ص ،( 2116 فبراٌر 23)1427 محرم 24 بتارٌخ 5398 عدد الرسمٌة الجرٌدة، إدارٌة

 41.91( تطبٌما ألحكام المانون رلم 1993نوفمبر  3)  1414من جمادى األولى  18الصادر فً  2.92.59المادة األولى من المرسوم رلم  3

 . 2261(، ص 1993نوفمبر  17) 1414جمادى اآلخرة  2بتارٌخ  4229الجرٌدة الرسمٌة عدد  ،المحدثة بموجبه محاكم إدارٌة
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وَعَن رئَس المحكمة اإلدارَة من تَن لضاة المحكمة مفوضا ملكَا أو مفوضَن 

 ."ملكََن للدفاع عن المانون والحك تالتراح من الجمعَة العمومَة لمدة سنتَن

وكتاتة ضتط واحدة وال  أن المحاكم اإلدارَة تتكون من رئَس ولضاة المالحظو

تعرؾ االزدواجَة فٍ التنظَم كما هو الحال تالنستة للمحاكم العادَة التٍ تفصل تَن النَاتة 

، وؼَاب جهاز النَاتة العامة أمام هذه العامة وكتاتتها، ولضاء الحكم وكتاتة الضتط لدَه

رئَس المحكمة َنه الذٌ َع للدفاع عن المانون والحك المحاكم َماتله حضور المفوض الملكٍ

تالتراح من الجمعَة العمومَة لمدة سنتَن اإلدارَة من تَن لضاة المحكمة
1
. 

إلً عدة ألسام تحسب نوعَة المضاَا المعروضة علَها،  اإلدارَة وَمكن تمسَم المحاكم

وعادة َتم تمسَمها إلً لسمَن أساسََن: لسم المضاء الشامل أو التعوَض، ولسم لضاء 

نه َمكن إضافة ألسام أخري كتلن المتعلمة تالمنازعات الضرَتَة أو ، ؼَر أاإللؽاء

 المنازعات االنتخاتَة.

تعمد المحاكم اإلدارَة جلساتها وتصدر أحكامها عالنَة وهٍ متركتة من ثالثة لضاة 

َساعدهم كاتب ضتط، وَتولً رئاسة الجلسة رئَس المحكمة اإلدارَة أو لاض تعَنه للمَام 

 مومَة السنوَة لمضاة المحكمة اإلدارَة.تذلن الجمعَة الع

 وَجب أن َحضر الجلسة المفوض الملكٍ للدفاع عن المانون والحك.

وَعرض المفوض الملكٍ للدفاع عن المانون والحك آراءه المكتوتة والشفهَة علً 

هَئة الحكم تكامل االستمالل سواء فَما َتعلك تظروؾ الولائع أو المواعد المانونَة المطتمة 

لَها. وَعتر عن ذلن فٍ كل لضَة تالجلسة العامة، وَحك لألطراؾ أخذ نسخة من ع

 مستنتجات المفوض الملكٍ للدفاع عن المانون والحك تمصد االطالع.

                                                           
ٌجوز تكلٌؾ بعض لضاة األحكام فً حالة الضرورة للمٌام بمهمة المفوض الملكً الرسمً بالتراح من الجمعٌة العمومٌة، مع و 1

لكً لاضٌا ممررا فً بعض المضاٌا، شرٌطة أال ٌجمع بٌن صفتٌن االحتفاظ بمهمة كممرر، وال ٌوجد ما ٌمنع أن ٌكون المفوض الم
  .معا فً لضٌة واحدة

، 2114، 3، منشورات جمعٌة نشر المعلومة المانونٌة والمضائٌةـ سلسلة الشروح والدالئل، العدد دلٌل المحاكم اإلدارٌة ،وزارة العدل

 .11 ص
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من  2)المادة  وال َشارن المفوض الملكٍ للدفاع عن المانون والحك فٍ إصدار الحكم.

 (.41.91المانون رلم 

المشرع اشترط أن  لً جانب تشكَلتها الجماعَة، هو أنإوما َمَز المحاكم اإلدارَة 

علً أن المضاَا  41ـ  91من لانون  3، حَث تنص المادة كتاتَة هاأمامتكون المسطرة 

ترفع إلً المحكمة اإلدارَة تممال مكتوب َولعه محام مسجل فٍ جدول هَئة من هَئات 

طلب اإللؽاء تستب تجاوز  من نفس المانون أعفت 22، كما أن المادة المحامَن تالمؽرب

السلطة من أداء الرسم المضائٍ
1
. 

أما عن مستجدات تؤلَؾ المحكمة االتتدائَة اإلدارَة تحسب مشروع لانون التنظَم 

المحدث  41.91منه تنفس التؤلَؾ الممرر فٍ المانون رلم  61المضائٍ فمد احتفظت المادة 

للمحكمة علً ؼرار المحاكم العادَة أضافت منصب الكاتب العامها لهذه المحاكم، ؼَر أن
2

 ،

للمَام  و أكثرأ من المشروع ألول مرة علً ضرورة تعََن لاضٍ 62كما نصت المادة 

تمهام لاضٍ التنفَذ
3

حكام ، وذلن لمعالجة اإلشكاالت التٍ َطرحها موضوع تنفَذ األ

    .الصادرة فٍ مواجهة اإلدارة

 ة.الفقرة الثانية: اختصاصات المحاكم اإلداري

 أوال: االختصاص النوعٍ للمحاكم اإلدارَة.

                                                           
1
دل إلى أن هذا اإلعفاء من أداء الرسوم المضائٌة ٌسري أٌضا على طلبات إٌماؾ تنفٌذ وبحسب دلٌل المحاكم اإلدارٌة الصادر عن وزارة الع 

 وذلن للتخفٌؾ عن المتماضٌن وتسهٌال للتماضً. 22المرارات اإلدارٌة لوحدة الؽاٌة التً توخاها المشرع من سنه لممتضٌات المادة 

 .27وزارة العدل، دلٌل المحاكم اإلدارٌة، م س، ص 

2
 :من اإلدارٌة االبتدائٌة المحكمة من مشروع لانون التنظٌم المضائً:" تتألؾ 61 تنص المادة 

 ولضاة؛ للرئٌس ونائب رئٌس -

 من الثانً الباب من الثانً الفصل فً علٌها المنصوص للكٌفٌات طبما المحكمة لضاة بٌن من ٌعٌن والمانون الحك عن للدفاع أكثر أو ملكً مفوض -
 انون؛الم هذا من األول المسم

 ."الضبط كتابة موظفً وهٌئة للمحكمة عام كاتب -

3
م، وهو مع العلم أن لاضً التنفٌذ سبك أن تم اعتماده بموجب المانون المحدث للمحاكم التجارٌة ن اعتدها لتسرٌع وضمان تنفٌذ أحكام هذه المحاك 

 ما سنتطرق له الحما.
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من المانون المحدث لها، تالتت فٍ  8تختص المحاكم اإلدارَة طتما ألحكام المادة 

 النزاعات المتعلمة تالمضاَا اِتَة:

إلؽاء لرارات السلطات اإلدارَة تستب تجاوز السلطةالنزاعات المتعلمة ت -1
1

تاستثناء  

السلطات اإلدارَة التٍ َتعدي نطاق ئَس الحكومة ولرارات المرارات التٍ تصدر عن ر

 .تنفَذها دائرة االختصاص المحلٍ لمحكمة إدارَة

عن األضرار التٍ تستتها أعمال ونشاطات أشخاص النزاعات المتعلمة تالتعوَض  -2

 مركتات أَا كان نوعها َملكها  المانون العام، ماعدا األضرار التٍ تستتها فٍ الطرَك العام

 شخص من أشخاص المانون العام.

 .تالعمود اإلدارَةالنزاعات المتعلمة  -3

النصوص التشرَعَة والتنظَمَة المتعلمة تالمعاشات النزاعات الناشئة عن تطتَك  -4

ومنح الوفاة المستحمة للعاملَن فٍ مرافك الدولة والجماعات المحلَة والمإسسات العامة 

 .إدارة مجلس المستشارَن وموظفٍ إدارة مجلس النواب وموظفٍ

والتنظَمَة المتعلمة  عن تطتَك النصوص التشرَعَة النزاعات الناشئة -5

تاالنتخاتات
1
. 

                                                           
صدر من جهة ؼَر مختصة أو لعَب فٍ شكله أو  إذا :" 41.91ن لانون م 21وَكون المرار اإلدارٌ واجب اإللؽاء حسب المادة  1

 ".لمخالفة المانون النحراؾ فٍ السلطة أو النعدام التعلَل أو

أن تمدم طلتات إلؽاء المرارات الصادرة عن من المانون أعاله  21وأوجتت المادة 

نشر أو السلطات اإلدارَة تستب تجاوز السلطة داخل أجل ستَن َوما َتتدئ من 

 تتلَػ المرار المطلوب إلؽاإه إلً المعنٍ تاألمر.

وَجوز للمعنََن تاألمر أن َمدموا، لتل انمضاء األجل المنصوص علَه فٍ الفمرة 

الساتمة، تظلما من المرار إلً مصدره أو إلً رئَسه، وفٍ هذه الصورة َمكن رفع 

ئ من تتلَػ المرار طلب اإللؽاء إلً المحكمة اإلدارَة داخل أجل ستَن َوما َتتد

 الصادر صراحة ترفض التظلم اإلدارٌ كلَا أو جزئَا.
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 تالضرائب. والتنظَمَة المتعلمة عن تطتَك النصوص التشرَعَة النزاعات الناشئة -6

تتحصَل  والتنظَمَة المتعلمة عن تطتَك النصوص التشرَعَة النزاعات الناشئة -7

والجماعات المحلَة َون المستحمة للخزَنة العامةالد
2
. 

 واالحتالل نزع الملكَة ألجل المنفعة العامةلانون  عن تطتَك النزاعات الناشئة -8

المإلت
3
. 

النزاعات المتعلمة تالوضعَة الفردَة للموظفَن والعاملَن فٍ مرافك الدولة  -9

جلس النواب وموظفٍ مجلس والجماعات المحلَة والمإسسات العامة وموظفٍ إدارة م

المستشارَن
4
. 

وتختص المحاكم اإلدارَة أَضا تفحص شرعَة المرارات اإلدارَة وفك الشروط 

المحدث لها المانون 44المنصوص علَها فٍ المادة 
5
. 

إلً ، 41.91من لانون  11طتما للمادة تختص علً أن المحكمة اإلدارَة تالرتاط 

 :فٍ تالنظر ،اإلدارَة أعاله جانب االختصاصات الموكولة للمحاكم

 .النزاعات المتعلمة تالوضعَة الفردَة لألشخاص المعَنَن تظهَر شرَؾ أو مرسوم -
                                                                                                                                                                                     

1
فً وهذه الطعون معفاة من الرسوم المضائٌة. ومن جهة أخرى، فإن المحاكم االبتدائٌة تبمى مختصة استثناء للبت فً الطعون المتعلمة بالمٌد  

بشأن اللوائح  57.11من المانون رلم  133مر محكمة إدارٌة عمال بممتضٌات المادة اللوائح االنتخابٌة فً العماالت واأللالٌم التً ال ٌوجد فٌها م

بتنفٌذه  االنتخابٌة العامة وعملٌات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعً البصري العمومٌة خالل الحمالت االنتخابٌة واالستفتائٌة الصادر

 .5256، ص 31/11/2111بتارٌخ  5991الرسمٌة  ، الجرٌدة2111أكتوبر  28الظهٌر الشرٌؾ المؤرخ فً 

2
 .بالجماعات الترابٌة الجماعات المحلٌة تسمٌة تم تؽٌٌر ،146إلى  135فً مواد من  2111 طبما لدستور 
3 

 المتعلك بنزع الملكٌة ألجل المنفعة 7.81( بتنفٌذ المانون رلم 1982ماٌو  6)1412من رجب  11ادر فً ـص 1.81.254ظهٌر شرٌـؾ رلم 

 .981 ،ص(1983 ٌونٌه 15) 1413 رمضان 3 بتارٌخ 3685 عدد الرسمٌة الجرٌدة ،العامة وباالحتالل المؤلت
4
وٌشترط هنا أن ٌتعلك األمر بوضعٌة فردٌة للموظؾ ومثال ذلن إلصاء اإلدارة لموظؾ أو فئة من الموظفٌن من امتٌازات وحموق مخولة لهم  

 الفئات المعٌنة بظهٌر أو مرسوم وإال كان االختصاص منعمدا للمحكمة اإلدارٌة بالرباط لوحدها.لانونا، ثم ٌشترط أال ٌكون الموظؾ من 

إذا كان الحكم فً لضٌة معروضة على محكمة عادٌة ؼٌر زجرٌة ٌتولؾ على تمدٌر شرعٌة لرار إداري  أعاله على ما ٌلً:" 44تنص المادة  5

فً المضٌة وتحٌل تمدٌر شرعٌة المرار اإلداري محل النظر محكمة المثار ذلن أمامها أن تؤجل شرعٌة المرار جدٌا، ٌجب على ال  وكان النزاع فً

أعاله،  9و 8النزاع إلى المحكمة اإلدارٌة أو إلى محكمة النمض بحسب اختصاص كل من هاتٌن الجهتٌن المضائٌتٌن كما هو محدد فً المادتٌن 

 لمانون إلى الجهة المضائٌة المحال إلٌها البت فٌها.وٌترتب على اإلحالة رفع المسألة العارضة بموة ا

وسٌلة من  للجهات المضائٌة الزجرٌة كامل الوالٌة لتمدٌر شرعٌة أي لرار إداري ولع التمسن به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره 

 ."وسائل الدفاع
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وتالنزاعات الراجعة إلً اختصاص المحاكم اإلدارَة التٍ تنشؤ خارج دوائر  -

) أٌ فٍ المصالح اإلدارَة المؽرتَة الموجودة خارج التراب اختصاص جمَع هذه المحاكم

 .ٍ (الوطن

وتاإلضافة إلً االختصاصات المسندة للمحاكم اإلدارَة كما هٍ منصوص علَها فٍ 

الفصل الثامن أعاله، فمد استمر االجتهاد المضائٍ اإلدارٌ علً إسناد االختصاص لهذه 

المحاكم للتت فٍ دعاوي رفع االعتداء المادٌ لإلدارة
1
. 

تتلن المسندة لرئَس  اإلدارَة فتسند له مهام شتَهةوتخصوص رئَس المحكمة 

، متً كانت مرتتطة من ق م م 149و  148المحكمة االتتدائَة فٍ نطاق الفصلَن 

، حَث َتت فٍ األوامر المتَنة علً طلب والمعاَنات تاالختصاص العام للمحاكم اإلدارَة

جاء  التٍ 41.91من لانون  19والمضاَا االستعجالَة، وهو ما نصت علَه ممتضَات المادة 

َختص رئَس المحكمة اإلدارَة أو من َنَته عنه تصفته لاضَا للمستعجالت واألوامر "فَها:

 . "المضائَة تالنظر فٍ الطلتات الولتَة والتحفظَة

َملن حك األمر ترفع االعتداء تصفته لاضَا للمستعجالت ورئَس للمحكمة اإلدارَة 

إرجاع الحالة إلً ما كانت المادٌ وذلن تطرد اإلدارة من العمار المعتدي علَه وتإفراؼه و

كما َملن حك األمر تإَماؾ األشؽال التٍ تموم تها اإلدارة علً العمار، وَستمد ، علَه

المضاء االستعجالٍ اإلدارٌ اختصاصه هذا من اختصاص المحكمة اإلدارَة نفسها كمضاء 

 .موضوع فٍ مجال رفع االعتداء المادٌ والتعوَض عنه

طتما للمسطرة  دارَة أن َمنح المساعدة المضائَةَجوز لرئَس المحكمة اإلكما 

 (.41.91من لانون  3)المادة  المعمول تها فٍ هذا المجال.

                                                           
1
مخالفة  ، وهذا العمل ٌشكلال ٌستند إلى نص لانونً أو تنظٌمًأي أنه دأ المشروعٌة بعمل ٌخالؾ مبهو لٌام اإلدارة االعتداء المادي لإلدارة  

 . أو الملكٌة الخاصةحرٌات األفراد تمس  جسٌمة

بنزع الملكٌة لبل إعالن الملكٌة العمارٌة الخاصة لألفراد كما هو الحال عند لٌام اإلدارة بعمل مادي تنفٌذي اإلستٌالء على ومن بٌن تطبٌماته 

أٌضا االعتداء على حرٌات األشخاص من بٌنها حرمة المسكن، كما فً حالة أفارغ عمار تابع للدولة دون سبك استصدار حكم  .منفعة العامةال

 لضائً باإلفراغ.
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تعتتر للمحاكم اإلدارَة االختصاص النوعٍ ت المواعد المتعلمةوتنتؽٍ اإلشارة إلً أن 

من لتَل النظام العام، ولألطراؾ أن َدفعوا تعدم االختصاص النوعٍ فٍ جمَع مراحل 

 راءات الدعوي، وعلً الجهة المضائَة المعروضة علَها المضَة أن تثَره تلمائَا. إج

إذا أثَر دفع تعدم االختصاص النوعٍ أمام جهة لضائَة عادَة أو إدارَة وجب علَها 

 أن تتت فَه تحكم مستمل وال َجوز لها أن تضمه إلً الموضوع.

عٍ أَا كانت الجهة المضائَة ولألطراؾ أن َستؤنفوا الحكم المتعلك تاالختصاص النو

تت فٍ األمر داخل أجل ثالثَن َوما تأن  هاَجب علَ تٍالصادر عنها أمام محكمة النمض ال

 (.41.91من لانون  13و  12. )المادتَن لملؾ االستئناؾا اَتتدئ من تسلم كتاتة الضتط ته

ختصاص الحكم المتعلك تاالاستئناؾ  فمحكمة النمض هٍ التٍ تنظر كدرجة ثانَة فٍ

أن تكون هذه  2116سنة  منتظرا تعد إحداث محكمة االستئناؾ اإلدارَة ، ولد كانالنوعٍ

فٍ استئناؾ هذه األحكام، إال أن المانون المحدث لها نص األخَرة هٍ المختصة تالنظر 

 من المانون رلم 13تتمً ممتضَات المادة منه علً أنه: "  12تكَفَة صرَحة فٍ المادة 

سارَة المفعول فٍ شؤن استئناؾ األحكام الصادرة  تموجته محاكم إدارَة المحدثة 41.91

الملؾ تعد التت فَه إلً المحكمة تحَل محكمة النمض فٍ موضوع االختصاص النوعٍ، و

 ".المختصة

من لتَل النظام العام،  َعتترٌ َمَز االختصاص النوعٍ للمحاكم اإلدارَة هو أنه والذ

ولألطراؾ أن َدفعوا تعدم االختصاص النوعٍ فٍ جمَع مراحل إجراءات الدعوي، وعلً 

 الجهة المضائَة المعروضة علَها المضَة أن تثَره تلمائَا. 

عادَة أو إدارَة وجب علَها  إذا أثَر دفع تعدم االختصاص النوعٍ أمام جهة لضائَةو

خالفا لما هو منصوص  أن تتت فَه تحكم مستمل وال َجوز لها أن تضمه إلً الموضوع

 .من ق م م 16علَه فٍ الفصل 
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ولألطراؾ أن َستؤنفوا الحكم المتعلك تاالختصاص النوعٍ أَا كانت الجهة المضائَة 

ٍ األمر داخل أجل ثالثَن َوما تت فتأن  هاَجب علَ تٍالصادر عنها أمام محكمة النمض ال

(41.91من لانون  13و  12)المادتَن  لملؾ االستئناؾ اَتتدئ من تسلم كتاتة الضتط ته
1
. 

 المسممنه أن :" 55ونشَر إلً أن  مشروع لانون التنظَم المضائٍ اعتتر  فٍ المادة 

 المضاَاٍ ف تالتت ؼَره، دون َختص االتتدائَة، تالمحكمة اإلدارٌ المضاء فٍ المتخصص

 .المانون تممتضً اإلدارَة االتتدائَة للمحاكم المسندة اإلدارَة

 المحاكم أمام المطتمة المسطرة نفس اإلدارٌ المضاء فٍ المتخصص المسم أمام تطتك

 .اإلدارَة االتتدائَة

 53 المادة من الثانَة الفمرة تممتضً المحكمة لرئَس المخولة االختصاصات مراعاة مع

 عنه َنوب من أو اإلدارٌ المضاء فٍ المتخصص المسم رئَس سَمار أعاله،

 تاختصاصات صلة له فَما اإلدارَة، االتتدائَة المحكمة لرئَس لانونا المخولة االختصاصات

 .".المسم هذا

 ثانيا: االختصاص المحلي للمحاكم اإلدارية.

 11ة مادلاالمحلٍ تموجب  هااختصاص أحال المانون المحدث للمحاكم اإلدارَة تشؤن

منه علً لواعد االختصاص المحلٍ كما هٍ منصوص علَها فٍ لانون المسطرة المدنَة، 

تطتك أمام المحاكم اإلدارَة لواعد االختصاص المحلٍ  حَث جاء فٍ هذه المادة:"

، ما لم لانون المسطرة المدنَةمن  31وما َلَه إلً الفصل  27المنصوص علَها فٍ الفصل 

 َنص علً خالؾ ذلن فٍ هذا المانون أو فٍ نصوص أخري خاصة.

واستثناء من ذلن، ترفع طلتات اإللؽاء تستب تجاوز السلطة إلً المحكمة اإلدارَة 

ل دائرة اختصاصها أو التٍ صدر المرار تدائرة التٍ َوجد موطن طالب اإللؽاء داخ

 ."اختصاصها

                                                           

انون رلم من الم 13المحدثة بموجبه محاكم استئناؾ إدارٌة: " تبمى ممتضٌات المادة  81.13من المانون رلم  12تطبٌما لممتضٌات المادة  1

المفعول فً شأن استئناؾ األحكام الصادرة فً موضوع االختصاص النوعً، وتحٌل محكمة النمض  إدارٌة سارٌةالمحدثة بموجبه محاكم  41.91

 الملؾ بعد البت فٌه إلى المحكمة المختصة".
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هو ما َهم طلتات اإللؽاء تستب تجاوز  11واالستثناء الوحَد الذٌ لررته المادة 

السلطة، والهدؾ منه هو تمرَب المضاء من طالب اإللؽاء تاعتتاره طرفا ضعَفا فٍ عاللته 

تاإلدارة التٍ َلتمس إلؽاء لرارها
1
. 

لً إكما ستمت اإلشارة العام صاص النوعٍ الذٌ َعد من لتَل النظام وخالفا لالخت

وَجب علً مخالفته، األطراؾ تفاق َمكن ااالختصاص المحلٍ للمحاكم اإلدارَة، إن ذلن، ف

كما أن إثارته من لتلهم لتل كل دفع أو دفاع وال َجوز للمحكمة أن تثَره من تلماء نفسها، 

 أو تضمه إلً الجوهر. للمحكمة أن تفصل فَه تحكم مستمل

إذا رفعت إلً محكمة إدارَة دعوي َكون لها ارتتاط تدعوي تدخل فٍ اختصاص و

محكمة النمض اتتدائَا وانتهائَا أو فٍ اختصاص محكمة الرتاط اإلدارَة عمال تؤحكام 

أعاله، َجب علَها أن تحكم تلمائَا أو تطلب أحد األطراؾ تعدم اختصاصها  11و 9المادتَن 

محكمة الرتاط اإلدارَة، وَترتب علً هذه  الملؾ تؤسره إلً محكمة النمض أووتحَل 

اإلحالة رفع الدعوي األصلَة والدعوي المرتتطة تها تموة المانون إلً الجهة المضائَة 

المحال إلَها الملؾ
2
. 

 

 

 

 

 .محاكم االستئناف اإلدارية: الثانيالمطلب 

                                                           
1
 94، ص 2111لطبعة األولى دمحم كرام : الوجٌز فً التنظٌم المضائً المؽربً، المطبعة والورالة الوطنٌة مراكش، ا  

2
 .41.91من لانون  16المادة  
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الذٌ حدد كَفَة تكوَنها  81.13نون رلم اإلدارَة تموجب الما االستئناؾ محاكمأحدثت 

وتنظَمها واالختصاصات المسندة إلَها
1

تم تحدَد عدد محاكم االستئناؾ اإلدارَة فٍ ، ولد 

ممرهما تالرتاط ومراكش ت( وعَن2اثنَن )
2
. 

 اإلدارية. االستئناف الفقرة األولى: تأليف وتنظيم محاكم

كون محكمة االستئناؾ تتما َلٍ : "  علً 81.13رلم تنص المادة الثانَة من المانون 

 :اإلدارَة من

 .رئَس أول ورإساء ؼرؾ ومستشارَن

 كتاتة ضتط.

َجوز أن تمسم محكمة االستئناؾ اإلدارَة إلً عدة ؼرؾ حسب أنواع المضاَا 

 المعروضة علَها.

وَعَن الرئَس األول لمحكمة االستئناؾ اإلدارَة من تَن المستشارَن مفوضا ملكَا أو 

للدفاع عن المانون والحك تالتراح من الجمعَة العمومَةأكثر 
3
 ."لمدة سنتَن لاتلة للتجدَد 

تعمد محاكم االستئناؾ اإلدارَة جلساتها وتصدر لراراتها عالنَة وهٍ متركتة من و"

 ثالثة مستشارَن من تَنهم رئَس َساعدهم كاتب ضتط.

 لحك.َجب أن َحضر الجلسة المفوض الملكٍ للدفاع عن المانون وا

                                                           
1
المحدثة بموجبه محاكم استئناؾ  81.13( بتنفٌذ المانون رلم2116فبراٌر 14) 1427محرم من  15فً صادر  1.16.17ظهٌر شرٌؾ رلم  

 .491 ،ص( 2116 فبراٌر 23)1427 محرم 24 بتارٌخ 5398 عدد الرسمٌة الجرٌدة، إدارٌة

2
( بتحدٌد عدد محاكم االستئناؾ اإلدارٌة 2116ٌولٌو  25) 1427من جمادى اآلخرة  29الصادر فً  2.16.187ألولى من المرسوم رلم المادة ا 

 .2112(، ص 2116أؼسطس  14) 1427رجب  19بتارٌخ  5447الجرٌدة الرسمٌة عدد  وممارها ودوائر اختصاصها

 

ه٠خ ِٓ َِزْبهٞ ٘نٖ اٌّؾبوُ ِٚٓ اٌّف١ٙٛٓ اٌٍّى١١ٓ ٌٍلفبع ػٓ اٌمبْٔٛ ٚاٌؾك اٌؼب١ٍِٓ ثٙب، ٛجمب ٌٍّبكح اٌضبٌضخ ِٓ اٌّوٍَٛ رزىْٛ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌّؾبوُ االٍزئٕبف اإلكا -3

، ٍبٌف اٌنوو.2.16.187هلُ
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َدلٍ المفوض الملكٍ للدفاع عن المانون والحك تآرائه مكتوتة وَمكن له توضَحها 

شفهَا لهَئة الحكم تكامل االستمالل سواء فَما َتعلك تالولائع أو المواعد المانونَة المطتمة 

 علَها، وَعتر عن ذلن فٍ كل لضَة علً حدة تالجلسة العامة.

نتجات المفوض الملكٍ للدفاع عن َحك لألطراؾ الحصول علً نسخة من مست

 المانون والحك.

 ."ال َشارن المفوض الملكٍ للدفاع عن المانون والحك فٍ المداوالت

 من مشروع لانون التنظَم المضائٍ علً إمكانَة إحداث لسم 67ولد نصت المادة 

 استئناؾ فٍ ؼَره،  دون َتت ،تمحكمة االستئناؾ العادَة اإلدارٌ المضاء فٍ متخصص

االستئناؾ، وأنه  لمحكمة التاتعة االتتدائَة تالمحاكم المتخصصة المضاء اإلدارٌ ألسام كامأح

 للسلطة األعلً المجلس رأٌ استطالع تعد تمرسوم،هذه األلسام المتخصصة سَتم إنشاء 

  .المحلٍ اختصاصها ودوائر ممارها َحدد المعنَة، المهنَة والهَئات المضائَة

 ات محاكم االستئناف اإلدارية.الفقرة الثانية: اختصاص

تالنظر فٍ من المانون المحدث لها  5طتما للمادة تختص محاكم االستئناؾ اإلدارَة 

استئناؾ أحكام المحاكم اإلدارَة وأوامر رإسائها ما عدا إذا كانت هنان ممتضَات لانونَة 

 مخالفة.

لصادر عن رئَس المرار اتالنظر فٍ استئناؾ محاكم االستئناؾ اإلدارَة كما تختص 

المحكمة اإلدارَة ترفض منح المساعدة المضائَة، حَث تتت فٍ االستئناؾ تؽرفة المشورة 

 .من المانون المذكور 8وذلن طتما للمادة 

َمارس مهام لاضٍ فالرئَس األول لمحكمة االستئناؾ اإلدارَة أو نائته أما 

و الحال تالنستة لمحاكم ً هذه المحكمة كما هجالت إذا كان النزاع معروضا علالمستع

 .االستئناؾ العادَة
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وإلً جانب اختصاص الرئَس األول لمحكمة االستئناؾ اإلدارَة كماضٍ 

المساعدة  صالحَة منح ،من المانون السالؾ الذكر 7المادة  له أسندت للمستعجالت، فمد

المإرخ   المضائَة لطالتها طتما للشروط المنصوص علَها فٍ المرسوم الملكٍ تمثاتة لانون

 .المساعدة المضائَة تشؤن 1966فاتح نوفمترفٍ 

نؾ َمدم االستئناؾ إلً كتاتة ضتط المحكمة اإلدارَة التٍ أصدرت الحكم المستؤو

ما عدا استئناؾ الدولة و اإلدارات العمومَة حَث تكون  ،تواسطة ممال مكتوب َولعه محام

 نَاتة محام أمرا اختَارَا.

 (11)م  داء الرسوم المضائَة.َعفً طلب االستئناؾ من أ 

 –فٍ األحكام الصادرة تولؾ تنفَذ لرار إدارٌ  –ال َترتب عن الطعن تاالستئناؾ و

أٌ أثر والؾ، إذ تظل لإلدارة الصالحَة فٍ االستمرار فٍ تنفَذ لرارها ما لم تنته مختلؾ 

ت اإلدارَة تؤثر مراحل التماضٍ، تطتَما لمتدأ الفاعلَة اإلدارَة الذٌ َمضٍ تتنفَذ المرارا

من  13لما َسرٌ فٍ مجال المضاء العادٌ، حَث جاء فٍ المادة  فورٌ. وذلن خالفا

لَس الستئناؾ األحكام الصادرة تولؾ تنفَذ لرار إدارٌ أثر والؾ، ؼَر  :" 81.13المانون 

تولؾ تنفَذ لرار أن تتت فٍ طلب االستئناؾ المتعلك أنه َجب علً محكمة االستئناؾ 

( َوما َتتدئ من تارَخ توصل كتاتة ضتط محكمة االستئناؾ 61ل أجل ستَن )إدارٌ داخ

  ."تالملؾ
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 .التجارية ومحاكم االستئناف التجارية: المحاكم  الثانيالمبحث  

 53.95أحدث المشرع تموجب المانون 
1

، محاكم تجـارَة ومحاكم استئناؾ تجارَة

 1997أكتوتر  28 صادر فٍالمرسوم الكما حدد 
2

عدد المحاكم التجارَة فٍ ثمان محاكم 

ادَر ووجدة، كتجارَة تكل من مدن الرتاط، الدارالتَضاء، فاس، مكناس، طنجة، مراكش، أ

 وثالث محاكم استئناؾ تجارَة  تمدن الدار التَضاء، فاس ومراكش. 

 .التجاريةالمحاكم المطلب األول: 

 الفقرة األولى: تأليف وتنظيم المحاكم التجارية.

المحكمة التجارَة تتكون ، فإن " 53.95من المانون رلم  2 تممتضَات المادة عمال

 من:

 رئَس ونواب للرئَس ولضاة؛ -

 نَاتة عامة تتكون من وكَل الملن ونائب أو عدة نواب؛ -

 كتاتة ضتط وكتاتة للنَاتة العامة. -

ضة َجوز أن تمسم المحكمة التجارَة إلً عدة ؼرؾ تحسب طتَعة المضاَا المعرو

 علَها؛ ؼَر أنه َمكن لكل ؼرفة أن تتحث وتحكم فٍ المضاَا المعروضة علً المحكمة.

َعَن رئَس المحكمة التجارَة تالتراح من الجمعَة العمومَة لاضَا مكلفا تمتاتعة 

  ."التنفَذ إجراءات

                                                           
1
الجرٌدة ، ةمحاكم تجارٌ الماضً بإحداث 53.95( بتنفٌذ المانون رلم 1997فبراٌر  12)1417وال ـش 4ادر فً ـص 1.97.65ٌر شرٌؾ رلم ـظه 

 .1141(، ص1997ماي15) 1418محرم  8بتارٌخ  4482الرسمٌة عدد 

2
( بتحدٌد عدد المحاكم التجارٌة ومحاكم االستئناؾ 1997أكتوبر  28) 1418من جمادى اآلخرة  25صادر فً ال 2.97.771مرسوم رلم ال 

 .4194( (، ص 1997نوفمبر 6) 1418ب رج 5بتارٌخ  4532الجرٌدة الرسمٌة عدد  ؛التجارٌة وممارها ودوائر اختصاصها
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تركَتتها مإسسة أخري إلً  ونشَر أَضا إلً أن المحكمة التجارَة تتضمن فٍ

َذلاضٍ التنفجانب 
1

خَر ال َتم تعََنه من طرؾ ، وهو الماضٍ المنتدب، ؼَر أن هذا األ

حكم  موجبتَتم رئَس المحكمة التجارَة تالتراح من الجمعَة العمومَة وإنما تعََنه 

 تعَنمن مدونة التجارة علً أن:"  637المحكمة تفتح مسطرة المعالجة، حَث نصت المادة 

"منتدب والسندَنالمسطرة الماضٍ ال فتح المحكمة فٍ حكم
2
. 

فهو جهاز تؤلَؾ المحاكم التجارَة،  فٍ وتالنستة لجهاز النَاتة العامة الذٌ َدخل

 ، ذلن انه ال َمارس اختصاصات زجرَة أو جنائَة كما هو الحال تالنستةَتمً دوره محدودا

تل إن دوره َمتصر علً الحرص علً حسن تطتَك جهاز النَاتة العامة تالمحاكم العادَة، ل

لمانون، كما هو الحال تالنستة للنَاتة العامة فٍ المضاَا المدنَة حَث تطتك ممتضَات ا

من  19من لانون المسطرة المدنَة المحال علَها تموجب المادة  11إلً  6الفصول من 

53.953المانون رلم 
. 

هو الستب الذٌ الدور المحدود للنَاتة العامة أمام المحاكم التجارَة كان ولعل هذا  

منه منصب وكَل الملن  57َلؽٍ تموجب المادة عل مشروع لانون التنظَم المضائٍ ج

، واحتفظ تالمماتل تمإسسة النَاتة العامة تااللتصار علً نائب المحاكمضمن تؤلَؾ هذه 

 المحكمة تدائرتها توجد التٍ التتدائَةالوكَل الملن أو أكثر َعَنهم وكَل الملن لدي المحكمة 

رَةالتجا االتتدائَة
4

 . 

                                                           
1
 المشرع جعل مهمة لاضً التنفٌذ لاصرة على مرالبة وتتبع عملٌات التنفٌذ التً ٌجرٌها أعوان التنفٌذ والمفوضٌن المضائٌٌن، ولم ٌخول له 

 ه لاضٌا للمستعجالت.صالحٌة البت فً الصعوبات التً ٌثٌرها التنفٌذ والتً تبمى من اختصاصا رئٌس المحكمة التجارٌة باعتبار

2
ولد تنبه مشروع لانون التنظٌم المضائً إلى ضرورة التنصٌص على الماضً المنتدب ضمن تنظٌم المحكمة االبتدائٌة التجارٌة، إلى جانب  

 أو لاض لتجارٌةا االبتدائٌة المحكمة لضاة بٌن من ٌعٌنأنه من المشروع المذكور على  58الماضً المكلؾ بالسجل التجاري، حٌث نصت المادة 
 طبما بالمحكمة ، أخرى لمهمة ٌنتدب لاض وأي المماولة صعوبات معالجة لضاٌا فً أكثر أو منتدب ولاض التجاريللسجل  ولاض للتنفٌذ أكثر

 ."المانون هذا من األول المسم من الثانً الباب من الثانً الفصل فً علٌها المنصوص للكٌفٌات
3
 563التجارٌة ٌمكن ان ٌكون أصلٌا كمدعٌة كما هو الحال بالنسبة لفتح مساطر معالجة صعوبات المماولة )المادة  تدخل النٌابة العامة بالمحاكم 

من مدونة التجارة متى ثبت فً حمه األفعال  716من مدونة التجارة(، أو طلب إسماط األهلٌة التجارٌة عن التاجر عمال بممتضٌات المادة 

 من نفس المانون.  715و  714و 713المنصوص علٌها فً المواد 

 ":من من مشروع لانون التنظٌم المضائً على أن المحكمة التجارٌة االبتدائٌة تتألؾ 57نصت المادة  4

 ولضاة؛ للرئٌس ونائب رئٌس -
 أمام العامة النٌابة بمهام للمٌام جارٌة،الت االبتدائٌة المحكمة توجد بدائرتها التً االبتدائٌة المحكمة لدى الملن وكٌل ٌعٌنهم أكثر أو الملن لوكٌل نائب -

 المحكمة؛ هذه
 ". .الضبط كتابة موظفً وهٌئة للمحكمة عام كاتب -
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 شهر من األولً َوما عشر الخمسة وتعمد المحاكم التجارَة جمعَتها العمومَة فٍ

 مختلؾ تَن المضاَا وتوزَع الجلسات وساعات وأَام وتكوَنها الؽرؾ عدد وتحدد دَسمتر،

 .الؽرؾ

والمسطرة أمام المحاكم التجارَة وعلً ؼرار المحاكم اإلدارَة هٍ مسطرة كتاتَة 

تممال مكتوب َولعه محام مسجل فٍ هَئة من هَئـات المحامَن  هاأمامترفع الدعوي حَث 

تعمد المحاكم التجارَة  ما تم اعتماد متدأ المضاء الجماعٍ، حَث، ك(13)المادة  تالمؽرب

جلساتها وتصدر أحكامها وهٍ متركتة من ثالثة لضاة من تَنهم رئَس، َساعدهم كاتب 

 ضتط ما لم َنص المانون علً خالؾ ذلن.

رفع الممال أمام المحاكم التجارَة َجب أن َإدي عنه الرسوم المضائَة ما لم َكن و

التساإل حول ما إذا كان طلب االستفادة  المدعٍ متمتعا تالمساعدة المضائَة، وهنا َطرح 

، أم إلً وكَل المحكمة التجارَةمن المساعدة المضائَة َجب تمدَمه إلً وكَل الملن لدي 

. ولعل الستب فٍ طرح هذا التساإل هو عدم وجود نص فٍ ؟االتتدائَةالملن لدي المحكمة 

 .المتعلك تإحداث هذه المحاكم َعالج المسؤلة 53-95المانون رلم 

وأمام ؼَاب نص لانونٍ صرَح َسند االختصاص للنَاتة العامة لدي المحكمة  

التجارَة
1

المحكمة  لمكتب المساعدة المضائَة المحدث لدي، فَتمً االختصاص منعمدا 

  االتتدائَة الذٌ َرأسه وكَل الملن.

 

 الفقرة الثانية: اختصاصات المحاكم التجارية.

والتي جاء فييا أنيا  53.95من قانون  5اختصاص المحاكم التجارية تناولتو المادة 
 تختص بالنظر في:

 ؛ 1الدعاوى المتعمقة بالعقود التجارية -
                                                           

1
، كما أن هذا المانون لمحدث للمحاكم التجارٌة لم ٌعالج المسألة بنص صرٌح  1966أتى الحما للمرسوم الملكً لفاتح نونبر  53.95فالمانون رلم  

 للمحاكم اإلدارٌة والمانون المحدث لمحاكم االستئناؾ اإلدارٌة.كما فعل المانون المحدث 
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 قة بأعماليم التجارية ؛الدعاوى التي تنشأ بين التجار المتعم -

 ؛ 2الدعاوى المتعمقة باألوراق التجارية -

 ؛ 3النزاعات التي تنشأ بين شركاء في شركة تجارية -

 النزاعات المتعمقة باألصول التجارية. -

للمحكمة التجارَة أن تؤمر تؤداء متلػ من المانون أعاله علً أن " 7ونصت المادة 

مماتل ضمانات عَنَة تا ولم َكن محل منازعة جدَة، وذلن مستك من الدَن إذا كان الدَن ثات

منح للمحكمة  َعرؾ ب"لضاء التستَك" الذٌوفهذا االختصاص الجدَد  ."أو شخصَة كافَة

، لرئَس المحكمة ةشتَه تمسطرة األمر تاألداء المخولوهو التجارَة كمحكمة موضوع 

أٌ مترتتا عن معاملة تجارَة، وَشترط لالستجاتة لطلب التستَك أن َكون الدَن تجارَا، 

وأن َكون ثاتتا توسَلة ممتولة من وسائل اإلثتات التجارَة، وان ال َنازع فَه المدَن المدعً 

 علَه، ثم أن َمدم الدائن المدعٍ ضمانات عَنَة أو شخصَة.

من نفس القانون حددت االختصاص القيمي ليذه  6ومن جية أخرى، فإن المادة  
كما تختص  درىم،  21.111الطمبات األصمية التي تتجاوز قيمتيا بالنظر في المحاكم 

 .بالنظر في جميع الطمبات المقابمة أو طمبات المقاصة ميما كانت قيمتيا

                                                                                                                                                                                     
1
من مدونة التجارة، وهً: عمد رهن  544إلى  334ٌمصد بالعمود التجارٌة العمود المسماة المنصوص علٌها وعلى تنظٌمها فً المواد من  

السمسرة، وعمد الوكالة بالعمولة، وعمد االئتمان التجاري، وعمد  المنمول بنوعٌه الحٌازي ودون التخلً عن الحٌازة، وعمد الوكالة التجارٌة، وعمد

 جٌاتهم.النمل والعمود البنكٌة. وٌشمل أٌضا مفهوم العمود التجارٌة تلن العمود ؼٌر المسماة والتً لد ٌفرزها التعامل بٌن التجار استجابة لحا

2
ٌة مع مراعاة االختصاص المٌمً طالما أن الكمبٌالة تعد عمال شكلٌا طبما جمٌع الدعاوى المتعلمة بالكمبٌالة هً من اختصاص المحاكم التجار 

وى من مدونة التجارة. أما السند ألمر فال ٌعتبر عمال تجارٌا فً جمٌع األحوال إال إذا ولع علٌه ؼٌر تاجر  وتعلك بمعاملة تجارٌة، أما س 9للمادة 

 مة االبتدائٌة. أما الشٌن فال ٌعد عمال تجارٌا شكلٌا إال إذا سحب لعمل تجاري.ذلن ٌبمى اختصاص النظر فً النزاعات المتعلمة به للمحك

أعاله هً الدعاوى المدنٌة دون الجنائٌة بالنظر إلى الطابع ؼٌر الزجري للمحاكم  5على أن الدعاوى الممصودة باألوراق التجارٌة وفما للمادة 

 التجارٌة.

3
هً كلها لها الصفة التجارٌة بحسب شكلها باستثناء  5.96وبالً الشركات المنظمة بمانون رلم  17.95فشركات المساهمة المنظمة بالمانون رلم  

 شركة المحاصة التً تكتسب هذه الصفة إال من حٌث طبٌعة ؼرضها.  
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من القانون المحدث لممحاكم التجارية ىي  7و  5 تيناالختصاصات الواردة بالمادو 
لممحاكم التجارية نصت ن ىناك اختصاصات أخرى مسندة أ، بدليل المثالل واردة عمى سبي

 عمييا قوانين أخرى، من ذلك:

 2116يوليو  18الصادر بشأنو الظيير الشريف المؤرخ في  49.16القانون رقم  -
المتعمق بكراء العقارات والمحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الحرفي أو الصناعي، 

ائدا بشأن المحكمة من قد حسمت النقاش والخالف الذي كان س 27حيث نجد أن المادة 
الكراء التجاري ونصت بشكل صريح عمى عقد المختصة لمنظر في المنازعات المتعمقة ب

 ىذه المادة أن حتى ولو كان المكري غير تاجر إالإسناد االختصاص لممحاكم التجارية 
 أبقت االختصاص لممحاكم االبتدائية إذا لم يوجد ضمن دائرة نفوذىا مقر محكمة تجارية. 

1المتعمق بحماية الممكية الصناعية 17.97قانون رقم ال -
منه  15، حَث نصت المادة  

فٍ المنازعات المترتتة عن  تَكون للمحاكم التجارَة وحدها االختصاص للتعلً أنه:"

 ."تطتَك هذا المانون تاستثناء المرارات اإلدارَة المنصوص علَها فَه

نماشا حول ما إذا كان من النظام العام. ولد أثار االختصاص النوعٍ للمحاكم التجارَة 

إثارة  إمكانَة ،ال تعطٍ للمحكمة ،ات لانون إحداث المحاكم التجارَةأن ممتضَ فالمالحظ

النستة الختصاص المحاكم عدم االختصاص النوعٍ تلمائَا، وهذا تخالؾ ما علَه األمر ت

من لانون  12ك المادة الذٌ َعتتر الدفع تعدم االختصاص من النظام العام طت ،اإلدارَة

 إحداث المحاكم اإلدارَة .                                         

حٍ تؤن المحكمة التجارَة تتت من لانون إحداث المحاكم التجارَة َو 8فصَاؼة المادة 

وال َمكنها إثارته من فٍ الدفع تعدم االختصاص النوعٍ الذٌ َرفعه الخصوم إلَها  ،فمط

 .تلماء نفسها

                                                           
1
 ملكٌة الصناعٌةالمتعلك بحماٌة ال17.97(بتنفٌذ المانون رلم 2111فبراٌر  15) 1421ذي المعدة  9صادر فً  1.11.19ظهٌر شرٌؾ رلم  

 .366(، ص 2111مارس  9) 1421ذي الحجة  2بتارٌخ  4776الجرٌدة الرسمٌة عدد 
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من مدونة التجارة، علً أنه  5و تاإلضافة إلً ذلن فمد نصت الفمرة الثالثة من المادة 

"َمكن االتفاق تَن التاجر وؼَر التاجر علً إسناد االختصاص للمحكمة التجارَة فَما  

وهذا ما َتعارض مع متدأ عدم تخلٍ ن نزاع تسب عمل من أعمال التاجر"، تَنهما م

 تالنظام العام. األطراؾ عن إجراء مرتتط

من لانون المسطرة المدنَة الذٌ َشكل  16كما أنه تالرجوع لممتضَات الفصل 

المصدر التكمَلٍ لمانون إحداث المحاكم التجارَة، نجدها ال تعطٍ للماضٍ إال إمكانَة 

اختَارَة للحكم تعدم االختصاص النوعٍ تلمائَا، إضافة لمنع إثارة هذا الدفع أمام محكمة 

إال إذا كان الحكم االتتدائٍ صدر ؼَاتَا ؾ،االستئنا
1
. 

و إذا كان الدفع تعدم االختصاص النوعٍ َفتمد لممومات الوسَلة اإلجرائَة المتعلمة 

 فإن هنان استثناءات هامة وهٍ :  تالنظام العام كما تم تَانها،

 فنظرا لألهداؾ االلتصادَة المتوخاة منها، (مساطر معالجة صعوتات المماولة:1

تالمحاكم  فإن االختصاص تها استثنائٍ أنَط ،تة العامة أمام المحاكم التجارَةور النَاود

 إذ َصطتػ  تصتؽة النظام العام االلتصادٌ. ،التجارَة

ن االختصاص تها من أل ،م التجارَةإذ ال تختص تها المحاك ،(المنازعات اإلدارَة2

 اإلدارَة. من لانون أحداث المحاكم 12م طتما للمادة االنظام الع

 وتخرج من نطاق اختصاص المحاكم التجارَة تنص المانون. :(حوادث السَر3

من  13من لانون إحداث المحاكم التجارَة مع ما جاءت ته المادة  8تلتمٍ المادة و

 - من ق.م.م 17لانون إحداث المحاكم اإلدارَة، فكال المادتَن تعطالن ممتضَات الفصل 

فمد جاء فٍ الفمرة  -ضم الدفع الشكلٍ إلً الحكم فٍ الجوهر التٍ تعطٍ للمحكمة إمكانَة

من لانون المسطرة  17استثناء من أحكام الفصل "ما َلٍ:  أعاله 8األولً من المادة 

                                                           
1
مٌة دار دمحم محجوبً:إشكالٌة الدفع بعدم االختصاص النوعً بعد إحداث المحاكم االدارٌة ممال  منشور بالمجلة المؽربٌة لالدارة المحلٌة و التن 

 .76ص 1996.-9ع سلسلة مواضٌع الساعة   النشر المؽربٌة
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المدنَة، َجب علً المحكمة التجارَة أن تتت تحكم مستمل فٍ الدفع تعدم االختصاص 

ث المضمون مع ما كرسته الفمرة فهذه الفمرة تتطاتك من حَ"، …النوعٍ المرفوع إلَها

، فتتساوي المحكمة التجارَة واإلدارَة فٍ انون المحاكم اإلدارَةمن ل  13األولً من المادة 

كَفَة التت فٍ الدفع تعدم االختصاص النوعٍ المثار أمام كل واحدة منهما، فتتتان فٍ الدفع 

 .تحكم مستمل وَمنع علَهما ضمه للجوهر

َعها علً مستوي لدي المشرع لتملَص اإلجراءات وتسر َالحظ أن هنان إرادةو

عشرة أَام  محدد فٍاستئناؾ الحكم المتعلك تاالختصاص  تحَث أن أجل ، المحاكم التجارَة

 ( من تارَخ التتلَػ.11)

م َتعَن علً كتاتة الضتط أن توجه الملؾ إلً محكمة االستئناؾ التجارَة فٍ الَوو

( تتتدئ 11داخل أجل عشرة أَام ) هذه المحكمة تتت ، كما أنالموالٍ لتمدَم ممال االستئناؾ

 من تارَخ توصل كتاتة الضتط تالملؾ.

علً  53.95من المانون رلم  21فمد نصت المادة وتالنستة لرئَس المحكمة التجارَة، 

االختصاصات المسندة إلً رئَس المحكمة االتتدائَة تموجب  أن رئَس هذه المحكمة َمارس

  ة المدنَة وكذا االختصاصات المخولة له فٍ المادة التجارَة.لانون المسطر

مكن لرئَس المحكمة التجارَة تصفته لاضَا َمن المانون أعاله،  21وطتما للمادة 

لألمور المستعجلة وفٍ حدود اختصاص المحكمة أن َؤمر تكل التداتَر التٍ ال تمس أَة 

َمكن لرئَس ومن ق م م،  149ل لحك كما ورد تالفص، أٌ ال تمس تؤصل امنازعة جدَة

أن َؤمر تكل التداتَر  -رؼم وجود منازعة جدَة -المحكمة التجارَة ضمن نفس النطاق 

التحفظَة أو تإرجاع الحالة إلً ما كانت علَه لدرء ضرر حال أو لوضع حد الضطراب 

شرع وهذا ممتضً جدَد ال َعرفه لانون المسطرة المدنَة، فالم ثتت جلَا أنه ؼَر مشروع.

استحدث نوعا جدَدا من المضاء االستعجالٍ الخاص تالمنازعات التجارَة، وهو لضاء 

استعجالٍ ولائٍ َهدؾ إلً تجنب مخاطر مستمتلَة كضَاع حجة، أو إَماؾ ضرر والع ال 
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محالة فٍ حالة استمرار الوضعَة علً ما هٍ علَه، أو وضع حد لوضعَة ؼَر مشروعة 

شروعةكولؾ أعمال المنافسة ؼَر الم
1
. 

وَمارس رئَس المحكمة التجارَة اختصاصات مسندة إلَه تموجب لوانَن أخري ؼَر 

دت إلَه تموجب المانون رلم ، ومنها تلن االختصاصات التٍ أسن53.95المانون رلم 

و الصناعٍ أو التجارٌ أالمتعلك تكراء العمارات والمحالت المخصصة لالستعمال  49.16

الحرفٍ
2

 فٍ طلب اإلفراغ والتعوَض تتالته لاضٍ للمستعجالت تاعتتار، كاختصاصه 

(، كما 22وفٍ منح اإلذن تتؽََر النشاط ) المادة (، 13لكون المحل آَل للسموط )المادة 

َختص رئَس المحكمة أَضا تاعتتاره لاضَا للمستعجالت للنظر فٍ طلب استرجاع 

فراغ لتوسعة المحل أو اإل (. أما اختصاصه تالتت فٍ طلب32المحالت المهجورة )المادة 

فهو اختصاص َهم الموضوع وَخرج عن اختصاصاته المؤلوفة كماضٍ  (17تعلَته )المادة 

للمستعجالت
3

. 

كما أن هنان نصوص لانونَة أخري تسند اختصاصات معَنة لرئَس المحكمة  

 وما َلَها ومن مدونة التجارة التٍ تخوله 647التجارَة، كما هو الحال تالنستة للمادة 

ن تتولؾ عن أ تحرَن مسطرة الولاَة الخارجَة إلنماذ المماوالت التٍ تعانٍ صعوتات دون

الدفع
4
. 

 فٍ المتخصص المسم َختصمن مشروع لانون التنظَم المضائٍ:" 54وطتما للمادة  

 للمحاكم المسندة التجارَة المضاَا فٍ تالتت ؼَره، وند  االتتدائَة، تالمحكمة التجارٌ المضاء

                                                           
1
عندما ترفع دعوى تزٌٌؾ أو منافسة ؼٌر مشروعة إلى المحكمة، " ٌلً ما 17.97من لانون حماٌة الملكٌة الصناعٌة رلم  213تنص المادة  

افسة ؼٌر ٌجوز لرئٌسها بصفته لاضً المستعجالت أن ٌمنع مؤلتا تحت طائلة الحكم بؽرامة تهدٌدٌة مواصلة األعمال المدعى أنها تزٌٌؾ أو من

 "...مشروعة

2
المتعلك بكراء العمارات والمحالت المخصصة لالستعمال  49.16بتنفٌذ المانون رلم  2116ٌولٌو  18صادر فً  1.16.99ظهٌر شرٌؾ رلم  

 .5857، ص 6491، الجرٌدة الرسمٌة، عدد الصناعً أو التجاري أو الحرفً

3
فً  بكراء العمارات والمحالت المخصصة لالستعمال الصناعً أو التجاري أو الحرفًالمتعلك  49.16رلم وزارة العدل والحرٌات: المانون  

 .47، ص 2117شروح، فبراٌر 

4
من لانون شركات المساهمة، ثم اختصاصاه  164و   157أنظر أٌضا اختصاصات رئٌس المحكمة باعتباره لاضٌا للمستعجالت بحسب المادتٌن  

 المسؤولٌة المحدودة. من لانون الشركة ذات 81بموجب المادة 
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 اختصاص فٍ تدخل التٍ األخري التجارَة المضاَا وكذا المانون، تممتضً التجارَة ئَةاالتتدا

 .االتتدائَة المحاكم

 المحاكم أمام المطتمة المسطرة نفس التجارٌ المضاء فٍ المتخصص المسم أمام تطتك

 .التجارَة االتتدائَة

 53 المادة من َةالثان الفمرة تممتضً المحكمة لرئَس المخولة االختصاصات مراعاة مع

 عنه َنوب من أو التجارٌ المضاء فٍ المتخصص المسم رئَس َمارس أعاله،

 تاختصاصات صلة له فَما التجارَة، االتتدائَة المحكمة لرئَس لانونا المخولة االختصاصات

 "..المسم هذا

 .محاكم االستئناف التجارية: الثانيالمطلب 

الدار التَضاء، فاس ومراكشكل من مدن تتواجد ممار محاكم االستئناؾ التجارَة ت
1

 ،

تمرَب تكون هذه المحاكم الثالت ال تؽطٍ كافة التراب الوطنٍ وهو ما َجعل فكرة ووعَا 

المادة  تموجبمشروع لانون التنظَم المضائٍ أجاز محل نظر، فمد  المضاء من المتماضَن

  دون َتت ،لعادَةتمحكمة االستئناؾ ا التجارٌ المضاء فٍ متخصص إحداث لسم همن 67

 التاتعة االتتدائَة تالمحاكم المتخصصة التجارٌالمضاء  ألسام أحكام استئناؾ فٍ ؼَره،

 رأٌ استطالع تعد تمرسوم،هذه األلسام المتخصصة االستئناؾ، وأنه سَتم إنشاء  لمحكمة

 اصهااختص ودوائر ممارها َحدد المعنَة، المهنَة والهَئات المضائَة للسلطة األعلً المجلس

  .المحلٍ

 .التجاريةالفقرة األولى: تأليف وتنظيم محاكم االستئناف  

محكمة االستئناؾ الثالثة من المانون المحدث للمحاكم التجارَة علً أن "تنص المادة 

 التجارَة تتكون من:

 رئَس أول ورإساء ؼرؾ ومستشارَن؛ -

                                                           
1
 السالؾ الذكر. 2.97.771مرسوم رلم ال 
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 نَاتة عامة تتكون من وكَل عام للملن ونواب له؛-

 وكتاتة للنَاتة العامة. كتاتة ضتط -

َجوز أن تمسم محكمة االستئناؾ التجارَة إلً عدة ؼرؾ تحسب طتَعة المضاَا 

المعروضة علَها، ؼَر أنه َمكن لكل ؼرفة أن تتحث وتحكم فٍ المضاَا المعروضة علً 

  ."المحكمة

كما هو الشؤن تالنستة لمحاكم الدرجة األولً –محاكم االستئناؾ التجارَة  تعمدو

جلساتها وتصدر أحكامها وهٍ متركتة من ثالثة لضاة من تَنهم رئَس، َساعدهم  -تجارَة ال

 .(53.95من المانون  4)المادة  كاتب ضتط ما لم َنص المانون علً خالؾ ذلن.

ؼَر أن مشروع لانون التنظَم المضائٍ وعلً ؼرار المحكمة التجارَة االتتدائَة ألؽً 

النَاتة العامة الذٌ َمثله نائب  ذه المحكمة مع تماء جهازملن لدي همنصب الوكَل العام لل

دائرتها وجد تالعادَة التٍ ت للوكَل العام َعَنه الوكَل العام للملن لدي محكمة االستئناؾ

 محكمة االستئناؾ التجارَة.

 .التجارَةالفمرة الثانَة: اختصاصات محاكم االستئناؾ 

محاكم االستئناؾ  أنلمحاكم التجارَة المانون المحدث ل من 18َستفاد من المادة 

تتت فٍ استئناؾ األحكام الصادرة عن محاكم الدرجة األولً التجارَة والتٍ التجارَة 

 َوما من تارَخ تتلَؽها. 15تصدر دائما تصفة اتتدائَة تجعلها لاتلة لالستئناؾ داخل اجل 

لمتَنة علً طلب كما تختص محكمة االستئناؾ التجارَة تالتت فٍ استئناؾ األوامر ا

الماتلة لالستئناؾ وتلن األوامر االستعجالَة، كما تنظر فٍ استئناؾ األحكام التاتة فٍ 

 التعرض علً األمر تاألداء الذٌ َصدره رئَس المحكمة التجارَة.

لمحكمة االستئناؾ التجارَة تالدار التَضاء َعود لها  حصرٌوهنان اختصاص 

المنصوص علَه فٍ المادة التجارَة، وهو اختصاصها لوحدها دون تالٍ محاكم االستئناؾ 

المتعلك تحماَة الملكَة الصناعَة، حَث َعود لهذه المحكمة  17.97من المانون رلم  148-5
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تشؤن  الصناعَة تالملكَة المكلفة الهَئة عن الصادرة المرارات ضد الممدمةلتت فٍ الطعون ا

 .تات تسجَل العالمة التجارَةالتعرضات التٍ َتمدم تها من لهم المصلحة ضد طل

األول لمحكمة االستئناؾ التجارَة، فَختص تالتت تصفته لاضَا أما الرئَس 

للمستعجالت شرَطة أن َكون النزاع فٍ الموضوع معروضا أمام محكمة االستئناؾ 

 التجارَة.

 سكرية الع ةالمحكم  :الفصل الرابع

اكم االستثنائَة، وهٍ محكمة لمد ستك المول أن المشرع عمد إلً إلؽاء تعض المح

، والمحكمة الخاصة للعدل التٍ الؽَت 2111العدل الخاصة التٍ ألؽَت تموجب دستور 

ه أعاد تنظَمها تالمحكمة العسكرَة، لكن احتفظ ؼَر أن المشرع، 2114شتنتر  15تتارَخ 

118.131جدَد رلم لانون  تموجب 
 . 

مل علً تحدَد اختصاصاتها تالنظر توصؾ محاكم معَنة تاالستثنائَة لكون المشرع ع

فٍ لضاَا معَنة تموجب نص خاص وطتما لمسطرة خاصة تختلؾ عن المسطرة العادَة
2

  ،

 ؟. تحتفظ تطاتعها االستثنائٍ العسكرَةهل الزالت المحكمة ف

علً اعتتار هذه المحكمة  118.13نص المانون الجدَد المنظم للمحكمة العسكرَة رلم 

تحدث تممتضً هذا المانون  صت المادة األولً منه علً أنه:"محكمة متخصصة، حَث ن

كما  ."محكمة عسكرَة متخصصة، للنظر اتتدائَا واستئنافَا فٍ المضاَا المعروضة علَها

نصت المادة الثانَة منه علً اعتتار المانون الجنائٍ ولانون المسطرة الجنائَة مصدرَن 

 عمل المشرعمانون، وهو ما َتَن أن هذا احتَاطََن فٍ كل ما لم َرد ته نص فٍ ذلن ال

المحكمة  أمامتوحَد المواعد المانونَة المطتمة أمام المحاكم العادَة وتلن المطتمة  علً
                                                           

1
، المتعلك بالمضاء العسكري 118.13بتنفٌذ المانون رلم  (2114دٌسمبر  11) 1436من صفر  17صادر فً  1.14.187ظهٌر شرٌؾ رلم  

 .5(، ص 2115)فاتح ٌناٌر  1436ربٌع األول  9بتارٌخ  6322الجرٌدة الرسمٌة عدد 
22
، 2118لرحمان الشرلاوي: التنظٌم المضائً بٌن العدالة المؤسساتٌة والعدالة المكملة أو البدٌلة، مطبعة المعارؾ الجدٌدة، الطبعة الرابعة عبد ا 

 .153ص

www.sajplus.com

www.sajplus.com


 

89 

 

 المتعلك تالعدل العسكرٌ العسكرَة، وهو خالؾ ما كان علَه الوضع فٍ المانون الساتك

.1956لسنة 
1

 

تدأ التماضٍ علً درجَن، راعً م 118.13وَضاؾ إلً ما ستك، أن المانون رلم 

وهو األمر الذٌ كان منتمدا فٍ إطار المانون المدَم والذٌ لم َكن َتَح إمكانَة عرض 

المضَة الجنحَة والجنائَة علً السواء علً درجة ثانَة للتماضٍ وإنما كانت األحكام 

تضرر كما أن هذا المانون لم َكن َسمح للم الصادرة عنها تمتل فمط الطعن تالنمض الؼَر.

لكل  تإمكانَة المطالتة تالتعوَض، وهو ما تم تداركه أَضا فٍ المانون الجدَد الذٌ  أعطً

من تضرر متاشرة من جرَمة تختص المحكمة العسكرَة تالنظر فَها، أن َنتصب طرفا 

 . منه( 9)المادة  مدنَا أمام هذه المحكمة

أنه منع محاكمة ومن حسنات المانون الجدَد أَضا المتعلك تالمضاء العسكرٌ، 

أمام المحكمة العسكرَة،  الذَن َمل سنهم عن ثمان عشرة سنة ولت ارتكاب الفعلاألحداث 

جرائم الحك العام المرتكتة من لتل العسكرََن كما أن األفعال الجرمَة التٍ تدخل ضمن 

ال تختص تها  مشاركَنوشته العسكرََن سواء كانوا فاعلَن أصلََن أو مساهمَن أو 

العسكرَة،  كما منع المانون السالؾ الذكر محاكمة المدنََن أمام هذه المحكمة مالم  المحكمة

َتعلك األمر تجرائم معَنة مرتكتة زمن الحرب، وهو ما َملص تشكل كتَر من صالحَات 

اختصاصا عاما فٍ محاكمة جمَع  لهاهذه المحكمة فٍ ظل المانون المدَم الذٌ كان َتَح 

تهم فٍ ولت السلم جنحا وجناَات تدخل ضمن جرائم الحك العام أفراد الجَش تستب ارتكا

كما كان َعطٍ لهذه المحكمة  َفترض أن تخضع الختصاص المحاكم العادَة،هٍ جرائم و

سلطة محاكمة المدنََن أمامها، عندما تنسب إلَهم أفعال تعتتر جناَة ضد أعضاء الموات 

أو كون هإالء األشخاص المدنََن  د،ن الخارجٍ للتالالمسلحة، أو جرائم المس تاألم

 .متعلمة تحمل السالح دون رخصةجناَات  وأجنح  ارتكتوا

                                                           
1
 15بتارٌخ  2316، الجرٌدة الرسمٌة عدد  1956نونبر  11معتبر بمثابة لانون العدل العسكري صادر بتارٌخ  1.56.271ظهٌر شرٌؾ رلم  

 . ولد عرؾ هذا المانون عدة تعدٌالت متتالٌة همت بعض الفصول منه.614، ص 1957مارس 

 أي بأثر رجعً. 1956ماٌو  12من هذا المانون نصت على انه ٌجري العمل به ابتداء من ٌوم  215وٌشار أن المادة 
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وإتعاد الصفة االستثنائَة للمحكمة العسكرَة جاء أَضا من خالل وجوب تعلَل األحكام 

الصادرة عنها
1

ؼَر ملزمَن فٍ ظل المانون الملؽً كانوا لضاة المحكمة العسكرَة ، ذلن أن 

نونتر  11من ظهَر  99، إذ َكتفون تاإلجاتة عن األسئلة الواردة فٍ الفصل تتعلَل أحكامهم

، وهذا فَه ضرب لمتدأ المحاكمة العادلة دون أٌ تعلَل«. ال»أو « نعم»، تعتارة : 1956

التٍ تلزم المضاة تتعلَل أحكامهم وفما لما  2111وأَضا مخالفة صرَحة لممتضَات دستور 

 منه. 125تمضٍ المادة 

 سنتعرض تتاعا لتؤلَؾ وتنظَم المحكمة العسكرَة، ثم الختصاصها.لما ستك، وتتعا 

 المبحث األول : تأليف وتنظيم المحكمة العسكرية

من  12علً الصعَد الوطنٍ توجد محكمة عسكرَة وحَدة تمدَنة الرتاط، لكن المادة 

كَل العام فٍ أٌ مكان آخر، تمرار من الوأجازت أن تعمد هذه المحكمة  118.13المانون 

 للملن لدي المحكمة العسكرَة.

 الؽرؾ التالَة : ، 13حسب المادة  تضم المحكمة العسكرَةو

ؼرفة الجنح االتتدائَة العسكرَة تختص تالنظر اتتدائَا فٍ الجنح والمخالفات 

 المعروضة علً المحكمة العسكرَة؛

ناَات المعروضة ؼرفة الجناَات االتتدائَة العسكرَة تختص تالنظر اتتدائَا فٍ الج

 علً المحكمة العسكرَة ؛

ؼرفة الجنح االستئنافَة العسكرَة تختص تالنظر فٍ االستئنافات الممدمة ضد 

 الممررات الصادرة عن ؼرفة الجنح االتتدائَة العسكرَة ؛

ؼرفة الجناَات االستئنافَة العسكرَة تختص تالنظر فٍ االستئنافات الممدمة ضد 

 فة الجناَات االتتدائَة العسكرَة ؛الممررات الصادرة عن ؼر

                                                           
1
 .111أنظر المادة  
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الؽرفة الجنحَة العسكرَة تختص تالنظر فٍ الطعون الممدمة ضد أوامر ولرارات 

لاضٍ التحمَك العسكرٌ وطلتات السراح المإلت وتداتَر الوضع تحت المرالتة المضائَة 

 الممدمة أمامها وتطالن إجراءات التحمَك. 

 : لحكم تالمحكمة العسكرَة كما َلٍتتؤلؾ هَئات ا ه،من المانون أعال 14وتطتَما للمادة 

فَما َخص ؼرفة الجنح االتتدائَة العسكرَة، من مستشار تمحكمة االستئناؾ تصفته  

رئَسا ومن عضوَن أحدهما أو كالهما من المضاة العسكرََن أو من المستشارَن 

 مساعدة كاتب الضتط. أدناه، وتحضور وكَل الملن و 23العسكرََن المشار إلَهم فٍ المادة 

فَما َخص ؼرفة الجناَات االتتدائَة العسكرَة، من مستشار تمحكمة االستئناؾ تصفته 

ومن عضوَن أحدهما مستشار تمحكمة االستئناؾ واِخر لاض عسكرٌ أو  ،رئَسا

مستشار عسكرٌ، وتحضور الوكَل العام للملن لدي المحكمة العسكرَة ومساعدة كاتب 

 الضتط. 

ؼرفة الجنح االستئنافَة العسكرَة، من مستشار رئَس ؼرفة تمحكمة فَما َخص 

االستئناؾ تصفته رئَسا، ومن عضوَن أحدهما مستشار تمحكمة االستئناؾ واِخر لاض 

عسكرٌ أو مستشار عسكرٌ، وتحضور الوكَل العام للملن لدي المحكمة العسكرَة 

 ومساعدة كاتب الضتط. 

نافَة العسكرَة، من مستشار رئَس ؼرفة تمحكمة فَما َخص ؼرفة الجناَات االستئ 

االستئناؾ تصفته رئَسا، ومن أرتعة أعضاء اثنان منهم مستشاران تمحكمة االستئناؾ، 

 ،واِخران أحدهما أو كالهما من المضاة العسكرََن أو من المستشارَن العسكرََن

 ضتط. وتحضور الوكَل العام للملن لدي المحكمة العسكرَة ومساعدة كاتب ال

فَما َخص الؽرفة الجنحَة العسكرَة، من مستشار رئَس ؼرفة تمحكمة االستئناؾ 

خر إما لاض عسكرٌ حدهما مستشار تمحكمة االستئناؾ واِؤتصفته رئَسا، ومن عضوَن

أو مستشار عسكرٌ، تحضور الوكَل العام للملن لدي المحكمة العسكرَة ومساعدة كاتب 

 الضتط.
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رإساء فإن ، المتعلك تالمضاء العسكرٌمن المانون  25وعمال تممتضَات المادة 

ن تمحاكم االستئناؾ فٍ َالمستشارَعَنون من حكمة العسكرَة وأعضاإها مهَئات الحكم تال

 ألعلً للسلطة المضائَة. اتداَة كل سنة لضائَة تمرار للمجلس 

نح االستئنافَة َمثل النَاتة العامة أمام ؼرفة الجناَات االتتدائَة العسكرَة وؼرفة الجو

العسكرَة وؼرفة الجناَات االستئنافَة العسكرَة والؽرفة الجنحَة العسكرَة الوكَل العام 

 للملن لدي المحكمة العسكرَة شخصَا توصفه رئَسا للنَاتة العامة أو تواسطة أحد نواته. 

 إذا حدث للوكَل العام للملن مانع، فَخلفه نائب الوكَل العام للملن.

ل العام للملن لدي المحكمة العسكرَة االختصاصات المخولة له تموجب َمارس الوكَ

 هذا المانون. 

َعَن الوكَل العام للملن لدي المحكمة العسكرَة ونواته ولضاة التحمَك تها من لدن 

جاللة الملن المائد األعلً ورئَس أركان الحرب العامة للموات المسلحة الملكَة من تَن 

المضاة العسكرََن
1
. 

، لدي المحكمة شخصَا أو تواسطة نواتهالنَاتة العامة ، فهو َمثل وكَل الملنا أم

العسكرَة فٍ المرحلة االتتدائَة فَما َخص الجنح والمخالفات أمام ؼرفة الجنح االتتدائَة 

وَمارس الدعوي العمومَة تحت مرالتة الوكَل العام للملن لدي المحكمة  ،العسكرَة

 العسكرَة.

لن ونواته من لدن جاللة الملن المائد األعلً ورئَس أركان الحرب َعَن وكَل المو

العامة للموات المسلحة الملكَة من تَن المضاة العسكرََن
2

 . 

 َموم تمهام لضاء التحمَك المضاة العسكرَون الذَن لهم علً األلل رتتة كومندان. و

هام النَاتة العامة وإذا تعلك األمر تمتهمَن من رتتة كولونَل ماجور أو جنرال، فإن م

ولضاء التحمَك َتوالها تصفة استثنائَة، عند عدم وجود لضاة لهم علً األلل نفس رتتة 
                                                           

1
 .118.13من المانون رلم  26المادة  

2
 أعاله. من المانون 27المادة  
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وألدمَة المتهم، ضاتطان لهما علً األلل نفس رتتة المتهم، َعَنان من لدن جاللة الملن 

 داءالمائد األعلً ورئَس أركان الحرب العامة للموات المسلحة الملكَة، وَساعدهما فٍ أ

 هما عضو من النَاتة العامة أو أحد لضاة التحمَك العسكرٌ. مهام

َكون المضاة العسكرَون المعَنون فٍ المضاء العسكرٌ سلكا لضائَا مستمال، 

وَخضعون لنظام أساسٍ خاص تهم
1
. 

َمارس مهام كتاتة الضتط تالمحكمة العسكرَة ضتاط وضتاط صؾ تصفتهم كتاتا و

 ؾ رئَس كتاتة الضتط وكتاتة النَاتة العامة. ومستكتتَن للضتط تحت إشرا

العامة للمَام  النَاتة َوضع الضتاط وضتاط الصؾ رهن إشارة كتاتة الضتط وكتاتة 

 تاإلجراءات المسندة إلَهم. 

لنظام أساسٍ خاص  َخضع الضتاط كتاب الضتط وضتاط الصؾ مستكتتو الضتط

تهم
2

 . 

 المبحث الثاني: اختصاص المحكمة العسكرية.

تالنظر فٍ  118.13وفما للمادة الثالثة من المانون رلم  تختص المحكمة العسكرَة

 الجرائم التالَة :

الجرائم العسكرَة المنصوص علَها فٍ الكتاب السادس من هذا المانون  أوال: 

والمرتكتة من لتل العسكرََن وشته العسكرََن المخولة لهم هذه الصفة تموجب نصوص 

 ضعَة الخدمة ؛خاصة والذَن هم فٍ و

 ؛ الجرائم المرتكتة من لتل أسري الحرب، أَا كانت صفة مرتكتَها ثانيا :

                                                           
( ٌتعلك بالنظام األساسً الخاص بالمضاة 2115أؼسطس  4)  1436من شوال  18الصادر فً  1.15.81أنظر الظهٌر الشرٌؾ رلم  1

بتارٌخ  6398العسكرٌٌن وبالنظام األساسً الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصؾ مستكتبً الضبط وبسن أحكام خاصة؛الجرٌدة الرسمٌة 

 .7815(، ص 2115سبتمبر  24) 1436ذو الحجة  11

 ، السالؾ الذكر.1.15.81أنظر الظهٌر الشرٌؾ رلم  2
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الجرائم المرتكتة فٍ حالة حرب، ضد مإسسات الدولة أو المرتكتة ضد أمن  ثالثا : 

األشخاص أو األموال إذا ارتكتت لفائدة العدو أو كان لها تؤثَر علً الموات المسلحة، 

َر النظام أو االستَالء علً جزء من التراب الوطنٍ تاستعمال السالح، وجرائم اإلعداد لتؽَ

والجرائم المرتكتة ضد النظم المعلوماتَة واالتصاالتَة والتطتَمات اإللكترونَة والموالع 

 السترانَة التاتعة للدفاع الوطنٍ ؛

 إذا نص المانون صراحة علً ذلن.  رابعا : 

 ول التند األول أعاله : َعتتر أَضا فٍ وضعَة الخدمة فٍ مدل

 المنتمون إلً الموات المسلحة الملكَة ؛ ،العسكرَون الجدد من أٌ رتتة كانوا  -

 المنخرطون فٍ الجندَة ؛ -

 المنخرطون فٍ الجندَة من جدَد ؛  -

 أصاتهم؛المسرحون مإلتا من الجندَة تستب مرض أو عجز تدنٍ   -

خصة ؼَر محددة المدة أو الذَن همفٍ العسكرَون من مختلؾ الرتب المتمتعون تر  -

حالة الوضع رهن اإلشارة أو فٍ وضعَة االحتَاط المستدعون للخدمة من جدَد تصفوؾ 

الموات المسلحة الملكَة، وذلن من تارَخ تكوَنهم فرلة لصد التحالهم تالجَش، أو من تارَخ 

رَخ تسرَحهم لصد وصولهم إلً المكان المخصص لهم إذا التحموا ته منفردَن إلً ؼاَة تا

التحالهم تمنازلهم. ؼَر أن هإالء خارج هذا اإلطار ال َحاكمون أمام المحكمة العسكرَة إال 

 ."إذا ارتكتوا جرَمة العصَان المنصوص علَها فٍ هذا المانون

مع عسكرٌ أو شته ؼَر انه لد َحدث أن َكون شخص مدنٍ لد ساهم أو شارن 

 8، ففٍ هذه الحالة فمد نصت المادة العسكرَةعسكرٌ فٍ جرَمة من اختصاص المحكمة 

المضَة تفصل وَحال الشخص المدنٍ إلً المحكمة العادَة التٍ َمكنها أن تإجل  علً أن

 حكمة العسكرَة حكما فٍ الموضوع.مالتت إلً أن تصدر ال

النظر فٍ الجرائم وفما للمادة الراتعة، المحكمة العسكرَة  وَخرج من اختصاص 

 التالَة:
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جرائم الحك العام المرتكتة من لتل العسكرََن وشته العسكرََن سواء كانوا  :أوال 

 مشاركَن؛فاعلَن أصلََن أو مساهمَن أو 

ثانَا : الجرائم المرتكتة من لتل الضتاط وضتاط الصؾ والدركََن التاتعَن للدرن  

هم فٍ إطار الملكٍ أثناء ممارسة مهامهم فٍ إطار الشرطة المضائَة أو أثناء ممارسة مهام

 الشرطة اإلدارَة.

األفعال المنسوتة إلً  كما َخرج من اختصاصها أَضا، كما ستك اإلشارة إلً ذلن،

 األحداث الذَن َمل سنهم عن ثمان عشرة سنة ولت ارتكاب الفعل.

 

 

 

 

 وأسأل اهلل لكم التوفيق والسداد
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