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 مقدمة

تعتبر القواعد اإلجرائية بمثابة الجسر األساسي إلعمال الحماية القانونية المضمنة في 

على األقل التأخر  قوانين الموضوع، وغالبا ما يترتب على عدم احترامها ضياع الحقوق، أو

إلى حقوقهم  األفرادقطب الرحى لوصول  إذن تشكل اإلجرائيةلقواعد فا ا،في اقتضائه

 .1حماية مراكزهم القانونيةو

بل تتعداها إلى طائفة  ،كما هو معلوم قد ال تقتصر على أطرافها 2لما كانت الخصومةو

قبل سواء  المساسو مما يجعل المركز القانوني لهاته الطائفة عرضت للضرر األغيار

وجد أ التشريعات المقارنة، غرار علىالمشرع المغربي وأو بعده، فإن  صدور الحكم

 .3دنيةمسطرة المانون المراكز القانونية لالغيار في قاللحماية مجموعة من اآلليات 

ي الدعوى التي ن طرفا فألنه لم يك رة تقتضيها مبادئ العدالة،ضرو إذن، حماية الغيرف    

التي  يأتي انسجاما مع قواعد العدالة، مايته من آثار الحكم،فإن ح ،وبالتاليصدر فيها الحكم. 

من الدفاع عن حقوقه التي  تمكينه مثمن و ،اعتبار الحكم حجة إال على أطرافهتقتضي بعدم 

 يكفلها له القانون.

الغير من المصطلحات التي تستعمل في التشريعات دون أن يتدخل  ويعتبر مفهوم

 لمدة ليست بالقصيرة.و ود مفهوم الغيرماهم في ج، مما س4المشرع لتحديد معناها

                                                           
 شرها المدعي بحيث يتقدم من خاللها بطلب من أجل حماية الحق الذي يدعيه.اوى التي يبو يتم ذلك عن طريق الدع -1 

عرف بعض الفقه الدعوى بأنها سلطة االلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته. كما عرفها البعض األخر  -

بالمقابل فإنه يتحرك عن طريق دعوى أمام دئا ما لم يقع أي اعتداء عليه، وبأنها الحق نفسه، ذلك أن هذا الحق يظل ها

 القضاء بمجرد ما يتحقق فعل االعتداء عليه.

 للتوسع أكثر أنظر:

 الثاني، الدعوى واألحكام، ط الثانية، مطبعة النجاح الجديدة،، القانون القضائي الخاص، ج إدريس  العلوي العبدالوي -

 . 02و  02ص: الدار البيضاء،

 0222الجديدة، الدار البيضاء،  لشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ط الثامنة، مطبعة النجاح، اعبد الكريم الطالب -

 . 222ص:،

لإلشارة فهناك من يستعمل مصطلح الخصومة كالمشرع المصري، في المقابل هناك بعض التشريعات التي تستعمل  -2 

 عمل الخصومة وثارة أخرى الدعوى، واألمر سيان.الدعوى كالمشرع المغربي، إال أننا في هذه الدارسة، فثارة نست
شتنبر 02)2931رمضان  22. بتاريخ 2.14.411صدر قانون المسطرة المدنية بموجب ظهير شريف بمثابة قانون رقم  - 3

2341.) 

 ،0222افة صبري خاطر، الغير عن العقد، دراسة في النظرية العامة لاللتزامات، ط األولى، المكتبة القانونية دار الثق -4 

 . 02ص:
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لهذا فهو من أقدم  ،5تعود الجذور التاريخية لمصطلح الغير إلى عدة آالف من السنينو

إلى باقي فروع  حضان القانون المدني ثم انتقلتالمصطلحات القانونية التي نشأت في أ

أحكام القضاء إن العقود ورة" قد استعمل القانون الروماني مصطلح الغير في عباو القانون.

 .6"ال تتعدى لغير أطرافها بنفع وال ضرر أو أن حكم العقود والقضاء االقتصار

ولالفت لالنتباه أن اصطالح الغير لم يستقر في البداية على مصطلح واحد بداية من 

هو الشخص الذي ال يعنيه األمر و ALLIS  حيث تم التعبير عنه بلفظ ،القانون الروماني

لمتفق عليه بين شخصين وال يضره، ثم تطور هذا المصطلح نسبيا، حيث أصبح يعني ا

الفرنسي  قد تم ذلك عن طريق الفقيهو (LA tierce personneالشخص الثالث ) 

Domat  ( ثم جاء بعده األستاذPoitier  الذي أعطى لهذا المصطلح معنى)أقل تعقيدا خرآ 

 . 7(Le tiersهو )و إلى الدقة باستعمال مصطلح جديدوأقرب 

دقيق لمصطلح على استحالة إعطاء تعريف واضح و 8الفقه الفرنسي إجماعورغم 

 األستاذفيقول  .لتعريفه من القيام ببعض المحاوالت 9الغير، إال أن ذلك لم يمنع بعض الفقه

تحديده يختلف تبعا تعريف الغير و : "بأنعند تعريفه للغير عبد الرزاق أحمد السنهوري 

هناك و -في التسجيلر العقد أو سريانه وفي أث - لمتخلفة، فهناك الغير في العقودا اعهألوض

                                                           

 : لتوسع أكثر أنظرل -5 

، جامعة االجتماعيةالعلوم القانونية واالقتصادية ومحمد محروك، مفهوم الغير في العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية  -

 . 0ص: 0224- 0222القاضي عياض، مراكش السنة الجامعية 

كتوراه، كلية العلوم القانونية واالقتصادية حة لنيل الدهشام المراكشي، مفهوم الغير في التشريع المغربي، أطرو -

 . 22- 22ص: 0222- 0221االجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية و

 هو ما يعرف اآلن بنسبية آثار العقود و األحكام.و - 6
7   -Christian Larroumet : » Droit civil » ، tome 3 . les obligations les contrat. 4 édition. 

Economia , Page :18 – 19 . 

فحتى الفقه اإلسالمي لم يعرف الغير، فبالرجوع إلى مصنفات الفقهاء القدامى، نجد أنها لم تتعرض لوضع تعريف  -8 

اصطالحي للغير و إنما كان الفقهاء يذكرون خصائصه خاصة في باب البيع و الوكالة، حيث كانوا يهتمون أكثر بوضع 

 وابط الفقهية لحماية الغير.الض

 أنظر المصنفات التالية على سبيل المثال: -

 .222ص: ،دار الحديث مام الكاساني، ج الخامس، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأل  -

 . 092دار الحلي،ص: ،ألمام الدردير، ج الثالث طالشرح الكبير ل -

 فقد عرف الغير كذلك بأنه: -9 

ريان م .سالمركز القانوني، أو هو كل شخص يتمتع بمكانة خاصة مضمونها استطاعة التمسك بعد كل شخص أجنبي عن

عليه فالغير في الدعوى أو الخصومة هو كل شخص ال يكون طرفا أو م نفاذ المركز القانوني تجاهه، والعمل القانوني أو بعد

 ممثال فيها.

ر الجامعي، دون ذكر المطبعة، ت الجنائية، دراسة تأصلية مقارنة الفكمحمد صالح العادلي، فكرة الغير في قانون اإلجراءا -

 .   22،ص: 0221
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، وهو في كل األحكامالغير في الغير في حجية الورقة العرفية والغير في الصورية و

 ،األوضاعيتحدد على نحو يتالءم مع هذا الوضع. والفكرة المشتركة في كل هذه  األوضاع

قد يمتد لشخص تقضي المبادئ العامة للقانون بحمايته من أن يمتد إليه  أن أثرا قانونيا معينا

 .10األثر"فيعتبر من الغير بالنسبة إلى هذا 

بالدرجة األولى إلى أن كل ينظر للغير من الغير تعريف ومرد هذا االختالف في 

في فالغير في نطاق األحكام يختلف عن الغير  .الخاصة تبعا للموضوع المتعلق به زاويته

االتفاق وكل منهما يختلف عن الغير في نطاق الحقوق وعن الغير في حوالة الدين، وكذا 

الغير في مجال اإلجراءات المسطرية وكذلك الغير في مجال التنفيذ، فكل واحد من هؤالء له 

مدلوله الخاص، مما يجعلنا ال نتحدث عن المركز القانوني للغير وإنما عن المراكز القانونية 

ستنصب دراستنا  ،غير أن ر.ا أمام عدة مراكز قانونية للغي، فتبعا لهذا االختالف أصبحنللغير

  .المجال اإلجرائي أي قانون المسطرة المدنية الغير فيعلى 

أن المدعى عليه أو أكثر ودة تقتصر بين طرفيها أي المدعي وإذا كانت الدعوى عاف

 ير،ومة، دون أن يكون له مساس بالغالحكم الصادر بشأنها يقتصر أثره على أطراف الخص

هذا ما نتيجة عمل لم يكن له دخل فيه،  ألنه ليس من العدل أن تتضرر حقوق هذا األخير

، فإن هذا المبدأ غير كفيل بتوفير حماية مطلقة 11يسمى بمبدأ نسبة قوة الشيء المقضي به

 فا فيها.للغير، إذ يمكن أن تمس حقوقه نتيجة حكم صادر في الدعوى لم يكون طر

                                                           

دون  ثار االلتزام،عبد الرزق أحمد السنهوري الوسيط في القانون المدني،ج الثاني، نظرية االلتزام بوجه عام، إثبات أ -10 

 . 2،هامش 232ص: ،السنةذكر المطبعة و

على مستوى القانون المغربي، فيما يتعلق بطبيعة آثار األحكام بالنسبة للغير. فإن اختالف  أمام غياب نقاش فقهي بارز -11 

بالتالي تباينت درجة فهم الحجية وعالقة الغير بها، والمواقف حولها لدى الفقه الفرنسي أدى إلى وجود أزمة حقيقية في 

 اتجاه حديث:تجاه تقليدي وات صنفت ضمن اتأثيره بها من منظور تك المواقف التي احتوتها نظري

لغير فقد حاول االتجاه التقليدي تسويغ تفسيرها بحيث قصر حجية الشيء المقضي به على أطراف المقرر القضائي دون ا -

عن ضعف شديد في بنائها النظري  قانوني، أبانتما هو أخالقي وتاريخي و المبررات منهابناء على مجموعة من األسس و

 لتي ركنت إليها.عدم صحة المبررات او

أما االتجاه الحديث فقد اعتبر أن التسليم بثبوت قاعدة نسبية آثار األحكام ال يمنع من إمكانية مواجهة الغير بحجيتها اعتبارا  -

وسائل أخرى كاإلدخال والتدخل  إنما أضافذه القاعدة وحدها لحماية الغير وإلى أن المشرع لم يكتفي بالنص على ه

خارج عن الخصومة... فرغم اتفاق هذا الفقه على إمكانية امتداد أثر الحكم إلى الغير، فإنه اختلف في التعرض الغير الو

 تحديد أساس هذا االمتداد

 عمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون أنظر -

،ص:  0221-0222، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية واالقتصادية واالجتماعية الخاص، كلية العلوم القانونية

 ما بعدها.و 212
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لى تعدد الدعاوى وإضاعة الوقت يؤدي إ 12إن األخذ بالمفهوم الجامد لمبدأ ثبات النزاع

هذه الوضعية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض في األحكام، كما أن النفقات، واإلجراءات وو

فتنفيذه يمكن أن يمس بحقوق ، مقضي به ال يجعله عنوانا للحقيقةحيازة الحكم لقوة الشيء ال

فيما إذا كان هذا األخير يملك موضوع الحكم بمقتضى سند يختلف عن السند الذي  ،رالغي

 ارتكز عليه أطراف الحكم.

رف الذي سيلحق ضرر من تنفيذ الحكم، أن يسلوك طريق الطعن  13إذا كان للغي

 سواء منها الوقتية أو الموضوعية،بالتعرض الغير خارج عن الخصومة، وإثارة الصعوبات 

فيد عدم االنتظار إلى ذلك الحين، لذلك يمكن له التدخل أو اإلدخال فورا في فإنه من األ

 .الدعوى للدفاع عن حقوقه مباشرة قبل صدور حكم في النزاع

 أهمية الموضوع

أهمية في موضوع حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي يكتسي البحث  

حقوقه ضمن و غير من أجل حماية مركزهالمنظمة لل األحكامخالل مقاربة  وذلك منبالغة 

 عالقاته المباشرة أو غير مباشرة بأطراف الحكم سواء قبل صدوره أو بعد ذلك.

من هذا المنطلق يمكن تحديد أهمية موضوع حماية الغير في قانون المسطرة المدنية و

 المغربي من عدة نواحي:

المسطرة المدنية بتعدد  يتسم موضوع حماية الغير في قانون من الناحية القانونية:

وتشعب اإلشكاالت التي يطرحها، والتي  يقابلها شبه سكوت المشرع عن معالجتها سواء في 

، وسكوت المشرع هذا وإحجامه دنيةمال سطرةمال انونالقانون الحالي أو مسودة مشروع ق

ا أن هعن إيجاد الحلول المناسبة للعديد من اإلشكاالت التي يطرحها هذا الموضوع من شأن

وذلك  ،عدم تحقيق األمن القانوني والقضائي من جهة ثانيةو .من جهة األغيارمس بحقوق ت

                                                           
 ) نظرا لكون هذا المبدأ قاصرا على توفير حماية قضائية للغير، فإن أغلب التشريعات أقرت نظام التدخل في الدعوى - 12 

Intervention volontaire )  الغير فيها )وبالتالي  السماح بإدخال(Intervention forcée. 

ى بعبارة أخرتحديد مفهوم الغير ظل مستعصيا ولمدة ليست قصيرة عند الفقه والقضاء، فإن تصنيف دائرته، و إذا كان -13 

القضاء، بين من يرى الغير من ظل هو األخر إشكال يحير الفقه و من ال يدخل في حكمه،اعتبار من يدخل في حكم الغير و

 يقة أو الغير بالمعنى الصحيح وبين من يرى الغير من زاوية واسعة.زاوية ض

 . 02ص:، م .سللتوسع أكثر أنظر، هشام المراكشي  مفهوم الغير في التشريع المغربي ... -
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من خالل ترك المجال للتضارب القضائي نتيجة عدم كفاية النصوص المنظمة لحماية الغير 

 .دنيةمال سطرةمال انونبعض الفصول المؤطرة  لها في قاقتضاب وولغموض 

األهمية االجتماعية لموضوع حماية الغير من خالل  نتكم من الناحية االجتماعية:

ية مركزه القانوني وحماية مصالحه وهي حما ،النتيجة النهائية التي يرمي إليها الغير

بما أن الدعوى تعد وسيلة حمائية لألشخاص بما فيها الغير، فإن من األحسن وحقوقه، و

عدالة ذلك من أجل تحقيق ه، وانة لحقوقأكثر ضمن الغير بوسائل أخرى أقل تكلفة وتمكي

 االستقرار االجتماعي بصفة عامة.  تحقيق المساهمة فياجتماعية بصفة خاصة، و

أن حماية حقوق  تتجلى األهمية االقتصادية لهذا الموضوع في الناحية االقتصادية: من

تشجيع على االستثمار وزرع الثقة في نفوس  ومصالح األطراف بما فيها الغير فيه

تدخل إدخال وطرحها لحلول القانونية لإلشكاالت التي يرين وذلك من خالل إيجاد االمستثم

 .الغير في الدعوى أو بعد صدور الحكم

 دواعي اختيار الموضوع

جوانب الدراسة  لهذا الموضوع منها: الرغبة فيعوامل في اختياري  لقد تحكمت عدة

في توفير حماية حجر الزاوية و المدنية التي تعتبر قطب الرحى مرتبطة بقواعد المسطرةال

الغير سواء أثناء سير الدعوى أو بعد صدور الحكم. إلى جانب ذلك قصوى للمتقاضين و

ي لم يعمد إلى تنظيمه حيث إن المشرع المغرب ،النقص التشريعي الذي يعرفه هذا الموضوع

ضوع بشكل نذرة الدراسات القانونية التي تناولت الموكما أن  أهميته.يوازي  بشكل دقيق

التي ودنية مسطرة المانون الق، باستثناء بعض المراجع العامة لشرح مستفيضو خاص

 تناولته بشكل مقتضب.

في دراسة موضوع حماية الغير في قانون المسطرة المدنية  صوغلذلك ارتأيت ال

ربي من أجل المغربي، عبر تسليط الضوء على مختلف اآلليات التي جاء بها المشرع المغ

لتدخل المخولة للغير أثناء سير هذه الحماية، والمتمثلة في مسطرة اإلدخال و تكريس
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إثارة صعوبات التنفيذ مة وكذا ممارسته للتعرض الغير الخارج عن الخصو، ولدعوىا

 المشرع للغير بعد صدور الحكم. اكوسيلتين دفاعيتين، أقرهم

 إشكال البحث

تشابكها بين ت والمعامال ذلك لتعقدحماية الغير أصبحت ضرورة ملحة، وإن 

، إال بأنه يولد في مجتمع بالتالي ال يمكن التعامل مع الحكم الناتج عن الخصومةواألفراد،

يمس الحكم الصادر في الدعوى نشأت بين من المحتمل أن يتعدى وتأثر به، وييؤثر و

الذي  غيرمن غير المنطقي أن يلزم الالغير لم يشهدوا مراحل سيرها، و أطرافها، أشخاصا من

القول بغير ذلك يخالف مبادئ العدالة التي تكفل القانون تعارضت مصالحه مع الحكم، و

مدى قدرة القواعد شكالية لهذا الموضوع، والمتمثلة في إبحمايتها. مما يقودنا إلى طرح 

القانونية الحالية المنظمة لوسائل حماية الغير من أجل ضمان فعالية كبرى لحماية حقوق 

 ومدى انعكاس ذلك على حماية األمن القانوني والقضائي؟الغير، 

 تتفرغ عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية منها:و

وى في تكريس الحماية القانونية ما هو دور مسطرة التدخل الغير في الدع 

 القضائية للغير؟و

ذا كيف نظم المشرع مسطرة إدخال الغير في الدعوى من أجل حماية مصالح هو 

 األخير؟

 ما مدى فعالية التعرض الغير الخارج عن الخصومة من أجل حماية الغير؟  

وقه أمام ضبابية هل يحق للغير إثارة صعوبة التنفيذ الوقتية من أجل حماية حقو 

 إلثارة الصعوبة؟ الفصول المنظمة 
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 المنهج المتبع

متعددة المناهج قوامها سأعتمد في اإلجابة على اإلشكالية المحورية للموضوع، مقاربة 

المنهج والمنهج الوصفي وذلك بهدف جمع األفكار المختلفة وإدراجها بطريقة علمية، 

كذلك المنهج المقارن و من خالله  سرد النصوص القانونية المرتبطة بالموضوع، سرديال

عتمد كذلك على كما سأ ،من خالل استحضار موقف بعض التشريعات المقارنة في المسألة

 إلى جانببحيث سنقوم بتحليل النصوص القانونية واألحكام القضائية.  ،هج التحليليالمن

 عامة إلى فكرة خاصة. المنهج االستنباطي من خالل االنتقال من فكرة

 خطة البحث

إيمانا منا للمنهجية القانونية األكاديمية التي تفرض علينا تناول هذا الموضوع في 

 :ذلك وفق التقسيم التاليو فصلين شقين، لذلك ارتأينا تقسيمه إلى

 قبل صدور الحكم آليات حماية الغيرالفصل األول: 

 لغير بعد صدور الحكما آليات حمايةالفصل الثاني: 
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ور قبل للغير الحمائية اآلليات: األول الفصل م صد  الحك

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حماية الغير في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي

 

9 
 

 

بتجاوز مساوئ قاعدة نسبية ر وحماية المراكز القانوني للغي وعيا منه بضرورةو 

في الدعوى ليتمكن  اإلدخالو نظام التدخلالمغربي أوجد المشرع الشيء المقضي به، فإن 

حقوقه التي يمكن  حمايةوالغير الخارج عنها من الدخول فيها من أجل الحفاظ على مصالحه 

 في حقه.  حكمالال يفاجأ الغير بتنفيذ  حتى بالتاليو فيها، صدرسي حكمأن تتأثر من 

أهم الوسائل الوقائية لحماية  إحدىفي الدعوى  اإلدخالو التدخل نظام يشكلف عليه،و

النصوص  ترغم تقصير المشرع المغربي في تنظيمهما، بحيث شاب .األغيارحقوق 

ال ض ال من حيث القواعد الموضوعية والغموات المتعلقة بهما نوع من النقص والمقتضيو

الفقه من أجل تجاوز هذا  معهتدخل القضاء وصة بكل نظام، لذلك الخا اإلجرائية القواعد

  الغموض.النقص و

اإلدخال كآلتين وقائتين الفصل على تناول كل من التدخل و لذلك سنعمل من خالل هذا

لحماية حقوق الغير، بحيث سنخصص في )المبحث األول( لتدخل الغير في الدعوى، على أن 

 ال الغير في الدعوى.نعالج في )المبحث الثاني( إدخ
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 كآلية حمائية للغيرالتدخل في الدعوى  المبحث األول:

 ائية لحماية حقوق الغير،من المسلم به، أن تدخل الغير في الدعوى يشكل وسيلة وق

 ، فيه مساس بحسن14ن اقتصار الخصومة على مبدأ ثبات النزاع الذي عدل الفقه عنهذلك ألو

 .غير في حماية حقه المتنازع فيهمساس بحق السير العدالة، و

إلى المحافظة على حقوق األول يهدف بحيث ل قد يكون انضماميا أو هجوميا، التدخف

أثر حقوقه سلبا بالحكم جانبه، حتى ال تتل تأييد الغير للخصم الذي تدخل لذلك من خالالغير و

 ة بحق خاص لنفسه.فيهدف الغير من وراءه المطالب الثانيتدخل بجانبه. أما  من الصادر ضد

 ،اإلجراءاتلب التدخل، مع سلوك مجموعة من ايشترط توافر شروط معينة في طو

 حماية له. األمروهي في حقيقة  اآلثارالشيء الذي من شأنه أن يترتب عليه مجموعة من 

 ،المقصود به ذلك بتحديدعلى ماهية التدخل ومن خالل هذا المبحث سنقف و ،لذلك

) المطلب األول( على أن التدخل في الدعوى تحديد طبيعة جانب  ىإلكذا مختلف صوره، و

 آثاره في) المطلب الثاني(.ة لتقديم طلب التدخل في الدعوى والمسطري اإلجراءاتنتناول 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ال يجوز عوى بناء على المطالبة األصلية وتحديد نطاق الد  Immutabilité du litigeيقصد بمبدأ ثبات النزاع  -14 

 ا النطاق حتى يسهل فض النزاع األصلي.تغيير هذ

جمعية نشر المعلومة القانونية  ، مطبعة إليت، منشوراتلعارضة في قانون المسطرة المدنيةأنظر خالد الحبيب الطلبات ا -

 . 02،ص:0222، الرباط،والقضائية
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 المطلب األول: ماهية التدخل في الدعوى

مه تنظيو في قانون المسطرة المدنية، في الدعوى 15اإلرادي يعد التنصيص على التدخل

 .16في الدعوى لألغيارخطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الواجبة 

في الفرع الثالث من القسم الثالث المعنون بالمسطرة  ربي التدخلقد نظم المشرع المغو 

من ق م  222إلى  222من الفصل  أمام المحاكم االبتدائية، إذ خص له مجموعة من الفصول

يحق لنا أن نتساءل  تمت منو .ب غير محمودقتضااالال أن هذا التنظيم شابه الغموض وإ، م

الضرورية لحقوق التشريعية  في توفير الحمايةعن مدى كفاية هذه المقتضيات المنظمة له 

ر بشأن التدخل العملية التي تثا اإلشكالياتهل هذه النصوص كافية لتغطية جل الغير؟ و

 آثاره؟ و صوره وشروطه، أو فيما يتعلق بإجراءاتهبالنسبة لماهيته و

 

                                                           

لنسبة لالتجاه المستبعد لنظام التدخل عرف هذا النظام جداال فقهيا بين اتجاه مؤيد لألخذ به واتجاه أخر معارض له. فبا - 15 

. فقد اعتبروا أن التدخل ليست له أهمية تبرر األخذ به في Antoine Diab و  f.demicourt يتزعمه  كل من الفرنسيين

ت مبدأ السرعة في البإلطالة أمد النزاع بما يتنافى و النظام اإلجرائي بالنظر إلى السلبيات التي تكتنف ممارسته. فهو وسيلة

قضايا يوسع من النطاق الموضوعي تأخير الفصل في الزايد لدى التشريعات اإلجرائية، والذي أضحت له أهمية في ت

 هذا التوسع يؤدي بدوره إلى تعقيد اإلجراءات بما يخل بمبدأ سير العدالة .والشخصي للخصومة، و

طلبات األصلية إن كانت جاهزة باستقالل عن كما أن تنصيص بعض التشريعات على إعطاء اإلمكانية للمحكمة للبت في ال

من إلى حين البت في الخصومة كاملة والطلبات العارضة لم يحقق نجاعة  تذكر بهذا الخصوص فأغلب المحاكم تتريث 

ككل بما فيه  النادر أن يوجد مقرر قضائي لجأ إلى فصل التدخل عن الدعوى األصلية، بل إن المحاكم تفصل في النزاع

 لو كانت الدعوى في الطلب األصلي جاهزة.ى والتدخل حت

يرى بعض الفقه كذلك أن التدخل ليست له أهمية بالنظر إلى إمكانية رفع دعوى أصلية من قبل الغير توفر له اقتضاء و

 حقوقه بسرعة أكبر.

 أما االتجاه المدافع عن أهمية التدخل فيستندون في ذلك على االعتبارات التالية:

سائله الخاصة إلثبات حقوقه حتى  دعوى بما يمكنه من إبداء دفوعه وتقديم ولغير تبوأ مركز الطرف في اليتيح التدخل ل -

 يتأتى الحكم لصالحه، فهو بهذا يمنع الضرر قبل وقوعه.

فالتدخل يمكن من إعطاء تصور واضح للمحكمة حول حقيقة النزاع نظرا لتعدد الطلبات والدفوع، تسمح بالتحقيق الجيد  -

يساهم في االقتصاد في الدعاوى  من ثمأجل صدور حكم قاطع في النزاع، و عوى و تمحيص الحجج المقدمة منللد

إغراق المحاكم بها. هذا في الوقت الذي يطمح المشرع ع دعوى مستقلة وتفادي الهدر اإلجرائي برفواإلجراءات من جهة. و

تهم توفير اإلمكانيات المالية والتقنية والبشرية  من تحمالتما يفرضه ذلك ف عن المحاكم من كثرة القضايا. وإلى التخفي

 ما يمكن أن ينتج عن ذلك من صدور أحكام متعرضة من جهة أخرى.والتي تزيد في إرهاق الدولة. و

إن وجود وسائل أخرى لحماية حقوق الغير، ال يقوم مبررا كافيا لالستغناء عن التدخل كوسيلة لممارسة الغير حقه في  -

 التعويل عليها يمكن أن يصبح غير ذي جدوى.ول دستوريا. فوجود تلك الوسائل وضي المكفالتقا

إقراره كوسيلة وقائية شريعات إلى األخذ بنظام التدخل وغيره من التلهذه االعتبارات وغيرها اتجه المشرع المغربي و

 لحماية الغير في الخصومة المدنية.  

اعتبارا  لجميع األشخاص بمن فيهم االغيار،دعوى األصلية باعتبارها وسيلة حمائية متاحة لالفت النتباه أننا استثنينا ال - 16 

 إنما تهم جميع األشخاص دون تحديد.ال تالمس بشكل خاص حماية الغير وإلى أنها 
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سطرة مانون القالغير من خالل تنظيم التدخل في  حقوق ن مظاهر حمايةالواقع أ 

القوة، لكن مظاهر الضعف والنقص التشريعين تغطي أكبر وتتراوح بين الضعف  دنيةمال

 ،هذه المؤسسةالقضاء سد النقص والغموض الذي يشوب الفقه ومعه  حاول  مساحة، لذلك

هذا المطلب البحث عن ماهية هذه المؤسسة بدأ بتعريفها وكذا سنحاول من خالل م ثومن 

 قبولها.  شروطصورها و

 صورهو الغير في الدعوى تدخلالفقرة األولى: مفهوم 

 إلىرى الفقه مقصود بتدخل الغير في الدعوى انبأمام غياب نص تشريعي يحدد فيه ال

من الدعوى  حقوقه قد تضررت . وبمجرد ما يعتبر الغير أن)أوال( إعطاء تعريف لهذا النظام

هذه الحماية يمكن فيمكن له أن يتدخل لحماية حقه،  المدعى عليه، فإنهالقائمة بين المدعي و

التدخل  –وضوع النزاع أن تأتي أما بصفة مباشرة من خالل المطالبة بذات الحق م

ع عن للدفا حد األطراف من أجل مساعدتهإما بصفة غير مباشرة كأن ينضم ألو -الهجومي

 )ثانيا(. -النضماميادخل تال -وضعيته حقه حتى ينعكس ذلك على

 الغير في الدعوىتدخل أوال: المقصود ب

 17الغير لم يعرف تدخلنجد أن المشرع  المغربي دنيةمسطرة المانون القإلى  رجوعبال 

هو ما و ،19اقتصر على ربط قبول الطلب بمصلحة الطالب )الغير( في النزاعو 18في الدعوى

                                                           

ا " غير ال ممثال فيهص الذي ال يكون طرفا في الدعوى وإن تحديد مفهوم الغير من الصعوبة بمكان، "فالغير هو الشخ -17 

أن هذا المعطى يمكن أن يثير العديد من المشاكل فيما يخص موضوع األشخاص الممثلين في الدعوى، فال يمكن إزالة 

التقدم بطلب قبل من الغير التدخل في الدعوى وممثله فيها، ففي مثل هذا الحالة يلح أحد األطراف واحتمال تعرض مصا

 مستقل مبني على حق خاص به.

يمكن  -بكسر الثاء –تواطؤ أحد األطراف مع الشخص هاد القضائي الفرنسي على أن غش وق استقر االجتفي نفس السياو

 صفة الغير للتدخل فيها  -بفتح الثاء –أن يخول للشخص الممثل 

-henry solus et Roger Perrot »droit judicaire privée » Sirey .paris tome 1، 1961.Page 892 . 

أن الغير ال يعرف بشخصه بل بصفته، و هذا يعني أنه إذا كان حاضرا أو موجودا في الدعوى  R. perritذوقد اعتبر األستا

لكن بصفة أخرى.و هكذا، فالتدخل يمكن أن يكون من طرف ي من طرف المحكمة ويعتبر غيرا في حالة ما إذا استدع

 الشخص و لو كان ممثال في الدعوى.

 ي سيقع التدخل فيها، فهل تكون الدعوى األصلية فقط أم ترد حتى على الدعوى الفرعية؟ قد تثار إشكالية الدعوى التو - 18 

من قانون المرافعات المصري، وردت  202تناول بعض الفقه المصري هذه النقطة، و أكدا أنه على الرغم من أن المادة 

 بصيغة مطلقة حيث جاءت فيها:

لم م لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ". وألحد الخصوم أو طالبا الحك " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما

طلب العارض وعلى التدخل يحدد المشرع الدعوى المتدخل فيها بأنها أصلية، بما يسمح القول بجواز التدخل بنوعيه على ال

 = هذا يفيد أنه ال يجوز إال لهذه الدعوى وحدها.ذاته، و



 حماية الغير في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي

 

13 
 

يقبل التدخل اإلرادي ممن له مصلحة من نفس القانون بقوله: "  222ليه في الفصل عنص 

يضفي صفة الجمود على  ربما أحسن صنعا لذلك، فوضع تعريف تشريعيو . في النزاع..."

االقتصادية التي المتغيرات االجتماعية وغير قادر على مواكبة المستجدات ويجعله المعرفة و

 ة التي ابتغاها المشرع.تضيع الحماية القانوني

 (  Intervention volontaire) التدخل االختياري 20ض الفقهبعفقد عرف  ،عليهو

يطلب بمقتضاه ى قائمة ليس خصما فيها، و" الطلب الذي يتقدم به شخص في دعوبأنه:

صالحه خوفا أن تضار هذه معوى ليتمكن من الدفاع عن حقوقه واعتباره طرفا في هذه الد

 مصالح إذا صدر الحكم في الدعوى المذكورة دون أن يبين أقواله فيها".الالحقوق و

دعوى هو ذلك الطلب الذي يتقدم به شخص في " :بأنه 21كما عرفه البعض اآلخر

ذلك حتى يتم اعتباره طرفا فيها، بقصد المحافظة على حقوقه التي قائمة، ليس خصما فيها، و

 ."لم يبين وجهة نظره في الخصومةوأثر من الحكم الذي سيصدر فيها، يمكن أن تت

انب الغاية من أي ج – االتجاه الغائيمن خالل هذه التعاريف نالحظ أن الفقه تبنى  

 . 22جه الذي سلكه بعض الفقه الفرنسينفس التوو -التدخل

، فإن 23لخصومة لحماية مصالحهفإذا كان للغير وسيلة التعرض الغير الخارج عن ا

دخل الذي فقط، بخالف نظام الت إصالحيلها دور ر الحكم وه الوسيلة تكون بعد صدوهذ

 .بالتالي فإن دوره يكون وقائيايكون قبل صدور الحكم، و
                                                                                                                                                                                     

قد قصر المشرع في الفقرة األولى ى تشعب المنازعات وتأخير الفصل في الدعوى، وجوازه يؤدي إلمرد ذلك أن القول ب= و

هذا يفيد أنه رجاء الحكم في الدعوى األصلية، والتدخل على عدم إالعارضة ومن نفس القانون أثر الطلبات  204من المادة 

 ال يجوز إال لهذه الدعوى وحدها

 . 212 :صبدون ذكر المطبعة وال السنة، ة االسكندرية، إجراءاتها، منشأأمينة مصطفى النمر: الدعوى و-

من ق م م أكد على أن التدخل  222قد أيد بعض الفقه المغربي هذا التوجه، على الرغم من أن المشرع المغربي في الفصل و

 ال تقييدهايقها وعامة و مطلقة فال يمكن تضياإلرادي يقبل ممن له مصلحة في النزاع المطروح، فهذه العبارة األخيرة جاءت 

 يذهب إلى أن التدخل يكون فقط تجاه الدعوى األصلية.و بأنها تهم الدعوى األصلية فقط. 

 .  21،ص:م .سأنظر خالد الحبيب  -

قد تم تكريس هذا الشرط من طرف القضاء أيضا، إذا جاء في قرار للمجلس األعلى سابقا )محكمة النقض حاليا (:" و - 19 

صادر  21نا لكل من له مصلحة في النزاع المعروض أمام المحكمة". قرار المجلس األعلى عدد: إن التدخل مخول قانو

 . 221، ص: 02، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى، عدد 20 – 29 -2343بتاريخ 

ة دار إدريس العلوي العبدالوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج األول، مطبعمأمون الكزبري و - 20 

 ، 202، ص:2339القلم بيروت 

 . 21،ص:م .سخالد الحبيب،  - 21 
22  :Jean Vincent .serge Guirchard-  procédure civile Dalloz 27 émie édition 1996 .page77.  
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مكنة خولها المشرع للغير الذي لم يكن  تعريف تدخل الغير في الدعوى بأنه: "يمكن و

طه ختصة، مستوفيا لشرائذلك عن طريق تقديم طلب أمام المحكمة المو طرفا في الخصومة،

صيانة مصالحه فا فيها، بغية الدفاع عن حقوقه والموضوعة، بهدف اعتباره طرالشكلية و

 . "المساسضياع ولالتي تكون عرضة ل

رب متسائل يتساءل عن كيف يمكن أن تتأثر حقوق شخص من حكم صدر في دعوى 

قوة لم يكن طرفا فيها ومعظم التشريعات، ومنها التشريع المغربي قد أقرت بمبدأ نسبية 

 ع؟ ل من ق 122الشيء المقضي به في الفصل 

 إدريس العلوي العبدالوي،األستاذين مأمون الكزبري ويرى  ،جوابا على التساؤل أعاله

، غير لتزامات والعقودالانون أن مبدأ نسبية قوة الشيء المقضي به المنصوص عليه في ق

فقد تضار هذه الحقوق  ،ظة على مصالحهالمحافوحده أحيانا لصيانة حقوق الغير وكافي 

أن يتنازع  :مثال ذلكو .كن هذا الغير طرفا فيهامصالح نتيجة حكم يصدر في دعوى لم يالو

تكون هذه العين في الحقيقة ملكا لشخص ثالث بمقتضى سند غير شخصان على ملكية عين و

كان  إنالحكم الذي يصدر في هذه الدعوى والسند الذي هو مدار النزاع بين طرفي الدعوى؛ ف

 .24تنفيذه يلحق دون ريب ضررا بالمالك الحقيقي نله مفعول نسبي، إال أ

إذ يستطيع  ،التدخل في الدعوى طريق الغيركانت الفائدة كبيرة في سلوك  من ثمو

عندها، وقد أصبح طرفا في النزاع، أن يدافع عن مصالحه ويدرأ عنه المخاطر التي يمكن أن 

 لم يتدخل فيه.لو بقي خارج النزاع وة لها فيما تكون هذه المصالح عرض

 

                                                                                                                                                                                     
 سنرجئ إليه في الفصل الثاني من هذا البحث. - 23

 . 202،ص: م .سرة المدنية المغربي، ج األول...شرح قانون المسط إدريس العلوي العبدالوي،مأمون الكزبري و -24 
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 ثانيا: صور التدخل 

التدخل في الدعوى مكتفيا باستعمال عبارات عامة أغفل المشرع المغربي تحديد صور 

ة ة 25عند الحديث عنه سواء في المرحلة االبتدائي أو في مرحلة  26أو االستئنافي

 . 28القوانين المقارنةبخالف .27النقض

، حيث جاء في قرار عندما حدد صور التدخل اإلغفالبي هذا قد تجاوز القضاء المغرو

يكون انضماميا أو اختصاميا يأخذ فيه  نإما أ"  ما يلي: )محكمة النقض حاليا(مجلس األعلىلل

 .29"المتدخل دور المدعي يحق له أن يقدم طلبات مستقلة خاصة به

ه بذات الحق صورتين، إما أن يتدخل الغير للمطالبة لنفسفالتدخل يتخذ  ،وعليه

، أو يتدخل بصفة غير مباشرة عبر االختصاميموضوع النزاع وهو ما يعرف بالتدخل 

 .هو ما يعرف بالتدخل أالنضماميو األصليةمساندته لخصم في الدعوى 

 الهجومي  االختصامي أو التدخل -أ 

انون المسطرة ع المغربي إلى هذا الوصف في قلم يشير المشر ،كما أسلفنا الذكر

به  يقصد. والتدخل االختصامي وصفأسبغ عليه ضاء هذا النقص و، لذلك تجاوز القنيةالمد

فالمتدخل في هذه الحالة  .30يطالب الحكم به لفائدته يدعي فيه حقاالطلب الذي يتقدم به الغير و

لنفسه موقفا مستقال في الخصومة فيطالب  إنما يتخذ، وال يدافع عن وجهة نظر أحد الخصوم

                                                           
 م على أنه :"يقبل التدخل اإلرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح"..م.من ق 222ينص الفصل   - 25
م على أنه:" ال يقبل أي تدخل إال ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج .من ق م 211ينص الفصل  - 26

 عن الخصومة".

يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد األطراف كل من ق م م على أنه :" 944ينص الفصل  - 27 

 شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض".

قانون ( وL’intervention volontaire ou accessoire 328.كقانون المسطرة المدنية الفرنسي المادة ) -28 

حيث تنص على أنه: "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما ألحد  202المرافعات المصري في المادة 

قانون أصول و 94ته كذا قانون أصول المحاكمات اللبناني في مادكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى". والخصوم أو طالبا الح

 . 222المحاكمات السوري في مادته 

، منشور في مجلة 2992ملف مدني عدد 2343- 9-0بتاريخ  21رار المجلس األعلى) محكمة النقض حاليا( عددق- 29 

 . 221ص: ،02قضاء المجلس األعلى عدد 

  23، ص:م .سخالد الحبيب، - 30 
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بين شخصين ي مواجهة الخصوم في الدعوى، كأن يتدخل شخص في نزاع بحق خاص به ف

 .31يطالب بالحكم له هو بالملكية لكونه المالك الحقيقيعلى ملكية عقار معين و

ة تمس حقا فالتدخل الهجومي يكون عندما يعلم شخص من الغير بوجود دعوى قضائي

لبة بما يدعيه من حقوق، كما ، حيث يستطيع التدخل من أجل المطا32له بصفة كلية أو جزئية

، حيث يجوز للمكتري من الباطن األصليضد المكتري  اإلفراغلو رفع المكري دعوى طلب 

اجمة عن عقد الكراء من مصالحه المستقلة النالتدخل في الدعوى لحماية حقوقه وطلب 

عقار يطالب بملكية الو أن ترفع دعوى قسمة عقار فيتدخل الغير :مثال ذلك أيضاالباطن. و

 لنفسه.

 أن قضى في قرارا (قض حاليامحكمة الن) األعلىفي هذا السياق سبق للمجلس و 

 الذي جاء فيه: 2330أكتوبر  22بتاريخ  الصادر

أنه تدخل  22/1/2322حقا: حيث يتبن بالرجوع لمقال تدخل الطاعن المودع تاريخ " 

أن وللقطعة المبيعة  ةاألصليهجومي يرمي لتحقيق مصلحة المتدخلة باعتبارها المالكة 

يرمي لما أن هذا التدخل إن كان و ،ه للقطعةالمستفيد من القطعة لم تتم بعد إجراءات تملك

إنما لتداخل صلحة المستفيد وحده، ويرمي إليه المستفيد بإبطال البيع إنما ذلك ليس لم

أن وى وظهر هجومية في الدعتنة التي بمصلحة الطاع ارتباط مصلحة المستفيدلمصلحتين وا

لدعوى، ورتبت على ذلك مة المصلحة في التدخل في ايالمحكمة حين اعتبرت الطاعنة عد

تدخلها شكال، فإنها جانبت الصواب ولم تتأكد من مضمون مقال التدخل وما  عدم القبول

قضاءها تعليال سليما وعرضته يرمي إليه من الدفاع عن مصالح الطالعة ولم تعلل 

 .33للنقض"

                                                           
،  2332الكتاب الجامعي ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مطبعة جامعة القاهرة وأحمد سيد صاوي - 31 

 . 004ص:

، المساطر الكفيلة بحماية الغير في قانون المسطرة المدنية، مقال منشور في مجلة اإلرشاد القانوني هيشام المراكشي  -32 

 . 42ص:  0222 ،9و0عدد مزدوج 

 ،2332، السنة 14، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى، العدد 4902، في الملف المدني عدد9222قرار تحت عدد  - 33 

 . 02ص:
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ة التدخل أمام القضاء باختالف درجة المحكمة، حيث أجاز ممارسوتختلف قواعد 

 فصلينمع مراعاة مقتضيات الاألولى دون قيد المشرع المغربي التدخل أمام محاكم الدرجة 

ال ه إفي المقابل قيده أمام محاكم الدرجة الثانية، حيث لم يسمح ب .م.م.من ق 22935و  22034

الفصل فق عرض غير الخارج عن الخصومة وتيكون له الحق في ممارسة الطعن بممن 

 من نفس القانون.  21136

)محكمة األعلىالمجلس  ت، حيث جاء في إحدى قراراهو ما أكده القضاء غير ما مرةو

 ( ما يلي:حاليا النقض

مخول قانونا إلى من له مصلحة في النزاع المعروض أمام المحكمة  اإلداري" التدخل  

أو اختصاميا يأخذ فيه المتدخل دور المدعي بحق له أن يقوم وهو إما أن يكون انضماميا 

التعرض غير  مسطرة إذا كان ممن لهم الحق في أن يستعملوا ،طلبات مستقلة خاصة به

  37ال تعد طلباته هاته من الطلبات الجديدة الممنوعة تقيمها استئنافيا"الخارج عن الخصومة و

 بالنظر للغاية من وراء تقديمه، وهي:قد أوجد الفقه ثالث أصناف لتدخل الهجومي و

وى قائمة بغية الحكم له : يهم التدخل المقدم من طرف الغير في دعاألولالصنف  – 2

الخصومة، استنادا منه إلى حق أو مركز يدعيه  أطرافالمتنازع حوله من قبل  بنفس الشيء

 .38تمثيال عن بعض الفقه األكثريعتبر هذا الصنف لنفسه و

: هو التدخل الذي يتقدم به الغير للمطالبة لنفسه بحق أو مركز ليس انيالصنف الث – 0

 األرضكما لو بنى شخص عن حسن نية على  األصلين. األطرافهو الحق المتنازع فيه بين 

عليها بطريق البناء المشيد  األرضتملك صاحب ير بمواد مملوكة لشخص ثالث، والغ

صاحب  بإلزامة إلى إقامة دعوى يطالب فيها اضطر الباني حسن النيااللتصاق الصناعي، و

                                                           
ينص على أنه:" يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب األصلي منفصال إذا كانت  -34 

 القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد".

 م في الطلب األصلي إذا كان جاهزا".ينص على أنه:" ال يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة األخرى الحك - 35

 :" ال يقبل أي تدخل إال ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة".الذي جاء فيه - 36 

 02منشور بمجلة المجلس األعلى عدد  2342/ 24ملف مدني عدد_ 9122تحت عدد  0/9/2340قرار صادر بتاريخ  - 37 

 . 221ص:

 . 02-02ص: ،م .سيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...عمر الش - 38 
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  بسبب البناء، لألرضأجرة العمل، أو بقيمة التحسينات الذي حصل بقيمة المواد و األرض

المدعي بأداء ثمن المواد  بإلزامفي هذه الدعوى للمطالبة فإنه يجوز لصاحب المواد التدخل 

ز لمنتقدي نظام التدخل، إذ يعتبرونه يشكل هذا الصنف المثال البار. والتي استعملت في البناء

من خالل توسيع نطاقها الموضوعي والشخصي. بل إن هذا السبب في تعقيد الخصومات 

 .39ثار استغراب حتى الفقه الذي يناصر هذا النظام بسبب ذلك التوسع المذكورآالصنف 

أو حماية فهو التدخل الذي يقوم به الغير ملتمسا فيه الحكم له بحق  الصنف الثالث: -9

ذلك كما لو تدخل شخص للمطالبة فسها التي تدخل فيها، ومركز ناتج عن الدعوى ن

القذف الذي لحقه أثناء أو بمناسبة سير يض عن الضرر الذي لحقه من السب وبالتعو

أن يكتفي  يمكنهام المحكمة عن طريق المرافعات، وأم إجراءات الدعوى سواء بطريق شفوية

 .40بسحب تلك العبارات فقط دون تعويض ماديبطلب تقديم االعتذار و

 التبعي  أو أالنضماميالتدخل   -ب 

ر فيه إنما يقتصإلى الدعوى األصلية، و دالنوع من التدخل ال يضيف طلب جدي هذا

 اإلجراءاتإما لمراقبة سير  ،في هذه الدعوى األطرافالمتدخل على االنضمام إلى أحد 

االشتراك و إليهلذي انضم اإما لدعم موقف الخصم و ،اإلجراءاتضمان سالمة هذه فيها و

 . 41معه في مجابهة دعوى المدعي أو اتقاء دفوع المدعى عليه

باعتبار أن  األصليةيتحقق عندما يتدخل شخص لتأييد أحد طرفي الدعوى  فهو إذن،

واجهة . فهو ال يدعي حقا لنفسه في م42مصلحة ذلك الخصم تتفق مع مصالح المتدخل

هذا فهو  في انضمامهنما ينضم للدفاع عن أحد الخصوم وإموجهة أحدهم، واألطراف أو 

ن من مصلحته حماية مصالح الكفيل الذي يكو :مثال ذلكو .43ال يمثلهال يحل محله و

                                                           

 0220ط األولى بيروت ،  الفقه، دراسة مقارنة،ول المحاكمات المدنية بين النص واالجتهاد والياس أبو عيد ، أص - 39 

 . 232ص:

 . 02،ص: م .س.. عمر الشيكر وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي. - 40 

 . 200، ص: م .س ...ج األول،ح قانون المسطرة المدنية المغربيإدريس العلوي العبدالوي،شرمأمون الكزبري و - 41 

المقارن،ج الثاني، المطبعة النموذجية شماوي، قانون المرافعات المصري ومحمد العشماوي وعبد الوهاب الع - 42 

 . 922،ص:

حي  إن مقال التدخل االرادي اء في حكم صادر عنها ما يلي: " وبتدايية بتننيت حي   وهو ما أكدته المحكمة اال -43 

يطالبوا بمركن قانوني خاص معناه، فالمتدخلون في الدعوى لم نضماميا حسب المستفاد من مبناه ويعتبر حقيقته تدخال ا
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يسمى التدخل أالنضمامي أو تدخل االنضمام أيضا تدخال تبعيا أو تدخال ومكفوله. 

 :44تحفظيا، أو تدخال دفاعيا 

تحفظي، إشارة إلى أنه إجراء وقائي يقوم به المتدخل خشية أن يخسر فهو تدخل        

قائية تقوم على نهاك مصلحة للغير في التدخل وهي مصلحة وللدعوى، ف األصليالخصم 

 الضرر المحتمل.

   ن هذا النوع إنما يهدف إلى تأييد بالتدخل التبعي، أل كذلك  إليهيشار وتبعي

 طلبات المدعي أو المدعي عليه.

 ينحصر في الدفاع عن ا يمكن تسميته تدخال دفاعيا، ألن موقف المتدخل كم

  .45أحد الخصمين

  مال يقدال يرفع دعوى أمام القضاء و ،في الدعوى إذن أالنضماميفالمتدخل 

طلبا عارضا يغير به موضوع الدعوى، فهو ال يكون شخصا أصليا في دعوى من 

له لكنه بتدخإليها، و عوى التي ينضمإنما هو شخص ثانوي أو تبعي في الدو وى،االدع

 لذا يعد طرفا فيها.يوسع الدعوى من حيث أطرافها و

هي بتكييفه  -انضماميا أو هجوميا -لالفت لالنتباه أن العبرة في وصف التدخل

أن ، واألطرافالقانوني الذي تضفيه عليه المحكمة ال بالوصف الذي يسبغه عليه 

 بة محكمة النقض.المحكمة تخضع في تكييفها هذا لرقا

ات على مطلب التحفيظ غير جائز التدخل في قضايا البت في التعرضف لإلشارةو

هو التوجه الذي . و46انضماميا أو هجوميا –التدخل  يتخذهاكانت الصورة التي  ماكيف

 الذي جاء فيه: 47كرسته محكمة االستئناف بوجدة في إحدى قراراتها

                                                                                                                                                                                     

فهم مؤيدين بذلك  انب المدعى عليهم، دعوىلم يطالبوا بحق متمين في المدعى فيه، وإنما التمسوا الحكم برفض ال=بهم، و
 م رد طرف منضم للفريق المدعى عليه..."

 غير منشور. 7102/ 10/ 19ملف عقاري، صادر بتاريخ 7102/ 0101/ 96حكم تحت عدد -
 .29ص: ،0223، السنة92العدد  22فارس علي عمر، التدخل في الدعوى المدنية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  - 44 

 . 29،ص: م .سفارس علي عمر،  - 45 

 0220السنة  92محمد أعراب، الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي، بحث نهاية التدريب، الفوج  - 46 

 . 91،ص:
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فإن القواعد العامة أن المحكمة ال تبت  اإلراديحيث أنه بخوص مقال التدخل " و

إال في التعرضات المحالة عليها من طرف السيد المحافظ دون غيرها من الطلبات علما 

ال تطبق قواعد المسطرة المدنية إال في حالة و مسطرة التحفيظ هي الواجبة اإلتباعبأن 

لم تحل على ، وأن مقتضيات هذا الظهير 20/22/2329عليها بمقتضى ظهير  اإلحالة

 تطبيق مقتضيات التدخل...."

بتزنيت ما يلي: " حيث إن  48كما جاء في حكم صادر عن المحكمة االبتدائية

صاحب المقال المذكور غير مسجل في الرسم العقاري سالف الذكر كمالك شائع في 

رسم شرئاه ال يتضمن إشارة إلى أن مشتراه ار موضوع دعوى القسمة المنظورة والعق

بذلك تكون صفته غير قائمة أو بنصيب ششائع في ذلك العقار، وزء مفرز تعلق بج

يناسب التصريح بعدم قبول عوى تدخال انضماميا أو هجوميا، وواليصح له التدخل في الد

 طلبه و تحمله الصائر".

 تدخل في الدعوى القانونية لل طبيعةالالفقرة الثانية: 

 تدخل، بخالف التشريعات المقارنة،لل لم يبين المشرع المغربي الطبيعة القانونية

كالقانون المدني الفرنسي الذي اعتبره طلبا عارضا يتقدم به الغير لكي يصبح طرفا في 

 .49األصليينخصومة قائمة بين أطرافها 

عنوان الفرع الثالث من الباب  ليظهر غموض موقف المشرع المغربي من خالو

. فهذا التنازل"والتدخل ومواصلة الدعوى و " الطلبات العارضةالرابع من القسم الثالث 

بالتالي فهو طلب مستقل و، ل ال يعتبر من الطلبات العارضةالعنوان يوحي بأن التدخ

 .50بطبيعته

                                                                                                                                                                                     

، م .سغير منشور) أشار إليه محمد أعراب  22/ 229، ملف عدد 0222/ 22/22صادر بتاريخ  29قرار عدد- 47 

 (. 92ص:

 ، ملف عقاري، غير منشور.7102/ 07/ 72صادر بتاريخ  00/7102عدد حكم تحت-48 
49  -  article.66 : » constitue une intervention la demande dont l 'objet est de rendre un tiers 

partie au procès engagé entre les parties originaires ». 

  21،ص: م .سالمسطرة المدنية المغربي... عمر الشيكر وسائل حماية الغير في قانون  - 50 
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 ،51دنيةمسطرة المال انونمشروع قمسودة  وقد أبقى المشرع على نفس العنوان حتى في

 بالتالي الزال الغموض يكتنف طبيعة هذا النظام.و

إلى أن تدخل الغير في الخصومة يندرج ضمن زمرة الطلبات  52الفقه ذهب أغلبو

ثالث بوجه المتخاصمين، يخول صاحبه الظفر  شخص العارضة، فهو الطلب الذي يتقدم به

حقوقه التي تتأثر بالحكم  حماية همن الغاية، األصليةالدعوى  طرافألبنفس المركز القانوني 

 .في الخصومة

، من اإلجرائيةالواجبات قوق ولصاحبه مجموعة من الح ب التدخل في الدعوى تريو

حكم في الدعوى التي تدخل رزها مخاطبته بحجية الشيء المقضي به الناتجة عن صدور الأب

 عن حقوقه أو الحقوق التي تبناها أثناء سير إجراءاتها.  فيها، والدفاع

  في الدعوى : شروط التدخلةالفقرة الثالث

ل تدخله حتى يقبل من المتدخة مقاالت توجه إلى المحكمة، وصبغتكتسي طلبات التدخل 

إذ تعد هذه الشروط بمثابة الضوابط الالزمة لصحة  .من الشروطيجب أن تتوفر فيه ثلة 

، كما يشترط األهليةالصفة والمصلحة وهي و، األصليةشأنها في ذلك شأن الدعوى  ،التدخل

 .األخيرةون للتدخل ارتباط بهذه أن يكو ،طلب التدخل أثناء سير الخصومة أن يقدم

تخلف  ةالمحكمة بما لها من سلطة في هذا المجال حق عدم قبول التدخل في حالو

لقد تبى المشرع المغربي نفس الشروط التي أخذت بها جل . واإلجراءالشروط المقررة لهذا 

 .53الشريعات المقارنة

                                                           

 . 0222شتنبر  02مواصلة الدعوى، صيغة لباب الرابع : الطلبات العارضة والتدخل وا - 51 

 . 21،ص: م .سعمر الشيكر وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  - 52 

تدخل، فهذه النصوص تتشابه مع بعضها إلى حد ما، رغم وجد لقد بينت التشريعات المقارنة الشروط الالزمة لصحة ال 53 

 اختالفات في الصياغة.

من قانون المرافعات قد عالجت الشروط بقولها :" لكل ذي  03فبالنسبة للمشرع العراقي نالحظ أن الفقرة األولى من المادة 

حكم لنفسه فيها، إذا كانت لهه عالقة مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما ألحد طرفيها أو طالبا ال

 بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام ال يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها". 

من قانون المرافعات المصري على:"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل  200أما المشرع المصري فقد نص في المادة 

يثبت في محضرها وال يقبل التدخل يتقدم شفاهة في جلسة في حضورهم وكم لنفسه بطلب منضما ألخذ الخصوم أو طالبا الح

 بعد إقفال باب المرافعة.
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  المتعلق بالمتدخل الغير أوال: الشروط

في الفصل  اكتفىنجد أن المشرع المغربي  ،تدخلللتضيات الناظمة بالرجوع إلى المق

 أن يكون النزاع معروضا على القضاء،بالتنصيص على شرط المصلحة، وم  م قمن  222

للقاعدة العامة في الفصل  خاضعة التي تبقى األخرىلم ينص على باقي شروط التقاضي و

  .55األهليةمن نفس القانون ومنها الصفة و 54األول

صالحية الشخص لممارسة التي يقصد بها و األداء 56يجب أن تتوفر في المتدخل أهليةو

التي  األهلية نفهي إذ .57التحمل بااللتزامات على وجه يعتد به قانوناالحقوق والتصرفات و

 أمام القضاء على نحو صحيح. اإلجراءاتتخول للمتدخل صالحيات مباشرة 

الضرر. إذ يحتمل ر بين النفع والتي تدو لما كان التقاضي يدخل ضمن التصرفاتو

ن يتوافر كل من أراد التداعي أمام القضاء م كان الزما أثة المتقاضي، ومن ربح أو خسار

ز األهليةالكاملة، أما إذا كان قاصرا سواء لنقصان  األهليةعلى   58كالصغير الممي

                                                                                                                                                                                     

أن "يشترط لقبول التدخل أو إلدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب اإلدخال  12في حين أن المشرع اللبناني أكد في المادة 

 مصلحة شخصية و مشروعة".

عاله نالحظ على أن المشرع العراقي كان أكثر دقة في تحديد الشروط الواجب توافرها لصحة عند استقرائنا للنصوص، أو

عمد إلى ذكر  حسب، بللحة كإحدى المستلزمات الضرورية والمهمة لصحة التدخل والتدخل، إذ لم يكتف ببيان شرط المص

جميعها في نهاية المطاف رزمة من  ال تقل أهمية عن شرط المصلحة، بحيث تشكل –هي في نظرنا و -مستلزمات إضافية

الدعوى الشكل الذي يضر الخصوم األصلين والضوابط الصارمة، الهدف منها الحيلولة دون إساءة استعمال هذا اإلجراء ب

 على حد سواء.
 حيث جاء فيه:" ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة، واألهلية، والمصلحة، إلثبات حقوقه. - 54 

انعدام الصفة أو األهلية أو المصلحة أو اإلذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح  يثير القاضي تلقائيا

 المسطرة داخل أجل يحدده.

 صرح القاضي  بعدم قبول الدعوى". إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإال
حيث جاء فيه:" حيث إن هذا  0223/ 22/ 22الدار البيضاء بتاريخ في هذا السياق صدر حكم عن المحكمة االبتدائية بو -55 

الطلب يرمي إلى الحكم ببطالن عقد رخصة سيارة األجرة من الصنف األول نقطة االنطالقة والية الدار البيضاء الكبرى 

 و الموقع من الطرفين. 9022تحت رقم 

 بصلب هذا الحكم حيث استند الطرف المدعي في طلبه إلى الوثائق المشار إليهاو

حيث إن الطرف المدعي يرمي إلى الحكم ببطالن العقد موضوع طلب الفسخ دون أن يبين العناصر التي اعتمدتها للمطالبة و

التصريح بعدم قبول الطلب يتعين ق م م ومن  92و 2ببطالنه، مما يكون معه الطلب جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 

 تحميل رافعه الصائر".و

 / غير منشور. 0223/ 2022/ 212ملف عدد  0223/ 22/ 22بتاريخ  2420م حكم رق -
 قد عرفهما المشرع المغربي في مدونة األسرة. إما أهلية وجوب أو أهلية أداء. واألهلية نوعان:  - 56 

الواجبات التي يحددها هي:" صالحية الشخص الكتساب الحقوق لتحمل  .أ.من م 024فأهلية الوجوب حسب المادة 

 ال يمكن حرمانه منها".ي مالزمة له طول حياته وهلقانون،وا

 مارسة حقوقه الشخصية و المالية ونفاذ تصرفاته،من م أ فهي: "صالحية الشخص لم 022أما أهلية األداء وفقا للمادة 

 أسباب نقصانها و انعدامها". ويحدد القانون شروط اكتسابها و
 . 212، ص:م .سعبد الكريم الطالب  -57

 أ. .من م 0221أنظر المادة  - 58 
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رفع الدعوى من  المجنون، فالبد منشأن الصغير غير المميز و 60أو لفقدانها،59السفيهو

 .61طرف نائبه القانوني أو الشرعي

أجاز  دنيةمسطرة المانون القع المغربي في مسودة مشرع أن المشر ،لالفت لالنتباهو

 من طرفه،الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأتى النيابة عنه  -كقاعدة عامة -للقاصر

 .62بالتقاضي شخصيا أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة  ظاهرة

ادعاء  :فيقصد بها –الغير –، يشترط كذلك الصفة في المتدخل األهليةى جانب شرط إل

الحق لنفسه أو لغيره بعد إثبات عالقته به في  األصلينشخص من غير أطراف الدعوى 

، يهدف األصليةفالصفة تخول للغير التقدم بطلب عارض مرتبط بالطلبات  .63دعوى قائمة

 أطرافها بحق.  منها الغير الحكم لنفسه أو ألحد

. فهي مستقلة 64فتقوم الصفة في التدخل، على نفس مقومات مفهوم الصفة في الدعوى

ن المتدخل الذي يطالب باستحقاق ألااللتزام المطالب به أو عدم ثبوته، عن ثبوت الحق و

 .تتوفر فيه الصفة في االدعاء حيادا عن ثبوت ملكيته للعقار أو عدم ثبوتها إفراغهعقار أو 

 على أن: المجلس األعلى) محكمة النقض حاليا( أكد وقد

ا يجعله ذا صفة لرفع هو ماعتباره صاحب الحق المطالب به، وادعى لنفسه ب ،"الدعي

ينصرف إلى تندات، إنما يتعلق بموضوع الحق وستدل به الطرفان من مساما الدعوى... و

 .65"رهال عالقة له بصفة االدعاء الثابتة للمدعي حسبما ذكإثباته، و

                                                           

 أ. من م 022أنظر المادة  - 59 

 أ. من م 024أنظر المادة  - 60 

 . 212، ص: م .سعبد الكريم الطالب،  - 61 

 . 0222من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية وفق أخر صيغة  2المادة  62 

 . 04، ص:.س معمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية... - 63 

هي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في ى بأنها "والية مباشرة الدعوى، وفقد عرف األستاذ موسى عبود الصف -64 

 إجراءات الخصومة يستمدها من كونه صاحب الحق المطلوب، أو نائبا عن صاحبه".

ه عمر الشيكر وسائل حماية الغير غير منشور)أورد 434/42ملف مدني عدد  2331/ 22/ 29بتاريخ  0292قرار عدد -65 

 (.02،ص:م .س ،في قانون المسطرة المدنية..
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الخلف العام  اإلجراءاتوإذا استدعت المحكمة عند علمها بوفاة المتدخل أثناء سير 

ته، ففي هذه الذي ضرب األجللم تستجيب لها في مواصلة الدعوى، أو أشعرته بذلك وقصد 

 .66يبت في القضيةالحالة يصرف النظر و

النظر  بصرفلم يحدد المقصود "م  م قمن  222إن المشرع المغربي في الفصل 

ءلون عن مدى إمكانية االستمرار في نظر مما جعل بعض الباحثين يتسا والبت في القضية"

متضمنا اسمه كطرف أصيل في كان الهالك حي ويصدر الحكم حضوريا في حقه والقضية و

 ه العام كطرف أصلي؟فالدعوى؟ أم أن المحكمة تبت في القضية بحضور خل

 ال يمكن التقاضي من ميت أو ألنهفي التدخل،  األهليةيجافي شرط  ،األولإن الحل 

أن األرجح هو أن تبت  67باحثينيبقى حسب رأي بعض الو األهلية.نعدام ضد ميت ال

المفرط أولى طبقا للقاعدة القائلة  خلف العام كطرف أصلي،المحكمة في القضية بحضور ال

ي أو أشعرته بواصلة مادامت المحكمة أمرت باستدعاء الخلف العام بشكل قانون ،بالخسارة

ومن ضمنها تحميله وزر  اآلثار السليمة لقرارهاالدعوى، فيكون بالتالي من المنطقي ترتيب 

 صال لها.ااعتباره مووتخلفه، 

يكون كون من الغير قبل تقديم تدخله. وي إن ما يميز الصفة في التدخل هو أن صاحبها

ه أو ممثال في الدعوى بواسطة بشخصماثال كذلك إذا لم يكن طرفا بالخصومة سواء كان 

ال يقبل التدخل كذلك ممن يقبل منه التدخل، وعليه فمن كان طرفا في الخصومة ال ، و68الغير

                                                           

م على أنه:" إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في األجل المحدد يصرف .م.من ق 222ينص الفصل  -66 

 النظر ويبت في القضية".

 . 92،ص:م .س..عمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية. - 67 

 التمثيل اإلجرائي يمكن أن يكون أما قانونيا أو اتفاقيا أو قضائيا.و - 68 

فمن حيث التمثل القانوني، فإنه يقوم إما عن طريق النائب الشرعي عن الشخص الذاتي أو عن طريق الممثل القانوني 

 للشخص االعتباري:

. أن تكون والية أو وصاية أو تقديمعلى أن النيابة إما  003مادة فإذا تعلق بالشخص الذاتي أو الطبيعي فالمشرع نص في ال

 من نفس القانون أصحاب النيابة الشرعية. 092وحددت المادة 

 من ق م م من لهم الصفة لتمثيله،حيث  ترفع الدعوى ضد:  222أما بالنسبة للشخص المعنوي فقد حدد الفصل 

 بتمثيله الوزير المختص عند االقتضاء؛ له أن يكلف الدولة، في شخص رئيس الحكومة و - 2

 الخزينة، في شخص الخازن العام؛ - 0

الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعماالت واألقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة  - 9

 للجماعات؛ 

 المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛ - 1
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، أو إذا بلغ القاصر الذي هو طرف بالخصومة سن 69األطرافحد يعد خلفا عاما أو خاصا أل

يمثلها القانوني، و في هذه الحالة تنتفي صفة ممثلهبنفسه، و اإلجراءاتطلب مباشرة الرشد و

 لمانع من مباشرة إجراءات التقاضي.ل ابشخصه، لزوا

لم تكون الدعوى مهيأة للفصل في المورث قبل قفل باب المناقشة، و في حالة وفاةو

إنما ة تقديم طلب التدخل في الدعوى، وال يحق للورثضوعها، ينقطع السير في الدعوى، ومو

من النقطة التي وصلت عندها  اإلجراءاترة مباشتعين عليهم الحضور إلى المحكمة وي

 الدعوى.

صلة، الخلف العام ة النقض قرارا استئنافيا تجاهل مووفي هذا الصدد ألغت محكم

للدعوى في مرحلة من مراحلها بعد أن توفي المورث أثناء سير إجراءات الدعوى. ومما جاء 

 فيه:

محماد في  الحاج حماد بن ص على أنه صدر  بين" حقا حيث إن القرار المطعون فيه ن

 تة قبل صدور القرار المطعون فيه،وقت ال صفة وال أهلية له بالتقاضي مادامت وفاته ثاب

قض الذي لنا بعدطلب ضدهم النقض، وفي القرار المنقوض والذي واصل ورثته الدعوى 

                                                                                                                                                                                     

في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل المديرية العامة للضرائب،  -2

 ضمن اختصاصاتها؛

 مديرية أمالك الدولة، في شخص مدير أمالك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة. -2

: مثال ذلك هما األخر التقاضي باسمه ونيابة عنه. وول أحدأما التمثيل أالتفاقي، فيقوم على وجود اتفاق بين شخصين يخ

 الوكالة في التقاضي.

يحدد صالحيته، كالسنديك الذي من المقرر القضائي الذي يعينه و أما التمثيل القضائي، فإن الممثل اإلجرائي يستمد صفته

 ات المقاولة.أو الحارس القضائي. يمثل كتلة الدائنين في مساطر صعوب

عام و الخلف الخاص ال يتدخالن في نفس موضوع الخصومة التي يكون سلفهما طرفا فيها، ألن الخلف فالخلف ال - 69 

 من ق ل ع. 122يكون ممثال بسلفه حسب الثابت من أحكام الفصل 

ارها مجموعة من المال، فالخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق و التزامات، أو في جزء منها باعتب

  الموصى له بجزء من التركة، فتتحقق الخالفة العامة بوفاة الشخص الطبيعي.وارث وكال

هو األمر الذي أكدته محكمة النقض المغربية عندما قضت وى التي يعتبر سلفه طرفا فيها، وفالخلف العام ال يتدخل في الدع

 بأنه: 12دد منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى ع 2332/  22/ 02بتاريخ  2222في قرار عدد

السبب وحدة األطراف، المقضي إلى جانب وحدة الموضوع وع، فإنه يشترط للدفع بقوة الشيء .ل.من ق 122"طبقا للفصل 

يعتبر في حكم الخصوم وعليهم بنفس الصفة، وبأن تكون الدعاوى السابقة قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم 

 ثتهم".األشخاص الذي كانوا أطرافا في الدعاوى و ور

نفس الشيء بالنسبة للخلف الخاص، سواء كانت الخالفة بتصرف بين األحياء أو بتصرف مضاف لما بعد الموت، ال و

يتدخل في الدعوى التي بدأت في مواجهة سلفه، اعتبارا إلى أنه، في الحالة األولى ، يؤدي انتقال الحق إلى فقدان السلف 

دعوى باعتباره خصما أصيال فيها ا إلى خلفه الخاص الذي يباشر إجراءات الصفته في الدعوى بشأن ذلك الحق و انتقاله

ليس من الغير. إذ مما يترتب على الخالفة أن يفقد الخلف صفة الغير بالنسبة للدعوى التي بدأت في مواجهة سلفه، لكن هذه و

 الف الذكر.م .سمن ق ل  122لاألحكام تبقى مشروطة من جهة، بعد وجود تدليس أو تواطؤ وفق المشار إليه في الفص
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ليعة هويتهم ال في الططاعنين والذي لم ينص على أسماء الو بنى عليه القرار المطعون فيه

 .70ومعرضا للنقض"م  م قمن  912و 22ال في الوقائع فيكون مخال بمقتضيات الفصلين و

 ئبه تقديم طلب تدخل في الدعوى،ال يحق أيضا لمن كان ممثال في الدعوى بواسطة ناو

صفته صفته الشخصية عن للنائب أن يتقدم بذلك بصفته الشخصية، الختالف  جوزلكن يو

بالتالي يعد من و .ال يكسبه صفة الطرف في الدعوىللخصوم ن مجرد تمثيله ألكنائب؛ و

 .71الغير الذين يحق لهم تقديم طلب التدخل في الدعوى

نتساءل هنا في الحالة التي يتم إخراج أحد األطراف من الدعوى، فهل يحق له تقديم و

 طلب التدخل باعتباره غيرا مرة ثانية؟

طلب التدخل في الذي أخرج من الدعوى ليس هناك ما يمنع من تقديم الطرف  ،نرى أنه

ن ؛ أل، إذا توفرت له مصلحة جدية تبرر دخوله في الخصومة مرة ثانيةمرة ثانية الدعوى

 زالت عنه صفة الطرف.ب صفة الغير، وبمجرد خروجه من الدعوى اكتس

طلبه، فال يحق له تجاهل  رفضت المحكمةدم الغير بطلب تدخل في الدعوى، وإذا تقو 

طرف، بل هو  ألنهليس ذلك لسبق الفصل في الطلب، ور؛ وقديم طلب تدخل آختالرفض و

يحق له في هذه الحالة استئناف قرار المحكمة يكون طرفا إال بعد قبول طلبه، و المن الغير، و

 .72بهلبرفض ط

قد أكد القضاء ما من مرة على شرط الصفة لقبول طلب التدخل في الدعوى، حيث و

 ما يلي: 2332/ 21/ 01)محكمة النقض حالي( بتاريخ  73ألعلىللمجلس ا اجاء في قرار

صفة المدعاة من مناقشة المحكمة ثبوت اللتدخل في الدعوى يستوجب لقبوله و" طلب ا

نعدم التعليل عدم الجواب على الدفع المثار بهذا الخصوص يجعل القرار مطرف المتدخلين، و

 ".اإلبطالالذي يعرضه للنقض و

                                                           
  222، ص:22مجلة قضاء المجلس األعلى، عدد 30/ 2222ملف عقاري عدد 2334/ 20/ 22بتاريخ  29قرار عدد  - 70 

التجارية، رسالة لنيل دبلوم قانون أصول المحاكمات المدنية و ناجح يوسف أحمد العبسي،الحماية الذاتية للغير في - 71 

 . 02ص: ،0222اص، كلية الحقوق، جامعة األزهر،غزة سنةالماستر في القانون الخ

 . 04،ص:م .سناجح يوسف أحمد العبسي،  - 72 

 ما يليها.و 222ص: ،21منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 32/ 222ملف مدني عدد 0429قرار تحت عدد  -73 
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للغير المتدخل جدير  االدعوى مرتبطة بوجود حق أو مركز إن صفة المتدخل في

 بالحماية من ما يصيبه من ضرر ناتج عن حجية الحكم الذي سيصدر في الدعوى.

 يحميه، فال مجال للتدخل، اأو حق ابمفهوم المخالفة، إذا لم يكون للغير المتدخل مركزو

 اإلخبارل تدخل الغير لمجرد يقب . فال74تنتفي صفتهلتالي يبقى تدخله غير ذي موضوع وباو

بمعلومات معينة، كما ال يقبل تدخل الغير في دعوى قائمة لمجرد إثارة وجود اجتهاد قضائي 

 سابق.

على أن حق التدخل يختلف باختالف نوع التدخل؛ فالمتدخل األصلي  ،من المؤكد

لك تسري لذرفع دعوى مستقلة للمطالبة به. و يطالب بحق خاص به وخالص له كان بإمكانه

ا مستقال عن على هذا الحق نفس شروط الصفة في الدعوى من حيث ضرورة كونها حق

يحميه القانون من جهة، ثم وجود اعتداء أو ضرر على هذا الحق من حقوق باقي األطراف و

 خالل المنازعة فيه، من جهة ثانية.

 ،75طرافاألمستقل عن مي فلكونه ال يطالب بحق خاص به وأما بشأن التدخل االنضما

وغير مستقل عنه، من  طرافاألفإن صفته تكتمل في حالة وجود حق له مرتبط بحقوق أحد 

احتمال حصول اعتداء أو ضرر على هذا الحق في حالة صدور حكم في غير صالح جهة. و

 ، من جهة أخرى.إليهالطرف المنضم 

متدخل. في ال 76الصفة، اشترط كذلك المشرع المصلحةو األهليةكل من  ،إلى جانبو

 المغربي نجده ينص على أنه:م  م قمن  222مقتضيات الفصل  إليفبالرجوع 

 " يقبل التدخل اإلرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح".

ل التنصيص عليها في الفصل ذلك من خالشرع المغربي أولها عناية خاصة، وفالم

المنفعة التي يحققها "نها: أبلمصلحة ا 77قد عرف البعضوأعاله، دون أن يحدد المقصود بها. 

                                                           
 . 92،ص:سم .عمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية الغربي...  - 74 

ة، عن طريق مساعدة أحد األطراف فهو يهدف كما سبقت اإلشارة إلى ذلك إلى المحافظة على حقه بطرقة غير مباشر - 75 

 ما يلحقه ذلك من ضرر به.طلباته لتفادي صدور الحكم ضده و دعمو

من ر في ما ال فائدة فيه، وفي النظ يعتبر هذا الشرط الدعامة األساسية في الدعوى، إذ من العبث تضيع وقت القضاء -76 

مصاريفها دون أن يكون له غرض جدي يسعى إليه أو منفعة مرء إلى رفع دعوى بتكبد مشقتها وغير المعقول أن يعمد ال

 معينة يريد الحصول عليها.
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ة هي الدافع لرفع الدعوى، وهي فعه المنذللقضاء، فه االلتجاءصاحب المطالبة القضائية، من 

، فالمصلحة مناط ال دعوى بغير مصلحةيقال عادة في هذا الصدد، الهدف من تحريكها، و

 ".الدعوى

على القضاء، أو  تلك الفائدة التي تعود على المتقاضي من عرض ادعائه : "وهي كذلك

 ..78"التي يجنيها المتقاضي من وراء الدعوى األدبيةهي الفائدة المادية أو 

أو دفاع أو طعن، فالمصلحة  عمناط كل دعوى أو طلب أو دف هي إذن 79فالمصلحة

ير والدفاع عن مركزه القانوني. أيضا مناط التدخل كطلب عارض، ووسيلة لحماية حقوق الغ

 01/22/0220له بتاريخ  اعلى ذلك في قرار )محكمة النقض حاليا( المجلس األعلى قد أكدو

 جاء فيه:الذي 

"حيث إنه إذا كانت المصلحة هي مناط الدعوى، فإن المشرع لم يبين العناصر  

الواجب توافرها تاركا أمر تحديدها للقضاء باعتبارها مسألة موضوعية تختلف باختالف 

 . 80األوضاع"

تبارها على أنه ال يمكن النظر للمصلحة في التدخل، باع81وقد أكد جانب من الفقه 

لكن باعتبارها الحاجة إلى حماية قانونية، أي باعتبارها مبررا للغير منفعة مادية أو معنوية، و

ولة أن المصلحة هذا هو الذي يبرر مقحماية القضائية لمركزه أو حقه، وفي الحصول على ال

 التدخل.هي مناط الدعوى و

                                                                                                                                                                                     
 .04:،ص 2322عبد المنعم الشرقاوي و فتحي والي، المرافعات المدنية و التجارية، دار النهضة العربية  القاهرة  - 77 

، المسطرة المدنية ط وجهات األساسية لإلصالح الشامل والعميق لمنظومة العدالةنورة غزالن الشنوي، الت- 78 

 . 24،ص: 0222األولى،مطبعة األمنية الرباط،

 فقد اعتبرها البعض الشرط الوحيد لدى المدعي أو المتدخل. - 79 
 .224،ص: 29التنمية المحلية، عددلة المغربية لإلدارة ونشور بالمج، م 192ملف إداري عدد  2220قرار عدد  - 80 

 2339التجارية، دار النهضة العربية مدني، قانون المرافعات المدنية وفتحي والي، الوسيط في قانون القضاء ال 81 

 . 909،ص:
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وميا فتتحقق بين طبيعة المصلحة حسب نوع التدخل؛ فإذا كان التدخل هج يجب التميزو

د وجود اعتداء على حق المتدخل أو مركزه القانوني أو مظنة سائغة في التدخل المصلحة عن

 .82على حصول هذا االعتداء

على أهمية المصلحة في التدخل عند قضائها  (محكمة النقض قد أكد المجلس األعلى)و

تدخل في الدعوى بناء على دلة المجاورة صيدلياتهم موضوع النزاع حق البأنه:" لصيا

 .83مصلحتهم القائمة"صفتهم و

ته على أنه: "يقبل افي إحدى قرار كذلك )محكمة النقض حاليا( األعلىكما أكد المجلس 

المقضي باعتباره  األمرال يحتج عليه بقوة لدعوى ممن له مصلحة في النزاع، والتدخل في ا

 .84"ع.ل.من ق 122لمن انتقل منه الحق موضوع الخصومة طبقا للفصل خلفا 

مدام أن التدخل األصلي يشكل أحد الطلبات العارضة التي يتقدم بها الغير أمام القضاء و

يشترط في هذه األخيرة كشرط المصلحة إنها تأخذ حكم الطلبات األصلية ولحماية حقوقه، ف

الخصومة األصلية التي افتتحت بها الدعوى بالنسبة  في االدعاء، فالتدخل األصلي يأخذ حكم

 لشرط المصلحة.

 هذا ن في حاجة إلى شرط المصلحة فيكإلى أن المشرع لم ي 85قد ذهب بعض الفقهو

من الطلبات العارضة، كما فعل بالنسبة لطلب التدخل، اعتبارا إلى أن المصلحة بالذات نوع ال

ت شرطا خاصا لقبول هذا النوع أو ذاك من ليسعام الزم لقبول أي طلب أو دفع و كشرط

 .الطلبات العارضة

أنه بالغ في التعميم دون مراعاة ما تفرضه طبيعة التدخل  ،ما يؤخذ على هذا الرأيو

لذلك فالنص على شرط المصلحة ليس بأطراف الدعوى. واصا بالغير واألصلي باعتباره خ

                                                           
  .22، ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي،  - 82 

  22التنمية المحلية عددنشور بالمجلة المغربية لإلدارة وملف إداري م 24/0222/  01بتاريخ  2230عدد قرار - 83 

  44،ص:

بمجلة  منشور 24/ 0022ملف مدني عدد 092تحت عدد  0223/ 2/ 02قرارا صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  84 

 ما يليها.و 212ص: ،42قضاء المجلس األعلى عدد
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يمنع من الوقوع في أوضاع ضروري أوصافه أمر ن خصائصه وابيو األصليفي التدخل 

 حاالت قد تتحقق فيها المنفعة المادية أو المعنوية.و

ذا كان التدخل انضماميا، فالمصلحة تقدر من خالل وجود عناصر أقل تشددا من أما إ

االنضمامي ال ن التدخل ذلك ألصلحة في التدخل الهجومي، وتلك العناصر الالزمة لتحقق الم

 .86األطرافدف فقط إلى مساندة حقوق أحد يه إنمايطالب بحق خاص به و

حق للمتدخل ليس  وعليه، يكفي لتحقق المصلحة في هذا النوع من التدخل، وجود

بأحد األطراف الذين يدعمهم، ثم احتمال حدوث اعتداء على هذا الحق أي وإنما  ،خاصا به

 .87وجود ضرر محتمل به وليس بالضروري حاال

 ، تستند إلى مركز قانوني،88تكون المصلحة قانونية العامة، يجب أن لألحكاموتطبيقا 

لحة ممكنة غير وغير مخالفة للنظام العام واآلداب العامة، كما يشترط أن تكون المص

بوجوب تطبيقا للقاعدة القائلة  89أن تكون المصلحة شخصية كذلك يشترطمستحيلة الوقوع، و

غير معلقة على شرط أو  ،90يشترط أن تكون المصلحة حالة، وأن تكون المصلحة شخصية

يه، أو في طلبه مضافة إلى أجل، وذلك بأن يكون حق المتدخل في الشيء المتنازع عل

 .لم يتأكد بعد المرتبط بالخصومة

                                                           
86 Article .330/1 »L’intervention est accessoire loursu élle appuie les prétentions d’un partie » 

 . 20،ص:م .س طرة المدنية المغربي..قانون المسعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في - 87 

يتحقق وصف المصلحة بكونها قانونية، عندما يكون طلب التدخل مستندا إلى حق أو مركز يحميه القانون، فيكون  - 88 

غرض التدخل هو تجسيد الحماية القانونية لهذا الحق أو المركز عن طريق مقرر قضائي يثبت له هذا الحق أو المركز، أو 

نونية عتداء عليه، أو يقرر له تعويضا عن الضرر الناجم عن ذلك االعتداء. فمناط هذا الوصف هو الحماية القايدفع عنه ا

نون من قا 92أنظر المادة )هذا ما عبرت عنه بعض القوانين المقارنة، كالقانون الفرنسي، للحق أو المركز القانوني.و

 .(افعات المصريمن قانون المر 9المادة المسطرة المدنية الفرنسية، و

لقانوني الذي يهدف إلى بين الحق الذي يسعى إلى اقتضائه، أو المركز اتكون للمتدخل عالقة شخصية بينه وأي أن  -89 

تحت تأثير التطورات التي عرفتها نظرية إال أن المشرع و العمل القضائي ورغم رسوخ هذه القاعدة لدى الفقه،حمايته. و

 عة من االستثناءات ثم الخروج بها عن شخصية المصلحة.الدعوى بصفة عامة، جاء بمجمو

خالفا للمشرع لمتدخل موجودة وقت طلب التدخل، وليست مصلحة نظرية محضة. وبمعنى أن تكون مصلحة ا - 90 

لتشريع األردني، بهذا الوصف من حيث ابية المقارنة كالتشريع المصري والمغربي، عنيت بعض التشريعات العر

أو طلب على وجود مصلحة  ذلك بتعليق قبول كل دعوى أو دفعة في قانون المرافعات المدنية، واحالتنصيص عليه صر

 من تلك الطلبات طلب التدخل في الدعوى.قائمة، و
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 أليلجواز قبول طلب التدخل من الغير، فيجوز مثال  األدبيةيكفي تحقق المصلحة و

قذف أو ومة فيها تشهير وي أوراق في الخصللمطالبة باستبعاد أ شخص من الغير التدخل

 .ها بالتعويضبدال من رفع دعوى جديدة يطالب في للمطالبة بالتعويض باإلضافةاتهام له، 

ح أطراف ممكن أن تكون مستقلة عن مصال المتدخل مصلحةأن  لالنتباهلالفت 

نوع التدخل، ففي  الخصومة األصلين أو متقابلة معها، أو متفقة مع مصالح أحدهما، بحسب

تكون مصلحة المتدخل في الحكم له بطلباته التي تتعارض مع مصلحة  ل أالختصاميالتدخ

دخل مع مصلحة أحد طرفي طرفي الخصومة، أما التدخل االنضمامي فتتفق مصلحة المت

 تتعارض مع مصلحة األخر. الخصومة و

كانوا أكثر وضوح ق.م.م تنبه إلى أن واضعو مسودة مشروع في األخير، يجدر بنا الو

 على أنه:" يقبل التدخلوع من المشر 242المادة  توص شروط المصلحة، حيث نصبخص

 مشروعة في النزاع". في الدعوى ممن له مصلحة قائمة و

م يكون المشرع قد حدد شروط المصلحة وحصرها في أن تكون قائمة ثمن و

 مشروعة دون تميز بين نوع التدخل.و

 ثانيا: الشروط الخاصة بالدعوى القائمة

الذكر والمتعلقة بشخص المتدخل، البد أن  األنفةة، عن ضرورة توفر الشروط عالو

 طلب التدخل.وأن يتوفر االرتباط بين الدعوى ويقدم التدخل بمناسبة دعوى قائمة، 

 وجوب تقديم طلب التدخل أثناء سير إجراءات الدعوى -أ

عبر عنه ق.م.م، ومن  22291نص المشرع المغربي على هذا الشرط في الفصل 

 .بأن يكون النزاع المتدخل فيه مطروحا على القضاء

خصومة قائمة أمام الالطلب و ى يقبل طلب التدخل، فيجب أن يقدم، فحتعليهو

بمفهوم المخالفة فال يقبل طلب التدخل في الحالة التي تكون فيه الخصومة قد  القضاء.

 .92بين أطرافها الصلحل، إما بصدور حكم في الموضوع أو بالتدخطلب انتهت قبل تقديم 
                                                           

 يقبل التدخل اإلرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح"جاء في هذا الفصل ما يلي:"  - 91 
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المساطر القائمة، بخصوص جواز تقديم طلب في بعض الدعاوي و شكالاإلويطرح 

 ومسطرة األمر باألداء؟  الوالئية األعمالر من عدمه، كاألوامر االستعجالية وتدخل الغي

يسعى إلى حماية حقوق  93االستعجالية األوامرال أحد يجادل في كون أن قضاء 

، فهو يصدر أوامر سريعة في ضياع الحقوق األوانا من فوات التي يخشى عليه األطراف

  الحاالت التي ال تحمل إجراءات المسطرة العادية.

االستعجالية، بين  األوامرالفقهية بشأن التدخل في مسطرة  اآلراء توقد انقسم

 قبل بالتدخل. في الدعوى االستعجالية والثاني فريقين، أحدهم عارض تدخل الغير

أي الرافض لتدخل الغير في الخصومة االستعجالية، فهم يستندون فبخصوص الر

إلى أن تدخل الغير يتعارض مع الطبيعة االستعجالية التي يتصف موضوع النزاع، وهي 

جوده، وتستوجب من قاضي المستعجالت سرعة اتخاذ مكونات و إحدىصفة تشكل 

لتدخل من قبل الغير. كما القرار الحمائي الوقتي. وهو الشيء الذي سيعطله تقديم طلب ا

يستندون كذلك إلى أنه ليس هناك أية ضرورة تجعل الغير يتدخل أمام القضاء االستعجالي 

أن حجية الحكم تبقى  بسبب الطبيعة الوقتية للحكم الذي يصدر في الخصومة، عالوة على

يمكن للغير المتضرر تقديم طلب مراجعتها أو طلب أصلي لقاضي مؤقتة فقط و

 . 94الت للمحافظة على حقوقه ودفع الضرر عنهالمستعج

أما الرأي القابل بتدخل الغير في الدعوى االستعجالية، فقد هدم رأي االتجاه 

االستعجالية ال تخلع عنه طبيعته  لألوامرالرافض، مؤكدا على أن الطبيعة الوقتية 

ى المساس بمصالح ؤدي إعمالها إلقد ي األخيرةهذه التنفيذية. ، وقوته الثبوتية والقضائية

لحة الغير ثابتة للتدخل من أجل درأ الضرر، وبسط م تكون مصثمن وحقوق الغير، و

 . 95المكفول له دستورياونا ونوجهة نظره في إطار حق الدفاع المخول له قا

                                                                                                                                                                                     
 . 22،ص:م .سن المسطرة المدنية المغربي...عمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانو- 92 

 م..مق.من  221إلى  213الرابع من الفصل نظم المشرع المغربي مسطر المستعجالت في الباب الثاني من القسم  - 93 

 . 22،ص:م .س، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...عمر الشيكر- 94 

 لمغربي.من الدستور ا 202أنظر الفصل   -95 
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ويبقى رأي االتجاه الرافض لتدخل الغير أمام القضاء االستعجالي حسب رأينا 

ى كون أن القضاء االستعجالي من خصائصه السرعة إلى الصواب، استنادا إل األقرب

ضياعها، وتدخل  واناألعلى الحقوق التي يخش من فوات  واالستعجال من أجل المحافظة

يخرج االستعجال عن غايته. وأن األوامر ها من شأنه أن يعطل هذه الميزة والغير في

 أن تقضي به في الجوهر. الوقتية وال تمس بما يمكم اإلجراءاتاالستعجالية ال تبت إال في 

 مغربي لم يضع لها ضوابط وقواعد،، فالمشرع ال96الوالئية لألعمالأما بالنسبة 

الذي يطلق عليه م  م قمن  212وإنما اكتفى بالتنصيص على أهم تطبيقاتها في الفصل

 المبنية على طلب. األوامر

ذلك  الحضورية،و في معه العالنيةبحيث تنت لما كان النزاع ينتفي في هذه المرحلة،و

دون استدعائهم، وال ، واألطرافبت دون تعين جلسة، وفي غياب أن رئيس المحكمة ي

ال . وعليه 97زعة الطالب في طلبه أثناء النظر في الطلبي اإلجراء منايجوز للمطلوب ف

بناء  اإلجراءاتال يسمح للغير بالتدخل في هذه  توجد خصومة بالمعنى الصحيح. ومن ثم

التي تشترط أن يكون النزاع مطروحا على أنظار  ،م م قمن  222الفصل على مقتضيات

 .98القضاء

                                                           

التي يبشرها القضاء استجابة عن الوظيفة القضائية العادية، و التدابير الخارجةاألعمال الوالئية هي األنشطة و - 96 

بالنسبة لألمر بالحجز  م.م.من ق 120لضرورات عملية. كرس المشرع بعض تطبيقاتها بنصوص خاصة، كالفصل 

ال يمكن حصر األعمال الوالئية )للتوسع أكثر أنظر عمر ون، ومن نفس القان 212ثلها الفصلأخرى عامة يمالتحفظي و

 (. 22،ص:م .سالشيكر وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية... 
من ق م م الذي جاء فيه:" يختص رؤساء المحاكم االبتدائية وحدهم بالبت في كل مقال  212هذا ما أكده الفصل و -97

ل أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص وال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حا

يضر بحقوق األطراف. ويصدرون األمر في غيبة األطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود 

 أية صعوبة.

به عدا إذا تعلق األمر بإثبات حال أو  ناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطقئيكون األمر في حالة الرفض قابال لالست

 .االستئنافأمام محكمة  االستئنافتوجيه إنذار. ويرفع هذا 

 إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.   

يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال ومالحظات المدعى عليه   

ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس لإلجراء إلى كل من يعنيه األمر، ولهذا  االحتمالي أو

 األخير أن يطلب في جميع األحوال نسخة من المحضر.

 إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إال بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك". 

 . 23،ص:م .سوسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية...  عمر الشيكر، -98 
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الوالئية بعد صدور  األعمالإلى جواز تدخل الغير في  99وقد ذهب أحد الباحثين

الرفض  في حالة يقبل الطعن باالستئناف األخير. استنادا إلى كون أن هذا ألوالئي األمر

، بحيث اعتبر أن الخصومة تفقد طابعها 100بهمن تاريخ النطق  يوما 51أجل داخل 

 211لكن مع التأكيد على احترام مقتضيات الفصل. وتصبح ذات طبيعة قضائيةو ألوالئي

الذي يكون له الحق في ممارسة  رالغي يكون التي تشترط في المتدخل أن ،ق.م.ممن 

 .101تعرض الغير الخارج عن الخصومة

رئيس المحكمة ، يبت المعايناتى طلب والمبنية عل األوامر مسطرة  وشأنها شأن

المدين، فال يقيده في ذلك احترام في غياب الدائن و 102مسطرة األمر باألداءالمختصة في 

إلى أن المشرع  ااعتبار لقواعد الثابتة في تحقيق القضايا،بينما خالفا ل ،مبدأ المواجهة

 إلى تحقيق حول حقيقته المغربي اعتبر الدين ثابت بسند أو بإقرار من المدين ال يحتاج

ما يناقض به الحجة الصادرة ليس له مبدئيا  األخيرالمدين ما دام هذا باستدعاء الدائن و

مطابقة الدين بدرجة تنفي عنه الجهالة وتغلب عنه الدفة و التي تحدد مقدارعنه و

 .103الحقيقة

سطرة المنطق القانوني السليم يأبى وجود طلبات عارضة في موعليه، فإن الواقع و

إال أنه  بما في ذلك طلب التدخل. ،أو من قبل الغير األطرافسواء من قبل  باألداء األمر

من تاريخ  51أجل  داخلولما خول المشرع للمدين المحكوم عليه إمكانية الطعن بالتعرض 

                                                           

 23،ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية...  - 99 

 من ق م م. 212أنظر الفصل  - 100 

مر الوالئي عند لالفت لالنتباه أن المشرع الفرنسي في قانون المسطرة الفرنسية أكد على ضرورة تبليغ الغير باألو -101 

 ما يلي: 212مظنة مساسه بحقوقه و مصالحه. و ذلك من أجل إتاحة الفرصة له للطعن باالستئناف،حيث جاء في الفصل 

Solon l’article 546  » En matière gracieuse ، la voie de l’appel est également ouverte aux tiers 

auxquels le jugement a été notifié » . 

بالتالي وق الغير في اإلجراءات المدنية وهذا إن دل على شيء  فإنما يدل على األهمية التي يوليها المشرع الفرنسي لحقو. 

ال ضير لسماح له من باب أولى التدخل في إجراءات األمر الوالئي عند الطعن فيها باالستئناف من قبل األطراف، إذ ال 

 يوجد أي مبرر لمنع هذا التدخل.

 من ق م م  222إلى  222المشرع هذه المسطرة في الباب الثالث من القسم الرابع، حيث خص لها من الفصل  نظم -102 
على شروط سلوك مسطرة األمر باألداء، حيث جاء فيه:" يمكن إجراء مسطرة  222نص المشرع المغربي في الفصل  -103

درهم( مستحق بموجب ورقة تجارية أو  2222هم )األمر باألداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آالف در

 سند رسمي أو اعتراف بدين".
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أحال في النظر في هذا الطعن على القواعد العامة، فإن إمكانية التدخل في تبليغ الحكم، و

 من قبل الغير قائمة. الخصومة

  األصليةالدعوى وجود ارتباط بين طلب التدخل و  -ب

ف منه الدعوى إما أن يكون اضماميا يكون الهد يفالتدخل ف ،إلى ذلك اإلشارةكما سبق 

 إما أن يكون هجوميا يطالب فيه المتدخل بحق خاص به.مساعدة أحد أطراف الدعوى و

ة، وبالتالي هي دعوى قائمة طلبات العارضلما كانت طلبات التدخل تشكل نوعا من الو

من اشتراط ارتباط  بدوتؤثر فيها مباشرة، كان ال األصليةيبت فيها إلى جانب الدعوى الذات، و

ن المحكمة من جمع حتى تتمك ،األصليبالطلب  شأنها شأن الطلبات العارضة ،طلبات التدخل

مرة واحدة  من الفصل في النزاعتمكن القاضي شتات النزاع، والحفاظ على كيان الخصومة، و

 تالفي التناقض مع حكم آخر يحتمل صدوره في ذات النزاع.في التدخل الهجومي، و

الطلب العارض، وال يشترط أن أنه: " الصلة بين الطلب األصلي ويعرف االرتباط بو

 تؤدي هذه الصلة إلى جعلها وحدة واحدة، لكن يجب أن تؤدي إلى الحكم في أحد الطلبين، في

كام، فيما لو حكم في كل منهما على الحكم في الطلب األخر بحيث يخشى من تضارب األح

 .104"حدة

 مة األصلية في الموضوع أو السبب،هو كل مطالبة متصلة بالخصو فاالرتباط إذن،

 أن تنظر معها. ألصحابهاال الحقوق إيصير الخصومة والعدالة وحسن سيقتضي 

 105طلب التدخل، نجد أن المشرع المغربي لم ينصبالرجوع إلى المقتضيات المنظمة ل

. 106على ضرورة توفر عنصر االرتباط كشرط لقبول طلبات التدخل، بخالف شرط المصلحة

                                                           

  90القضاء في اإلسالم، دار الفكر العربي،دون ذكر السنة ص:عد المرافعات وعبد العزيز خليل إبراهيم بديوي، قوا - 104 

رتباط و ليس المصلحة التي من ق م م، كان يقصد اال 222إن كان البعض يعتبر أن المشرع المغربي في الفصل و - 105 

يهم  222في نظرنا فالواقع ليس كذلك فالفصل (. و 294م .س،ص:تعد من الشروط العامة لقبول الدعوى.) خالد الحبيب، 

المصلحة وليس االرتباط، فالمؤمل من المشرع المغربي التدخل لتوسيع التغطية الحمائية للغير في الخصومة المدنية بتفادي 

ي م ينتبه له واضعو المسودة بقصد أو بدون قصد. بحيث أشارت إلى شرط االرتباط في طلبات إدخال الغير فاإلغفال الذي ل

أن األجدر بالمشرع أن يضع قاعدة عامة تشمل  اشتراط االرتباط في جميع الطلبات الدعوى دون طلب التدخل، خاصة و

 مة للتدخل و اإلدخال فقط. العارضة أو على األقل  تنظيمها بالنسبة لألحكام العامة المنظ

 من ق م م. 222أنظر الفصل - 106 
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ن التنصيص عليه؛ أل مالخصومة رغم عد بينتوافر االرتباط بين طلب التدخل وغير أنه يتعين 

ا لم توجد عالقة ارتباط بين م فإذمن ثاعد العامة لقبول أي طلب عارض، وفره تقتضيه القوتو

 .هبين الخصومة، فال يقبل طلبالغير و تدخل طلب

المدنية من قانون المسطرة 902107وعلى النقيض من ذلك، فالمشرع الفرنسي في المادة 

 .الفرنسية نص على ضرورة توفر هذا الشرط

داخل وعلة اشتراط االرتباط هي عدم السماح للمتدخل بأن يخلق دعوى جديدة من تدخله 

الدعوى المعروضة على المحكمة، بل عليه في هذه الحالة تقديم دعوى مستقلة بالحق الذي 

 يدعيه لنفسه.

يهدف التدخل إلى صدور حكم واحد في النزاع الواحد، بدال من صدور أحكام متعددة بين و

ة على يساعد االرتباط بصفة رئيسمختلفين، قد يوجد بينها تعارض وتناقض، و أشخاص

 .108ذكرها األنفحسن سير العدالة  ل إلى هذا الهدف والحفاظ علىالوصو

جد نظام تدخل الغير في يا التي من أجلها وا، هو الذي يضمن لنا تحقيق المزفاالرتباط

بالتدخل  باألخذذلك صوم والقضاء، ولنا كذلك البعد عن تعسف كل من الخيضمن الدعوى، و

 يحقق فعاليته. لن دون ضابط

دخل المرتبط بالخصومة، الطلب الذي يقدمه الغير يطالب فيه أطراف ومثال طالب الت

يكفي هذا مة وشهير به بواسطة أقوالهما في الخصوالخصومة بالتعويض عن الضرر بسبب ت

 .109االرتباط لقبول طلبه

التي يتخذها التدخل، فإذا كان التدخل  يختلف بحسب الصور وتكريس عنصر االرتباط

الب بحق خاص به في مواجهة طرفي الدعوى، فهو بمثابة مدع هجوميا، فإن المتدخل يط

يفترض فيه توافر المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة، فيجب أن يدعي حقا يحميه القانون 

                                                           
107 - l article 325 : » L’i intervention n est recevable que si elle se rattache aux prétentions des 

parties par un lien suffisant ». 

 . 024،ص:م .سالموضوعية، جرائية ون المرافعات وآثاره اإلنبيل إسماعيل عمر، االرتباط اإلجرائي في قانو - 108 

 . 029،ص:م .سفتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني،  - 109 
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هكذا فالتدخل ه، وأو مرتبطا ب األصليةبصفة مجردة سواء كان هذا الحق محل الدعوى 

 ،الطلب إنما يشترط لقبولاط أصال، ورتبالهجومي يشمل على طلب مستقل ال يفترض فيه اال

 .110تدخل أي فائدةمفلوال االرتباط لما حقق ال

أما المتدخل إنضماميا فيكفي أن تكون له مصلحة مشروعة تنشأ عند الرغبة في تجنب 

سيصيب المتدخل من صدور الحكم، ذلك أن مركزه القانوني مرتبط بمركز الطرف  اضرر

 .111هذه الحالة مفترضا أصالضم إليه، لهذا فاالرتباط في نالم

تابعا لمصير النظر في االرتباط  األخرفشرط االرتباط في التدخل االنضمامي يكون هو 

يتأسس هذا االستنتاج على كونه من بديهيات المبادئ و ،طلب خصمهنضم إليه وبين طلب الم

اشتراطه فقط لذلك اقتصرت بعض القوانين المقارنة على مة التي ال تحتاج إلى التنصيص، والعا

 .112في التدخل الهجومي

فاالرتباط يتحقق في التدخل االنضمامي من خالل عالقة الغير المتدخل بأحد أطراف 

 .األصليبهذه العالقة يتأثر حقه بالحكم في الطلب كما لو كان دائنا أو ضامنا له، والخصومة 

ل غير دخعلى تدخل الغير، إذا كان طلب الت االعتراضالخصومة،  إلطرافويحق 

قبوله يؤدي إلى تضخم القضية بطلبات غير مرتبطة بها، ويؤدي  ذلك ألنمرتبط بالخصومة؛ و

يؤسس على جه إلى حق الغير في التدخل، والدفع بانتفاء االرتباط يويها، وإلى إعاقة الفصل ف

 .113يعتبر دفع بعدم القبولوافر شرط جوهري من شروط التدخل وعدم ت

طلب التدخل مسألة موضوعية، يترك مة األصلية واالرتباط، بين الخصووصلة 

وفق ،  114تقديرها لمحكمة الموضوع، وال تخضع المحكمة في تقديرها لرقابة محكمة النقض

 .115القضاء المقارن، خاصة محكمة النقض الفرنسية آخر توجهات 

                                                           
 . 292،ص:م .سخالد الحبيب،  - 110 

 . 292ص: ،2349، مشأة المعارف باالسكندرية،حات، القانون القضائي الخاصم .سنجيب إبراهي- 111 
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  ه و آثار في الدعوى تقديم طلب التدخل المطلب الثاني:إجراءات

التنصيص على إجراءات تقديم 116انون المسطرة المدنيةفي ق لمغربي أغفل المشرع ا

العارضة بشكل من  الطلبات تعامل معه على غرار باقيآثاره، وا ذكطلب التدخل و

 عناء اإلحالة على القواعد العامة بشأن تقديم الطلبات حتى االختزال، بحيث لم يكلف نفسه

 .األصلية

لجة الخاصة بالتدخل، بحيث يجب معانرى بضرورة إعادة النظر في النصوص ، وعليه

 دقيقة.إجراءاته بنصوص واضحة و

 الفقهو تدخل الغير في الدعوى، اعتبر القضاء إلجراءاتأمام غياب التنظيم التشريعي ف

 الشكليات الضابطة لها. ومن ثمو اإلجراءاتخاضعة لنفس  األصليةطلبات التدخل كالطلبات 

التي تقدم به الدعوى  اإلجراءاتتبعيا( يتم بنفس  فالتدخل أيا كانت صورته )اختصاميا أو

 .من قبل المدعي أو المدعى عليه األصلية

يترتب عن تدخل الغير في الدعوى آثار مهمة، تختلف باختالف نوع التدخل الحاصل 

بحيث يتبوأ مركزا قانونيا جديدا عند قبول تدخله، وهو مركز هجوميا كان أو انضماميا، 

واجبات و أعباء، وتمتد هذه  ما عليه منه من مكنات و سلطات وما لالطرف في الخصومة ب

 اآلثار إلى ما بعد صدور الحكم في هذه الخصومة.

ير في سنحاول من خالل هذا المطلب الوقوف على أهم اآلثار المترتبة عن تدخل الغ

دخل الغير لكن قبل ذلك سنتناول اإلجراءات المسطرية لتقديم طلب تالدعوي)الفقرة الثانية(، و

 )الفقرة األولى(.

 

 

                                                           

 الشيء نفسه وقع في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، بحيث لم ينتبهوا واضعوها لهذه المسألة.- 116 
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 ديم طلب التدخلقتلمسطرة ال اإلجراءاتالفقرة األولى:

إذا كان عنصر االرتباط يشكل أهم شرط لتقديم طلب التدخل في الخصومة من طرف 

بتقديمه  بدءاالمسطرية لقبول هذا الطلب،  اإلجراءاتالغير، فإنه يجب أن تراعى جملة من 

 .األصليةإلى التقيد بالقواعد العامة لتقديم الطلبات  امرورإلى الجهة المختصة، 

 الجهة المختصة بالبت في طلب التدخل أوال: 

في  118في مجال االختصاص المحلي 117قاعدة عامة ق.م.م كرس المشرع المغربي في 

راء المدعى المدعي يسعى و" ؛، تماشيا مع القاعدة الفقهية التي تقول بأن119 04الفصل 

اعتبارات تقوم عليها طلبات التدخل نص و ة منه لخصوصياتمراعاو، أنه غير ."عليه

على أن هذه الطلبات تقدم إلى المحكمة المرفوع إليها النزاع 92120المشرع في الفصل 

 .األصلي

". "قاضي األصل هو قاضي الفرعأن المشرع تأثر بقاعدة  ،يستشف من الفصل أعالهو

ينة، فإنه يجب على الغير الذي يريد التدخل فإذا كانت دعوى رائجة أمام محكمة مع عليه،و

إراديا في الدعوى أن يتقدم بطلبه لهذه المحكمة، سواء كان مقال التدخل يدخل أصال في 

أو موطن المدعي أو موقع  عليه اختصاصها المكاني أو يخرج عنه، فمحكمة موطن المدعى

نت غير مختصة محليا لو كاختصة بالبت في التدخالت والعقار... تكون هي المحكمة الم

 121للنظر في هذه الطلبات طبقا لقواعد االختصاص المحلي.

 نتساءل هنا ما مدى إمكانية إثارة الغير المتدخل لدفع بعدم االختصاص المحلي؟ و

                                                           

 من ق م م. 03و  02مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها في الفصول  -117 

ي تتواجد بالدائرة الترابية يقصد باالختصاص المحلي أو المكاني أو الترابي، صالحية المحكمة، للبث في القضايا الت - 118 

التي حدد لها القانون والية النظر داخلها. فبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من 

 صنف واحد و درجة واحدة.

 الذي جاء فيه بأن:" يكون االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. -119 

 ذا لم يكن لهذا األخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان االختصاص لمحكمة هذا المحل.إ

إذا لم يكن للمدعى عليه ال موطن وال محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو 

 واحد منهم عند تعددهم.

 عي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم".إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمد
الذي جاء فيه بأن:" ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات األخرى العارضة، والتدخالت، والدعاوى المقابلة، أمام  -120

عاد المدعى عليه المحكمة المرفوع إليها الطلب األصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب األول المقدم أمامها لم يقصد به إال إب

 النظر". من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له

 . 23،ص:م .سمحمد أعراب،  - 121 
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أن نميز بين التدخل أالنضمامي  يقتضي األمر هللجواب التساؤل المطروح أعال

 التدخل الهجومي:و

أن الغير المتدخل ال يحق له أن يدفع  122ر أحد الباحثينفبخصوص النوع األول؛ اعتب

علة ذلك مرتبطة بعدم توفر و االختصاص المحلي إذا كان منضما للطرف المدعي. مبعد

المصلحة في مثير الدفع الذي انضم إلى صاحب مركز قانوني هو الذي اختار المحكمة التي 

 رفع الدعوى إليها.

من بينها غرار ما للمنضم إليه من حقوق، و ه علىفل ،أما إذا انضم إلى المدعى عليه

، لكن يتعين أن يراعي في ذلك أسباب سقوط حقه في ذلك 123الدفع بعد االختصاص المحلي

 . 124باعتبار الدفع بعدم االختصاص المحلي ليس من صميم النظام العام

 ألنهدعي، أما بالنسبة للنوع الثاني أي التدخل الهجومي، فالمتدخل يأخذ دائما مركز الم

الحال أن بإمكانه في إثارة عدم االختصاص المحلي، وبالتالي ال مصلحة له و، يدعي بحق له

 .125تقديم طلبه على شكل دعوى مستقلة إلى المحكمة التي يعتبرها مختصة محليا

أن المحكمة يبقى لها الخيار في أن تبت في الدفع بعد االختصاص  ،لالفت لالنتباهو

 .126أو أن تضمه إلى الجوهرالمحلي بحكم مستقل 

 

 

                                                           

 . 29ص: ،م .سعمر الشيكر، وسائلة حماية الغير في قانون المسطرة المدنية...  -122 

 . 242،ص:م .سأبوا الوفا،  -123 

الدفع بعدم االختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو  من ق م م على أنه: "يجب على األطراف 22ينص الفصل  -124 

 دفاع.

 إال بالنسبة لألحكام الغيابية. االستئنافال يمكن إثارة هذا الدفع في طور 

 يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإال كان الطلب غير مقبول. 

 مختصة التي تكون اإلحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة ال

 يمكن الحكم بعدم االختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة األولى".

 . 29، ص:سون المسطرة المدنية المغربي...م عمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قان- 125 
يه:" يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم من ق م م الذي جاء ف 24هو ما أكده المشرع في الفصل  -126

 االختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
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ختصاص النوعي لالاإلطار العام  22127يعتبر الفصل أما االختصاص النوعي ف

 .128في قوانين خاصة المشرع للمحاكم االبتدائية، مع مراعاة االستثناءات التي نص عليها

 ثر طلبات التدخل على االختصاص النوعي للمحكمة؟السؤال المطروح هنا هل تؤو

 أالنضماميأن نميز بين التدخل  يتعين علينا ،ؤل المطروح أعالهإجابة عن التسا

نظرا لكونه ال يشكل طلبا جديدا ومستقال ال يؤثر على الدعوى،  فاألولالتدخل الهجومي. و

نضامي إذ ال تأثير للتدخل اال ،نفس الشيء يقال أيضا بالنسبة لالختصاص النوعيبذاته، و

 .على قواعد االختصاص

، على اعتبار أن المشرع لم اإلشكالهو الذي يثير  أي التدخل الهجومي ،غير أن الثاني

 229129لكن إشارة المشرع في الفصل خاصة تتعلق باختصاص البت فيه. و يفرد له قواعد

في الحالة التي تقدر فيها  األصليةإلى إمكانية البت فيه باستقالل عن الطلبات م  م قمن 

امل معه كطلب ا وقت تقديمه، يدل على أن المشرع تعالمحكمة أن القضية جاهزة للحكم فيه

من أحكام  األصليةيخضع لنفس القواعد التي يخضع لها الطلبات  ،بالتاليمستقل بذاته. و

 .131بما فيها الدفع بعدم االختصاص النوعي130منها تلك المتعلقة باالختصاص النوعيو

                                                           
مع مراعاة االختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء  -ينص هذا الفصل على أن : " تختص المحاكم االبتدائية  -127

المدنية وقضايا األسرة والتجارية واإلدارية واالجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع بالنظر في جميع القضايا  -القرب 

 .االستئنافحفظ حق 

تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض 

 أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.

، وقانون إحداث 12. 32لقوانين كل من قانون إحداث المحاكم اإلدارية الصادر بموجب القانون رقم وتهم هذه ا - 128 

 المخول لكل من المحاكم التجارية هذه القوانين حددت االختصاص29. 39المحاكم التجارية الصادر بموجب القانون رقم 

 اإلدارية.و
والطلبات العارضة األخرى الحكم في الطلب األصلي إذا كان  ينص هذا الفصل على أنه:" ال يمكن أن يؤخر التدخل -129 

 ا".جاهز

 . 22، ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...- 130 - 130 
 وقد عرف تحديد طبيعة الدفع بعدم االختصاص النوعي للمحاكم االبتدائية، نقاشا فقهيا مختلفا، بين من اعتبره من- 131 

 النظام العام ومن اعتبره ليس كذلك.

 فبالنسبة لالتجاه الذي يعتبره ليس من النظام العام فهو يستند في ذلك على مجموعة من المبررات منها:

فلو أراد المشرع المغربي اإلبقاء على اتصال الدفع بدم االختصاص النوعي بالنظام العام لما اوجب على األطراف أثارته 

 اع.قبل كل دفع أو دف

إن عدم إمكانية إثارة الدفع المشار إليه أعاله في طور االستئناف إال بالنسبة لألحكام الغيابية دليل على عدم ارتباطه بالنظام 

 العام.

وباستعمال مفهوم المخالفة لمقتضيات الفقرة األخيرة من هذا الفصل يمنع على محكمة االستئناف الحكم بعدم االختصاص 

  = وحتى على المستوى االبتدائي، ما لم يلزم المشرع المحاكم االبتدائية بدورها بالحكم بعدم االختصاص من تلقاء نفسها، بل
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 ثانيا:  : كيفية تقديم طلب التدخل في الدعوى

إلى الكيفية التي تقدم بها طلبات التدخل، على ق.م.م شرع المغربي في لم يتعرض الم

على القواعد  اإلحالةلم يكل نفسه عناء و، 132في القانون الملغى األمرخالف ما كان عليه 

طريقة البت صت على كيفية تقديم طلب التدخل والتي ن 133العامة. عكس القوانين المقارنة

 فيه.

عنها دعوى مستقلة، واستنادا  تنشئهي طلبات عارضة  غيرل الخلما كانت طلبات تدو

القضاء اعتبرا طلب التدخل هو مقال مستقل قائم بذاته، فإن المنطق السليم إلى أن الفقه و

 .134يقتضي أن يسري عليه ما يسري على المقال االفتتاحي من شكليات 

                                                                                                                                                                                     

النوعي وإنما أعطاها الصالحية في الحكم به أو بعدمه بحسب ما تراه مناسبا لكل نزاع. ومادام أن مثير الدفع هو الذي = 

 م القبول، فإن ذلك يعني عدم اتصاله بالنظام العام.يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية تحت طائلة عد

من  22أما بالنسبة لالتجاه الثاني فيعتبره الدفع بعدم االختصاص من النظام العام استنادا إلى الفقرة األخيرة من الفصل 

 ''.ق.م.م، التي تنص على : '' ...يمكن الحكم بعدم االختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة األولى

ومادام أن المشرع منح للمحكمة حق إثارة الدفع بعدم االختصاص النوعي من تلقاء نفسها، فإنه يوحي بأن االختصاص 

 النوعي يتعلق بالنظام العام دون االختصاص المحلي.

وفي رأينا المتواضع نرى من الضروري اإلبقاء على ربط االختصاص النوعي بالنظام، وهذا ما سار عليه المشرع 

بحيث تنص على أنه: '' تثير تلقائيا محكمة أول درجة  23لمغربي في مسودة مشروع المتعلق بالمسطرة المدنية في المادة ا

 أو القسم المتخصص في القضاء التجاري أو اإلداري بالمحكمة االبتدائية عدم االختصاص النوعي.

ى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية يمكن لألطراف الدفع بعدم االختصاص النوعي في جميع مراحل الدعو 

 أو إدارية أو أقساما متخصصة في القضاء التجاري أو اإلداري بالمحاكم االبتدائية.

يجب على المحكمة أو القسم المتخصص في القضاء التجاري أو اإلداري بالمحكمة االبتدائية البت في الدفع بعدم 

 أيام من تاريخ إثارة الدفع بحكم مستقل ال يقبل أي طعن. االختصاص النوعي داخل أجل ثمانية

إذا قضت المحكمة أو القسم المتخصص في القضاء التجاري أو اإلداري بالمحكمة االبتدائية بعدم االختصاص النوعي 

 أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف ويجب على الجهة القضائية المحال عليها القضية البث فيها.

 وال يمكن إثارة الدفع بعدم االختصاص النوعي ألول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض". 

من ق م م الملغى على أنه: " طلبات إدخال الغير في الدعوى....، و التدخل و الطلبات العارضة  293ينص الفصل  - 132 

 212ى و يقع التحقيق فيها طبقا للقواعد المقررة في الفصل األخرى تقدم على الطريقة التي تقدم بها مقاالت افتتاح الدعو

 المكرر مرتين". 222إلى 

على كيفية تقديم طلب التدخل  202بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري نجده ينص في مادته - 133 

وم... و يكون التدخل باإلجراءات حيث نص على أنه: " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما ال حد الخص

المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم و يثبت في محضرها، و ال يقفل التدخل 

 بعد إقفال باب المرافعة".

التدخل أو الشيء نفسه سلكه المشرع التونسي في مجلة المرافعات المدنية و التجارية، حيث نص على أنه: " طلب  -

 اإلدخال يقع بنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى. و يجب أن يكون قبل تعين القضية لجلسة المرافعة".

 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي و التي تنص على أنه: 22أما المشرع الفرنسي فقد أحال على مقتضيات المادة  -

« les demandes incidentes sont formées à l encontre des parties à l’instance de la même 

manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l encontre des parties 

défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel. 

Elle le sont par voie d’ assignation ». 

هناك فرق بسيط قد يرجع إلى أن المقال االفتتاحي هو الذي ينشىء خصومة جديدة أما مقال التدخل فهو طارئ عليها  - 134 

 موسعا من نطاقها.
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ل صلى والفبالنسبة لمحاكم الدرجة األوم  م قمن 92135وفقا للفصلوبناء على ذلك، و

من نفس القانون بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، فإن التدخل سواء كان إنضماميا أو 136 212

للمحكمة بمقال مكتوب موقع عليه من طرف الغير المتدخل أو وكليه، فالمتدخل  مهجوميا يقد

 .137يعتبر بمثابة مدعي

يدلي به الغير  صريحسالف الذكر من إمكانية تقديم الطلب بت 92أما ما أشار إليه الفصل

يحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف شخصيا )المدعي( و

ال يمكن له التوقع، فإنها أحكام قد ألغيت بعدم االستعمال  هالغير أو يشار في المحضر إلى أن

يها عل اإلبقاءأنه ال فائدة في ، لذلك يرى بعض الباحثين 138لهجرها في الممارسة العملية

 .139م.م.ضمن ق

 هرية التي يجب أن يتضمنها الطلب،البيانات الجوق.م.م من  90140وحدد الفصل  ،هذا

كذا اسم و صفته...ومهنته و موطنه أو محل إقامته إقامته،ا االسم العائلي للغير المتدخل ومنهو

 . 141القبول الطلب م، تحت طائلة عدصفتهمهنته وو عليهمحل إقامة المدعي وموطن و

                                                           

من ق م م أنه: " ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع عليه  92جاء في الفقرة األول من الفصل  - 135

رف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من ط

 من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه ال يمكن له التوقيع".

لمقتضيات وفقا  االستئنافمن ق م م الذي جاء فيه بأنه :" تودع مقاالت  902حيث أحالت عليه مقتضيات الفصل - 136 

حيث تقيد مع الملف والنسخ  االستئنافوتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها  210و 212الفصلين 

 وتطبق مقتضيات الفقرة األخيرة من هذا الفصل". 210المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 

ص على أنه:" يقدم االستيقاف أمام كتابة ضبط المحكمة من نفس القانون نجده ين 212بالرجوع إلى مقتضيات الفصل و -

 االبتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

 يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب األحوال إلى:

 أعاله؛ 19في نطاق أحكام البند األول من الفصل بالمحكمة االبتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل  االستئنافاتغرفة  -

 أعاله؛ 19المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل  االستئنافكتابة ضبط محكمة  -

 لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل". يسلم كاتب الضبط وصال لألطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة

 . 32، ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  - 137 

 أما من الناحية النظرية فيبقى ممكن.- 138 

 . 32، ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  -139 

محضر األسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة ينص هذا الفصل على أنه: " يجب أن يتضمن المقال أو ال - 140

وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند االقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد 

 األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب يجب أن يبين بإيجاز في المقاالت والمحاضر عالوة  

المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات 

 المرفقة ونوعها.

  بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم. إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال
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أو البيانات المنصوص عليها أعاله، ومنها موطن الطرف المدعي،أهمية إعطاء  تكمنو

ه بالتعرف على عند الطعن في الحكم الصادر ضد األخرالمستأنف في إتاحة الفرصة للطرف 

 إدراج العنوان بمقال الطعن. متى ال يواجه طعنه بعدم القبول لعدعنون المحكوم له، ح

 هذا ما أكدو د إغفال أحد البيانات.ه صاحب الطلب، عنشرع القاضي بتنبيقد ألزم المو

 التي جاء فيها ما يلي: 142في إحدى قراراته حاليا( محكمة النقض المجلس األعلى ) عليه

تعطي للقاضي أن يطلب عند ق.م.م من  90من الفصل  األخيرةن مقتضيات الفقرة " إ

المحكمة حينما صرحت بعدم قبول  أنالتامة أو التي تم إغفالها، واالقتضاء تحديد البيانات 

تنذره و اإلغفالعدم توقيع المقال. دون أو تطالب المستأنف بتدارك هذا ئناف بعلة االست

 بتوقيع مقاله قبل أن تبت في القضية تكون قد عرضت قراراها للنقض".

ووفق الفصل المذكور، على الغير المتدخل أن يدعم تدخله بالمستندات  عالوة على ذلك

هذه المكنة هي على سبيل الجواز حسب  يبقى أن. و143ينوي استعمالها للدفاع عن حقوقهالتي 

 .144ما يتضح من استعمال المشرع عن االقتضاء

 في الدعوى الغير  تدخلثالثا: نطاق قبول طلبات 

 :األولىأمام محاكم الدرجة  -أ

 طلبات  تدخل الغير على وجه الخصوص من العناصرتعد الطلبات العارضة عامة و

من ثم يتعين إخضاعها للضوابط القانونية حتى ، واألصليةالمؤثرة بشكل مباشر في الدعوى 

 .145ال يجب أن تمارس خارج قواعد حسن النيةق الغاية التي أنشئت من أجلها، وتحق

                                                                                                                                                                                     

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند االقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب  

 اإلدالء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".

ما يلي: " عدم تضمين مقال الدعوى موطن  0224/ 2/ 02محكمة اإلدارية بالرباط بتاريخجاء في حكم صادر عن ال - 141 

 22/ 99في الملف عدد 2922من ق م م".) حكم عدد  90أو محل إقامة المدعي، يقضي عدم قبوله عمال بمقتضيات الفصل 

 0224ة، مطلعة النجاح الجديدة الخامس نية والعمل القضائي، ج األول، طأورده محمد بفقير في قانون المسطرة المد

 . 212،ص:

 21في الملف عدد  0121تحت عدد  0222/ 2/ 4قرار صادر عن المجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( بتاريخ  -142 

 و ما يليها. 222ص:42منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 33/

بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند من ق م م أنه:"... وترفق  90جاء في الفقرة الثانية من الفصل  -143 

 االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها...."

 . 34، ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  -144 
 =على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية". من ق م م على أنه: " يجب  2ينص الفصل  -145
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وفق ما  ىما كان المشرع المغربي قد خول لالغيار تقديم طلبات التدخل في الدعوول

ال منه لهذه الفكرة لم يحدد زمنا و رعيا، واإلجرائيالتوازن  سبق توضيحه، فإنه راعى فكرة

بط أجال لتقديم هذا النوع من الطلبات، كما لم يترك هذا الحق على إطالقه، بل حدد ضوا

ينعكس سلبا على البت وسيلة لتطويل المسطرة و األغيارها لتقديم هذه الطلبات حتى ال يتخذ

قاعدة مفادها عدم تأخير البت في الطلب م  م قن م 229، فحدد في الفصلياألصلفي الطلب 

 .146عندما يكون جاهزا األصلي

ها الدعوى أمام وبناء على ذلك، يجوز تقديم طلبات التدخل في أي حال تكون علي

إذا أقفل باب  ،غير أنه .األصليةمادام باب المناقشة مفتوحا في الدعوى محكمة أول درجة و

التي تكون فيها المسطرة كتابية مع التميز بين الحالة  ،اتالمناقشة امتنع تقديم هذه الطلب

ف يوجد بين حيث يمكن تقديم طلب تدخل الغير مادام المل ،سلكت المحكمة مسطرة المقررو

لسة تعيين جيده عن القضية و ورفع 147قبل إصدار األمر بالتخلييدي القاضي المقرر، و

ويجد   لم يتم العدول عن األمر بالتخليفي حالة العكس ال يمكن تقديم هذا الطلب ما لها،و

التي ال تجعل من تقديم طلب التدخل مانعا من البت في  م.م.من ق 229مبرره في الفصل 

من نفس القانون  12و 992148ا مقتضيات الفصلينكذإذا كانت جاهزة، و األصليةالطلبات 

بالتخلي الذي يتخذه  بعد األمر األطرافأية مذكرة أو مستند من التي تمنع تقديم أية ردود و

                                                                                                                                                                                     

غرم كل من يمارس حق التقاضي عن سوء  2ولالفت لالنتباه أن المشرع في مسودة مشروع ق م م المدنية في الفصل = 

 نية حيث جاء في هذا الفصل:" يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، و بما ال يعرقل حسن سير

  العدالة.

 2222يحكم على كل من ثبت للمحكمة أنه يتقاضى بسوء نية، بغرامة مدنية لفائدة الخزينة العامة للملكة تتراوح ما بين 

 ذلك بصر النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر".درهم، و 2222درهم و 

العارضة األخرى الحكم في الطلب األصلي إذا كان  ما يلي: " ال يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات 229جاء الفصل  - 146 

 جاهزا".

يصدر األمر بالتخلي في شكل أمر قضائي يختص به القاضي المقرر وحده في القضايا التي تدخل في صالحيات  - 147 

من المحكمة القضاء الجماعي، و لم يلزم القانون بتعليله، ألنه يبقى غير قابل للطعن، باستثناء إمكانية طلب أحد األطراف 

 العدول عنه، و في هذه الحالة يمكنها العدول بقرار معلل بعد ثبوت موجباته .
جاء فيه ما يلي: " إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم - 148

 ة.أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضي

 .93و 92، 94يبلغ هذا األمر لألطراف طبقا للفصول 

ال تعتبر المحكمة المرفوع إليها االستيقاف أية مذكرة وال مستند قدم من األطراف بعد األمر بالتخلي باستثناء المستنتجات 

 الرامية إلى التنازل.

 المحكمة رهن إشارة أصحابها. تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط

غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها االستيقاف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر اإلحالة 

 واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة األفراد".
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اعتبر أن الدعوى جاهزة  و اآلجالالقاضي المقرر إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت 

أما في حالة المسطرة الشفوية فهذه  المستنتجات الرامية إلى التنازل.  باستثناءذلك للحكم، و

 .149ولة أو التأملاتبقى في متناول الغير إلى حين حجز القضية للمد اإلمكانية

 ، فإن للغيررالمدعى عليه موضوعها ملكية عقاذا كانت دعوى رائجة بين المدعي وفإ

 .150في هذه الحالة ال يتقيد بآجال معينةأن يتدخل مطالبا بهذه الملكية و

 أمام محاكم الدرجة الثانية  -ب

غربي للغير الحق في التدخل )انضماميا أو هجوميا( أمام محكمة لممنح المشرع ا

كانت له مصلحة في يستدعى في المرحلة االبتدائية ولم يكن ممثال فيها و لماالستئناف، متى 

الذي جاء فيه: " ال يقبل أي تدخل إال م  م قمن  211ذلك التدخل، وذلك بمقتضى الفصل 

 ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة".

)محكمة 151األعلىرار للمجلس والشيء نفسه أكده القضاء المغربي، حيث جاء في ق

 ما يلي: 0222/ 22/ 92النقض حاليا( بتاريخ 

أمام محكمة االستئناف خوله المشرع لكل من له حق التعرض  اإلرادي" التدخل 

أو صلة بالحق حد للنزاع بين جميع من يدعي حقا الخارج عن الخصومة توخيا منه لوضع 

 يشكل دعوى لها أطرافها،الخصومة وهو كالتعرض الخارج عن موضوع الدعوى،

فإن أثر تنازل للمتدخل صفة مدع في مطالبه التي يتوجب على المحكمة البت فيها، وبالتالي و

يقتصر على طرفي المقال  اإلراديالمستأنف عن استئنافه، والذي على إثره قدم مقال التدخل 

ي يكتسب صفة لذ اإلرادياالستئنافي، ويمحو الترافع بشأن مطالبهم، وال يطال التدخل 

 خاصة به".بالتماس المتدخل مطالب مستقلة و الهجومي

 

                                                           
 مصالحه.المقتضى حماية لحقوق الغير وهذا يعتبر  - 149 

 . 214،ص:م .سخالد الحبيب،  - 150 
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بتعيين األطراف  حج عن الخصومة أهم ضابط يسمتعرض الغير الخار ويعد شرط

 .152الذين يحق لهم التدخل اإلرادي أمام محكمة االستئناف

في حالة عنونة المقال من طرف الغير بتعرض الغير الخارج  ،والتساؤل المطروح هنا

ن الخصومة عوض التدخل في الدعوى، فهل تصرح المحكمة بعدم قبول تعرضه باعتبار ع

ي التكييف القرار أم أنها تستعمل سلطتها فيقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم وأن هذا الطعن 

تمنحه صفة التدخل القانوني الصحيح وتقبل التعرض ولى إطارها من ثم ترجع الوقائع إو

 ؟اإلرادي

 محكمة النقض )األعلىذهب المجلس  المطروحة أعاله، اإلشكاليةه إجابة على هذ

إلى أنه:" حيث إن تعرض الغير الخارج عن الخصومة يرفع  153قراراتهفي إحدى  حاليا(

أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وهو طعن استثنائي وهذه المحكمة هي 

 وحدها المختصة بالبت فيه.

تعرض الغير الخارج عن الخصومة المرفوع ف حين قبلت ث إن محكمة االستئناوحي

إليها رغم أنه طعن ضد حكم صادر عن المحكمة االبتدائية واعتبرته في نفس الوقت مقاال 

من أجل التدخل في الدعوى، وأخذت بالمستندات التي أدلى بها مما أسمته متدخال في الدعوى 

 ".ا للنقضتكون خرقت طبيعة المقال المذكور مما يعرض قراره

                                                           
فر فيه الشروط و حتى يكون الشخص من أصحاب حق استعمال تعرض الغير الخارج عن الخصومة البد أن تتو  -152

 التالية:

: أي ذلك الشخص الذي لم يكن مدعيا أو مدعى عليه أو متدخال في الدعوى في المرحلة االبتدائية أو ممثال أن يكون غيرا

بحقوقه أو  بأحد الخصوم فيها، فهذا الشخص يمكنه التعرض على الحكم الصادر في الدعوى، إذا كان من شأنه أن يمس

صفة عامة فإنه يعتبر من الغير الشخص الذي ال يجوز أن يحتج عليه بحجية الشيء المقضي بيلحق ضررا بمصالحه. و

به.أما إذا تدخل شخص أو أدخل في الدعوى أو تم استدعاؤه فال يقبل منه التعرض الغير الخارج عن الخصومة ألنه أصبح 

 طرفا في الدعوى.

في التدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم الذي أضر : فالضرر الذي يعطي للغير الحق أن يكون الضرر غير مشروع

 بمصالحه هو الضرر غير المشروع أي غير مبني على أساس قانوني. 

قد قاعدة " ال دعوى حيث ال مصلحة" و: هذا الشرط ما هو إال تطبيق لأن يضر الحكم موضوع التعرض بحقوق الغيرو

من نفس القانون. فالشخص الذي صدر حكم ال  222الفصل ومن ق م م  2ط المصلحة في الفصل نص المشرع على لشر

 عليه ال يقبل، ويضر بمصالحه ال يقبل طعنه بأي طريق من طرق الطعن بما فيها التعرض الغير الخارج عن الخصومة

 على مدعي الضرر أن يثبته وفق القواعد العامة.تدخله أمام محكمة االستئناف، و

 .22ص: ،14، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى، عدد 2331/ 22/ 23بتاريخ  2912قرار تحت عدد - 153 
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تلخص وقائع القضية في كون أن المدعي تقدم بمقال أمام المحكمة االبتدائية بوجدة تو 

يعرض فيه أن المدعى عليهم يحتلون بدون سند منزال له مطالبا فإفراغهم مع التعويض عن 

 االستغالل.

من مالكه  2342مند سنة أجاب المدعى عليهم بأنهم يشغلون المحل على وجه الكراء و

رفض تسلم واجب الكراء فأصدرت المحكمة  رى المنزلأن المدعي بعد أن اشتلسابق، وا

ض الغير ربمقال تع األشخاصليهم تقدم أحد ى حكمها وفق الطلب، وبعد استئناف المدع

فيه أنه يعتمر المحل المدعى  رضع، بالمستأنفالخارج عن الخصومة ضد الحكم االبتدائي 

وأن المستأنفين يسكنون معه ويساهمون في أداء واجبات الكراء  اء من مالكه السابق،رفيه الك

 وأن الحكم الصادر ابتدائيا أضر بمصالحه و حقوقه ملتمسا إلغائه.

واعتبرت محكمة االستئناف بوجدة أم مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بمثابة 

من  تأنف والحكمبإلغاء الحكم المسخل إرادي وقضت بقبول االستئناف ومقال التدخل وتد

للعلة  بإلغائههذا القرار بالنقض قضت محكمة النقض بعد الطعن في جديد برفض الدعوى. و

 . 154الواردة في القرار أعاله

فمحكمة  ،مسألة تكييف الوقائع أو تحريفها ولعلل ما يثير االنتباه في هذا القرار هو

يها من طرف عروض علالعتبار التعرض الم 155االستئناف استعملت سلطتها في التكييف

 م. م من ق 211قبلته طبقا للفصل الغير تدخال إراديا و

 األطراففالتكييف مسألة قانونية ال يتقيد فيها القاضي بالوصف الممنوح من طرف 

لوقائع النزاع أو عناوين مقاالتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، فهو دائما يتصدى 

و التي تكون معتمدة قصد الحصول لى مستوى التكييف ألألخطاء التي يمكن أن تحصل ع

 اإلطارعلى ن تحافظ على حدود وقائع النزاع و.فالمحكمة يتعين عليها أ156على مزية معينة

 .م .من ق 9فقد جاء في الفصل  وى،تغيير سبب الدعبالتالي فإنها لم تقوم بع فيه، ووضالذي 

ألطراف وال يسوغ له أن يغير تلقائيا أن يبت في حدود طلبات ا م: " يتعين على القاضي
                                                           

 . 011،ص:م .سخالد الحبيب،  -154 

 . 299ص: 2322، أبريل 2عمر بوخذة، تكييف الدعوى المدنية، مقال منشور بمجلة رسالة المحاماة، العدد- 155 
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موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب 

 األطراف ذلك بصفة صريحة".

 الحكم المستأنف قد أضر بمصالحه، بنى مقاله على أساس أن ،فالغير في القضية أعاله

راد أ -الغير–ستئناف يتبين أن هذا المتعرض وأمام تقدمه بهذا المقال أمام محكمة اال

وهو  ،أالنضماميالتدخل لجانبهم، إذن فهو يمارس التدخل االنضمام لصالح المستأنفين و

تعرض الغير الخارج عن جائز أمام محكمة االستئناف مادام أن له الحق في أن يستعمل 

 صائبا وقانونيا، بوجدةخلصت إليه محكمة االستئناف  يكون معه التكييف الذيالخصومة، و

علما أن القضاء المغربي على اختالف درجاته حث دائما على ضرورة استعمال المحكمة 

 .لسلطتها في تكييف الوقائع حتى يكون الحكم الصادر في الدعوى عنوانا للحقيقة

خالد الحبيب أن ما ذهبت إليه محكمة النقض في القرار أعاله من  األستاذلهذا يرى 

ال  األمرأن ف طبيعة مقال الدعوى ال محل له واالستئناف بوجدة قامت بتحري كون محكمة

ذلك لكون ها في إطارها القانوني الصحيح، ويعدو أن يكون مجرد تكييف للدعوى لوضع

صومة قدم أمام محكمة الغير الخارج عن الخ لمقال المعنون من طرف الغير بتعرضا

مستنداته تفيد ة تقديمه وطريقأمام هذه المحكمة وشروط التدخل  تتوفر فيه جميعاالستئناف و

 .157بأن هذا الغير قصد التدخل أمام المحكمة

؟ مدى جواز التدخل الهجومي في مرحلة االستئناف ،أن نتساءل عن األخيروبقي في 

 حقوق الدفاع؟ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين و وعن مساس

ؤدي إلى ين ذلك ستئناف، ألة االستبعد المشرع المصري التدخل الهجومي أمام محكما

، وهذا ما ال يجوز أمام 158بهاسبست فقط أشخاصها، بل موضوعها وطرح طلبات جديدة لي

لتقاضي بالنسبة كما يؤدي ذلك إلى تفويت درجة من درجات ا ،محكمة الدرجة الثانية

أداة بالمقابل أجاز التدخل أالنضمامي، على اعتبار أن هذا األخير هو للشخص المتدخل. و

لهذا نصت له وإنما يدافع عن أحد الخصوم، وبما أن المتدخل ال يطالب بحق دفاعية بحثة، و

                                                           

 و ما يليها. 012،ص:م .سللتوسع أكثر أنظر خالد الحبيب ، 157 
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من قانون المرافعات المصري في فقرتها الثانية على أنه: "... ال يجوز التدخل  092المادة 

 ."إال ممن يطلب االنضمام ألحد الخصوم

فقد ذهبت محكمة  القضاء.لفقه ولتزم الصمت، تاركا اآلمر لأما المشرع المغربي فقد ا

في النزاع لى أن: " التدخل اإلرادي في الدعوى مخول قانونا لكل ذي مصلحة النقض إ

أحد الخصوم يلتزم فيه المتدخل بأن  إلىهو كما يكون انضماميا المعروض على المحكمة و

ذ فيه يقتصر دفاعه على أساس الخصم المنضم إليه في الخصومة يكون أيضا اختصاميا يأخ

خاصة به حتى في يتقدم من جانبه بطلبات مستقلة و المتدخل صفة المدعي، ويحق له أن

تعرض الغير الخارج عن في أن يستعملوا  ممن لهم الحق المرحلة االستئنافية، إذا كان

ضائه بعدم قبول قالذي يكون معه القرار المطعون فيه مجتنبا للصواب ب الخصومة األمر

 .159لدعوى فكان إذن مستوجبا للنقضتدخل الطاعنين في ا

للغير مهما كان نوعه أي  اإلراديأن المحكمة أجازة التدخل  ،ن من القرار أعالهوالمتبي

ناف، وهو توجه محمود في نظرنا خاصة سواء كان انضماميا أو هجوميا أما محكمة االستئ

راديا التقدم بها لم يحدد االدعاءات التي يمكن للمتدخل إجاء عام وق.م.م  211أن الفصل و

توافرها حتى يمكن للغير التدخل  لكن حدد فقط الشروط التي يجبو االستئنافأمام محكمة 

 تعرض الغير الخارج عن الخصومة. استعمال  هو ضرورة ثبوت حقهذه المحكمة، و أمام

 ،األولىإذا كان التدخل هجوميا مقبوال أمام محاكم الدرجة  ،أنه فيرى160أما بعض الفقه 

ن المتدخل في هذه الحالة يطالب بحق ذاتي ول أمام محكمة الدرجة الثانية، ألغير مقب فإنه

يكون من شأنه تفويت درجة من درجات مواجهة الطرفين األصلين للدعوى ولنفسه في 

 . 161التقاضي

                                                           

، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى 22992، ملف مدني عدد 2343/ 29/ 20الصادر بتاريخ  1191قرارا عدد  - 159 
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 بمبدأل الهجومي فيه مس بحقوق الدفاع وأن جوز التدخ ،األخركما يرى البعض 

إلى أن المشرع المغربي  ،باإلضافةهذا  .ي يعتبر من النظام العامالتقاضي على درجتين والذ

 ،م الذي سمح بمقتضاه التدخل أمام محكمة االستئناف.م.من ق 211قبل أن يكرس الفصل 

الجديدة أمام محكمة  من نفس القانون على قاعدة منع الطلبات 219162نص في الفصل

الفصل استثناءات ضيقة تتمثل في  سفأورد عليها في نقاعدة العامة وهي الاالستئناف و

في إطار ضيق  يؤخذيجب أن  االستثناءالمقاصة. ففوئد العمر وو ،األصليملحقات الطلب 

 .163معنى ذلك أن العام يبقى في عموميته إلى أن يرد ما يقيدهوال يتوسع في تفسيره، و

 أمام محكمة النقض -ت

إنما ، و164درجات التقاضيمن ثالثة ، أن محكمة النقض ال تشكل درجة مما الشك فيه

راقبة تطبيق القواعد القانونية سواء ما ، بحيث تنصب وظيفتها أساسا على ممحكمة قانونهي 

حافظة الم. كما تهدف من جهة أخر إلى اإلجرائيةتعلق منها بالقواعد الموضوعية أو بالقواعد 

إمكانية تقديم  رغم هذه الوظيفة فال ضير من التساؤل عن مدىعلى وحدة تفسير القانون. و

 طلب تدخل الغير أمامها؟

لمطعون فيه مطابقا إن طبيعة الطعن بالنقض تفرض الفصل فقط فيما إذا كان المقرر ا

  ،األغيارأو  األطرافال يوجد محل لقبول طلبات جديدة سواء من  ،عليهو ال. للقانون أو

                                                                                                                                                                                     

يهدف مبدأ التقاضي على درجتين إلى تحقيق غايتين أساسيتين األولى،هي ضمان اإلشراف على قضاة محاكم الدرجة = 

جديدة األولى وما يقود ذلك إلى تحفيزهم على توخي الدقة والعناية  أحكامهم،أما الغاية الثانية فإنها تتمثل بإعطاء فرصة 

للخصوم إلعادة بحث نزاعهم أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي قضت في النزاع ،بما يتوافر لها من عنصري الخبرة 

 والكثرة العددية ببما يمكنها من إصالح األحكام التي تصدر من محاكم الدرجة األولى إذا ما شابتها شائبة الخطأ أو القصور

أي طلب جديد أثناء النظر في االستيقاف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد جاء فيه أنه: " ال يمكن تقديم  -162

 ال يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب األصلي.

الكراء والملحقات األخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك أيضا طلب الفوائد وريع العمرة و يجوز لألطراف

 تعويض األضرار الناتجة بعده.

د طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب األصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو ال يع

 علل مختلفة".

 . 020،ص:م .سخالد الحبيب،  - 163 

لكن بعض القوانين المقارنة كقانون أصول المحاكمات اللبناني جعل من خصومة الطعن بالنقض درجة ثالثة من  -164 

منه: " في  491الغير بالتقدم بطلبات جديدة أثناء نظر الطعن. فقد جاء في المادة قاضي مما يسمح لألطراف ورجات التد

إال فإنها القضية، إذا كانت جاهزة للحكم، وحالة نقض القرار المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفصل مباشرة في موضوع 

ل المتبعة لدى محكمة تطبق في هذه الحالة، األصوريا من تحقيق. وجراء ما تراه ضروتعين موعدا لسماع المرافعات أو إل

ز في تحكم محكمة التمييبقدر ما يجوز قبولها استئنافا و الوسائل الجديدةطلبات والدفوع وللخصوم أن يقدموا الاالستئناف و

 القانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها التمييز".القضية من جديد في الواقع و
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لذلك اتفقت مجموعة  ،تنادا إلى كونه يتضمن طلبا جديداعلى تدخل الغير اس األمروينطبق 

 .165من التشريعات المقارنة على عدم قبوله خاصة بالنسبة للتدخل الهجومي

ق.م.م من 166 944مشرعنا من خالل التنصيص في الفصل  ههو التوجه الذي سلكو

وجود مصالح  في أضيق صوره، إذ حصره في حالةفقط، و أالنضماميالتدخل  على إمكانية

 .ف الطعنأحد أطرامشاعة بين المتدخل و

عدم تنصيصه صراحة على منع التدخل الهجومي للغير إن سكوت المشرع المغربي و

من ق م م، يوحي بأن نية المشرع اتجهت في  944في مرحلة النقض في مقتضيات الفصل 

، إلى عدم إجازة التدخل في النقض سواء تعلق غير حالة الشياع المذكور في الفصل أعاله

 .168أو الهجومي 167يبالتدخل االنضمام األمر

 ،) االنضامي و الهجومي(فالمبدأ إذن، هو منع تدخل الغير أمام محكمة النقض بنوعيه      

ح مشاعة بين هذا الغير ذلك في حالة وجود مصالتدخل الغير إنضماميا، وواستثناء هو جواز 

ح تدخل الغير يعلى عكس المشرع الفرنسي الذي يت أطراف الطعن بالنقض.المتدخل و

 .169ضماميا في مرحلة النقض دون أي قيد أو شرطان

 مصالح مشاعة بين الغير المتدخل وأطراف الطعن بالنقض،وإلى جانب شرط وجود 

وجود من مصلحة وأهلية وصفة و األخرىيجب على المتدخل أن تتوفر فيه باقي الشروط 

 .ارتباط 

                                                           

من الصياغة الحصرية قض كما يتضح من مفهوم المخالفة وع المشرع الفرنسي التدخل الهجومي في مرحلة النمن- 165 

 من ق م م الفرنسي حيث جاء فيها: 904للمادة 

L alinéa 2 de L article 327 dispose que : » seule est admise devant la cour de cassation l 

‘intervention volontaire formée à titre accessoire » . 
:" يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد األطراف كل شخص له في فصل  حيث جاء فيه - 166

 الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض".

مع زه ولكن في أضيق الحدود وهذا النوع من التدخل حيث أجابشأن  944مع مراعاة ما التنصيص عليه في الفصل  -167 

 أطراف الطعن.وجود مصالح مشاعة بين المتدخل و مراعاة شرط

 . 292، ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  - 168 

مرحلة النقض  من قانون المسطرة المدنية الفرنسي التي نصت على جواز التدخل أالنضمامي في 904أنظر المادة  -169 

ذلك بدعم طلبات أحد أطراف وقه ومصالحه، ودون أي شرط. باستثناء توفر مصلحة المتدخل من أجل المحافظة على حق

 الطعن بالنقض. 
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يجوز للغير أن يطرح التساؤل أيضا في حالة إعمال محكمة النقض نظام التصدي هل و

 يتدخل أمامها؟

، باستثناء ما هو 170عمد المشرع المغربي إلى إلغاء نظام التصدي كليةبدئ ذي بدأ، 

المحدثة بموجبه محاكم  29.22172من القانون رقم  24171منصوص عليه في الفصل 

الهيئات بعض جاء ذلك إثر االنتقادات التي وجهت لهذا النظام من طرف و استئناف إدارية.

 .القانونيةو قيةالحقو

قد خالف المشرع المغربي باختياره هذا مجموعة من التشريعات المقارنة التي أبقت و

قانون أصول المحاكمات و ،173على نظام التصدي كقانون أصول المرافعات المصري

 .174اللبناني

سالفة  0222الشيء، الذي دفع بواضعي مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لسنة 

 .175منه 922نصت عليها المادة  أخرىصدي بشروط نظام الت رجاعإالذكر إلى 

عرفته في سياق الجواب على التساؤل المطروح أعاله، البد من استحضار النسخ الذي 

التي كانت تحدد بدقة معنى التصدي في مرحلة و، .م.ممن ق 922مقتضيات الفصل 

 .176النقض

                                                           

 22.الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم  21. 20بموجب القانون رقم  2339ألغى المشرع نظام التصدي سنة  -170 

 2339أكتوبر  02بتاريخ  1002، عدد ( الجريدة الرسمية2339سبتمبر 22) 2121ألول من ربيع ا 00بتاريخ  2. 24.

 . 0294،ص:

تنص هذه المادة على أنه :" يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى اإللغاء أن تتصدى  -171 

 للبت إذا كانت القضية جاهزة ".

. 22-29( بتنفيذ القانون رقم 0222فبراير  21) 2104حرم م 22بتاريخ  24-22-2صدر ظهير شريف رقم  - 172 

 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية. 

لمحكمة بنقض الحكم المطعون مع ذلك إذا حكمت امن هذا القانون على أنه:" و 023 نصت الفقرة األخيرة من المادة  -173 

رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن ويه أو كان الطعن للمرة الثانية كان الموضوع صالحا للفصل ففيه و

 تحكم في الموضوع".

 من هذا القانون. 491أنظر المادة  - 174 

 يمكن لمحكمة النقض عند نقضها حكما أو قرار كليا أو جزئيا أن تتصدى للبت في القضية بالشروط التالية: - 175 

 أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية -

 فر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع".أن تتو -
 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية التي تضمنت نفس الشروط. 922تقابلها المادة  -176
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، فإن إقرار حق أالنضماميل سالف الذكر يهم التدخق.م.م من  944فإذا كان الفصل 

تتحول  وبالتالي ،التصدي لمحكمة النقض من شأنه أن يجعلها تبت في موضوع النزاع

ال يقتصر تقديم طلب التدخل على محكمة قانون إلى محكمة موضوع، ومن ثمة  وظيفتها من

 .أالنضماميتقديمه بنوعيه الهجومي وبل يمكن تلك الحالة فحسب، 

 في حالة التصدي،من تقديم طلب تدخل الغير  أنه ال ضير 177ينلذلك يرى أحد الباحث

تكيف والدعوى، في الوثائق والحجج، وتحققن محكمة النقض في هذه الحالة تفحص أل

دم إليها في إطار موضوع تبت في الطلبات المقالدفوع، واعات وتنظر في الدفالوقائع، و

النقض كمحكمة قانون وليس جاء في سياق الحديث عن محكمة  944أن الفصل الطعن. و

توفير حماية قضائية للغير في هذه وجوب  من ثمكمة موضوع تقوم بتحقيق الدعوى، وكمح

 المرحلة. 

 في طلب تدخل الغير في الدعوى البترابعا: 

 األصليالمتعلق بعدم إرجاء البت في الطلب ق.م.م من  229مقتضيات الفصل باستثناء

وهذا  فية البت أو الفصل في طلب التدخلبي لم يتطرق لكيفالمشرع المغر  .178إذا كان جاهزا

 .179بخالف الوضع في بعض التشريعات المقارنة

شرائطه، أمكن التقدم به أمام المحكمة أثناء  متى استجمع طلب التدخلغير أنه، و

من ناحية التزام القاضي  األصليتتساوى هذه العملية مع الطلب ، واألصليةسيريان الدعوى 

تكييفا صحيحا دون االلتزام بالتكييف الذي يضفيه الخصوم عليه. كما عليه أن يتحقق بتكييفه 

إال صرح والمصلحة ... وط اافة الشروط المتطلبة في التدخل، خاصة شرط االرتبتوافر ك من

 بعدم القبول.

                                                           
 . 210، ص:م .س، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي... رعمر الشيك - 177 

تشريعات المقارنة والتي اعتبرت تقدير كون الدعوى األصلية جاهزة أم متروك هذا الموجب تضمنته مجموعة من الف-178 

من قانون أصول المحاكمات المدنية االردونية ما يلي :" تحكم المحكمة  202فقد جاء في المادة  ،للسلطة التقديرية للمحكمة

األصلية كلما أمكن ذلك ما لم تر ضرورة  من هذا القانون مع الدعوى 202إلى  229في الطلبات المشار إليها في المواد من 

 التفرقة بينهما".

 الفرنسي الذي حددا طريقة البت في طلب التدخل.كالتشريع المصري و -179 
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: منح من خالله األولقد راعى المشرع المغربي في مسطرة التدخل مبدأين أساسين، و

من خالله على حقوق األطراف  الثاني: حافظتقديم التدخل لحماية مصلحه و لطةللغير س

 األصليةذلك بمنح المحكمة مكنة البت في الطلبات ، خاصة في التدخل الهجومي، واألصلين

إطالة عمر طلبات التدخل كوسيلة للمماطلة و حتى ال تتخذ 180متى كانت جاهزة للحكم فيها

 .181األصليةالدعوى 

عن الطلب التدخل  األصليهو أنه، في الحالة التي يتم فيها فصل الطلب  وما يمكن قوله

مستقلة يفتح لها  تصبح دعوىب العارض، وصفة الطل األخيرالهجومي، فإنه تزول عن هذا 

لقة باالختصاص، مادامت الغاية في هذه الحالة إثارة الدفوع المتع األطرافملف خاص بها، و

ليس  ،قد زالت. غير أنه األصليالتدخل إلى جانب الطلب التي من أجلها سمح بنظر طلبات 

جاهزان  األصليهناك ما يمنع المحكمة من عدم االستجابة لطلب الفصل ولو كان الطلب 

معا ال يمكن أن يتم إال إذا كونت المحكمة  األصليام البت في طلب التدخل الهجومي وماد

 .182صورة عام على موضوع النزاع

 ر التدخل في الدعوىالفقرة الثانية: آثا

المتدخل من وراء تدخله في الدعوى تفادي مساس الحكم الذي سيصدر بحقوقه  فيهد

وهو مركز  ،183أو بمركزه القانوني. لذلك يتبوأ المتدخل مركزا قانونيا جديدا عند قبول تدخله

 أعباء.سلطات وما عليه من واجبات والدعوى بما له من حقوق والطرف في 

ياري بوصفه التدخل الذي يتم بإرادة الغير، يرتب إلى جانب اآلثار إن التدخل االخت

المشتركة بين نوعي التدخل،  آثارا متباينة تتباين بتباين نوع التدخل سواء اتخذ شكل تدخل 

 انضمامي أو هجومي.

                                                           

لالفت لالنتباه أن هذا المقتضى ال يهم إال التدخل الهجومي دون التدخل أالنضمامي ، ألن هذا األخير و كما سبق  -180 

إلى طرح طلبات خاصة بالمتدخل،  ال يرميعدة أحد أطراف الدعوى األصليين وإلى مسااإلشارة إلى ذلك ال يهدف سوى 

 بالتالي عدم إمكانية فصلها عن الطلب األصلي.ي هذه الطلب من حيث الشكل فقط، ومن ثمة فالمحكمة تبت فو

 . 022،ص:م .سخالد الحبيب،  - 181  

 . 222،ص:م .سخال الحبيب،  -182 

يه أن المحكمة إذا قضت بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم له بطلب مرتبط بالدعوى األصلية، وما تجدر اإلشارة إل - 183 

يبقى له الحق في ى األصلية و الحكم الصادر بها. وفإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم اعتبار طالب التدخل طرفا في الدعو

 أن يستأنف المرفوع ضد الحكم الصادر في الموضوع.  أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، فإن هو استأنفه كان له

ط  تقاضي في قانون المرافعات،إجراءات الالمدني، دراسة في نظام القضاء و محمود محمد هاشم، قانون القضاء -

 . 934،ص: 2332دون ذكر المطبعة الثانية،
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 أوال: اآلثار المشتركة لنوعي التدخل

امي والتدخل الهجومي ا مشتركا بين التدخل أالنضميترتب على قبول التدخل أثرا عام

يترتب على تبر هذا األخير طرفا في الدعوى واكتساب الغير صفة الطرف، بحيث يعو

 اكتساب هذه الصفة عدة آثار أهمها :

 للمتدخل الحضور  يحق مناقشة الخصم األخر:الحق في الحضور والمرافعة و

عين استدعاؤه له مناقشة األدلة، فيتكباقي الخصوم، ويتم إثبات حضوره في الجلسات و

. اآلخرين األطراف بمذكراتتبليغه ة للبت في الدعوى المتدخل فيها وللجلسات المنعقد

تبليغ ضماميا بعلة االكتفاء باستدعاء والمتدخل إن تبليغعليه فال يمكن إغفال استدعاء أو و

بالرغم من انضمامه له فإنه يهدف إلى تحقيق مصلحة  ألنهالطرف المنضم له فقط، 

 . 184خاصة به

 :يقصد  اكتساب الحكم حجية الشيء المقضي به في موجهة الغير المتدخل

يترتب على من الخصوم في ذات النزاع وبذات السبب، وبالحجية عدم جواز المنازعة 

 . 185ذلك عدم جواز رفع الدعوى من أحدهم مرة ثانية إلى القضاء

، المرتبطة جرائيةاإلالحقوق باحترام حقوق الدفاع و اإلجراءاتعليه، بعد انتهاء و

ه يصدر حكم في الدعوى يكتسي حجية الشيء المقضي ب ،بها من جانب الغير المتدخل

بالتالي تنصرف آثار الحكم لهم جميعا . واألطراففي مواجهة باقي في مواجهة المتدخل و

 يحق للغير المتدخل أن المطالبة بتنفيذه كما يمكن أن ينفذ في مواجهته.و إيجاباإما سلبا أو 

 :أجاز المشرع المغربي  حق المتدخل في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى

النظر إعادة لطعن في الحكم ) كالتعرض واالستئناف واالحق في سلوك طرق  لألطراف

يحق له م ثمن تدخله، يصبح طرفا في الخصومة، و رد قبول طلبر بمجالغيالنقض(، وو

 صوم، وليس تلك المخصصة للغير،عن التي منحها القانون للخاستعمال طرق الط

 .لم يبقى غيرا بعد تدخله ألنه، لخصومةالخارج عن ا تعرض الغيرك

                                                           
 . 220،ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  -184 

 12، ص:م .سناجح يوسف أحمد العبسي، - 185 
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 يصبح طرفا فيها، هفي الدعوى أن بأنه، يترتب على تدخل الغير 186يرى البعضو

ر في الدعوى حجة له أو عليه، ويكون له دعلى هذا االعتبار يكون الحكم الذي يصو

ذلك إذا كان تدخله من الخصوم، و اطرق المقبولة قانونالالحق في الطعن في الحكم ب

 .هجوميا، أما إذا كان تدخله انضماميا، فال يرى أن يكون له الحق في الطعن في الحكم

الحكم بطرق الطعن المقررة  غير أنه، يبقى الرأي الراجح هو جواز الطعن في

، يعتبر أالنضماميخل ن المتدذلك ألماميا. وصوم من المتدخل هجوميا كان أو انضللخ

ن در ضد الخصم الذي تدخل بجانبه؛ ألله أن يطعن في الحكم الصاطرفا في الدعوى، و

ن المتدخل يهدف من ألبر حجة للمتدخل أو حجة عليه؛ والحكم الصادر في الدعوى يعت

 .187إعادة النظر في قضاء المحكمة التي أصدرتهأو نقضه، و إلغاءهوراء الطعن إلى 

لو لم يطعن الطرف الذي انضم تخول إلى المتدخل انضماميا حتى وهذه المكنة و

 .188ن في تأييده لطلبات أحد األطراف مصلحة لهإليه باختياره أو لفوات اآلجال عنه، أل

 مما ال شك فيه  تعرض الغير الخارج عن الخصومة:عدم جواز الطعن ب

ة عن صدور ائية للغير سابققل في الدعوى يشكل طريقة حمائية وطلب التدخأن،

هذه الطريقة إال من ال يتم مباشرة حماية مصالح طالب التدخل، و إلىبحيث يهدف الحكم،

من ثم فبمجرد قبول طلب التدخل يفقد الغير ال يجوز للخصوم سلوكها، ولغير وقبل ا

بتعرض  نيترتب على ذلك قفل باب الطعيصبح طرفا في الدعوى، و، والغيريةوصف 

 .189الخصومة لألطرافليس مكنة للغير و األخيرن هذا ة، ألالغير الخارج عن الخصوم

                                                           

 . 922،ص:م .سعبد المنعم أحمد الشرقاوي،  - 186 

 . 992،ص:م .سأحمد أبو الوفا،  -187 
و لقد ذهب رأي في الفقه اإلجرائي الفرنسي القديم إلى عدم جواز الطعن في الحكم من طرف المتدخل انضماميا  -188

بالتالي فله فقط االنضمام إلى غير محكوم عليه بمعنى الكلمة، و ن األطراف بعلة أن المتدخلباستقالل عن من انضم إليه م

 الطرف األصلي عندما يطعن هذا األخير في ذلك الحكم.

 . 229، ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي... -
ن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم : " يمك من ق م م على أنه 929ينص الفصل  -189

 يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى".
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 ثانيا: اختالف آثار التدخل باختالف نوعه

يترتب عن قبول التدخل االختياري آثار أخرى تختلف  ،ةعالوة على اآلثار السابق

 باختالف نوع التدخل.

 اآلثار الخاصة بالتدخل الهجومي -أ

لنفسه بحق  بيطالألحد من الخصوم، وتقال غير تابع دام المتدخل هجوميا خصما مسما

 خاص، فإنه يترتب عن تدخله آثارا مهمة متمثل في:

  يأخذ فيها التي تدخل فيها، و يعد طرفا في الخصومةإن المتدخل تدخال هجوميا

يصبح المدعي يترتب على هذا المركز من سلطات وأعباء، ومركز المدعي، بما 

ليهما بالنسبة للغير المتدخل، وهذا التعديل والمدعى عليه في الدعوى األصلية، مدعى ع

 ص دعوى ضد شخص أخر،فمثال لو رفع شخ واجباتهم اإلجرائية.من سلطاتهم ويغير 

 األصليدخال أصليا مطالبا بذات الحق موضوع النزاع، فأقر له المدعي فتدخل الغير ت

مصلحة في هذا ، لما له من تدخلملكنه بقي في الدعوى يدافع عن حق ذلك البهذا الحق، و

 فالدفاع فهنا يصبح منضما إلى المتدخل األصلي الذي أخذ مركز المدعي بالنسبة للطر

 . 190الثاني المدعى عليه األصلي

 التنازل عن  ، يحق لهل في الخصومةخصم مستقلما كان المتدخل هجوميا و

ذا كون هما لم ي ،191اإلجرائيةيحق له التنازل عن حق من حقوقه حقه الموضوعي، كما و

                                                           

 . 221،ص:م .سعمر الشيكر وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  - 190 
 . 209لى إ 223تناول المشرع المغربي المقتضيات المتعلقة بالتنازل عن الدعوى في الفصول من  - 191 

على أنه:" يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن  223وقد أكد المشرع في الفصل  

 الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.

 عن موضوع الحق.ال يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم 

 يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي".

 من نفس القانون على أنه: " يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا. 202كما أكد في الفصل 

 الطرف التصرف فيه".ال يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إال عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك 
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يتنازل عن ، ويحق له التصالح مع الخصوم األخرى، وله أن 192الحق متعلق بالنظام العام

 ذلك باستعمال حقه في ترك الخصومة.مركزه القانوني ككل؛ و

افتتحت المدعى عليه الذين و اء الخصومة بالتصالح بين المدعي لالفت لالنتباه أن انتهو

يظل طالما أستوفى شروط قبوله، ولهجومي، بهما الخصومة، ال أثر له على طلب التدخل ا

، على اعتبار أن المتدخل هجوميا يأخذ مركز ما اتصل به من طلبات متفرعة عنهوباقيا هو 

عدم الحكم بانتهاء الخصومة ، و193المدعي فبالتالي يتعين على المحكمة الفصل في دعواه

 بالتصالح.

   كما  ،األصليةلخصوم يتقدم بطلبات تغاير طلبات ا نأيحق للمتدخل هجوميا

 .194لو لم يبدها أحد غيرهيحق له تقديم طلبات ودفوع و

  الدفع بعدم اختصاص تدخال هجومياال يمكن للغير المتدخل في الدعوى 

ة الدفع بعدم المدعي ال يحق له إثار؛ ألنه يعتبر في حكم المدعي، والمحكمة محليا

 .تصاص المحكمة المحلين تدخله يعد قبوال منه باخألذلك االختصاص المحلي؛ و

  أنها تقع على خاسر الدعوى أو  ، فاألصل في تحملها195مصاريف الدعوىأما

عليه يتحمل و ،م.م.من ق196 201الطلب حسب ما ينص المشرع المغربي في الفصل 

                                                           

تتسم فكرة النظام العام بالغموض و الصعوبة في التحديد الدقيق لنطاقها، كما أن مضمونها يختلف حسب ظروف كل  - 192 

زمان و مكان ومن تم فما يعتبر من النظام العام في بلد ليس كذلك في بلد آخر، و أيضا ما يعد من النظام العام في زمن معين 

 ك في زمن آخر.ليس بالضرورة كذل

اختلف الفقه في تحديد مضمون فكرة النظام العام، حيث ظهرت عدة تعريفات، فقد عرفه البعض بأنه "األسس وقد 

التي تدعم استمرارية قوانين الدولة األساسية، و ثباتها باعتبارها انعكاسا وم عليها كيان المجتمع الوطني، والجوهرية التي يق

األسس و الحرية تصادية و ثقافية و تاريخية خاصة؛ وهو بذلك يجعل األسس الجوهرية تتعلق براجعا ألوضاع اجتماعية واق

االقتصاد االشتراكي أو الرأسمالي ام الدين و المعتقدات المذهبية ومعتقدات اجتماعية تتعلق بالمساواة و احتروالديمقراطية و

في تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، سلسلة دفاتر المجلس  وغيرها". )رفعت محمد عبد المجيد ، مفهوم النظام العام وأثره

 (.23،ص:  0222-4األعلى،عدد 

ية تتعلق قد عرفه البعض اآلخر النظام العام بأنه "قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادو

قها".) عبد الرزاق أحمد تحقيوعاة هذه المصلحة على الجميع مرا تعلو على مصلحة األفراد، بحيثبنظام المجتمع األعلى و

، 2المجلد  نظرية العقد بوجه عام ،منشورات محمد الداية، ،وسيط في شرح القانون المدنيال ،السنهوري

 (. 002،ص:2322الطبعة

كم أو ال يحق للقاضي االمتناع عن الحفي فقرته األولى من ق م م على أنه :"  0ينص المشرع المغربي في الفصل  -193 

 إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة".

 0220يد أحمد، موسوعة الدفوع والخصومة المدنية، المجلد الثالث، ط األولى، دار العدالة بالقاهرة م .سإبراهي -194 

 (. 22، ص:م .س)أشار إليه، ناجح يوسف أحمد العبسي ،  322،ص:

استلزمها  المشرع لرفع الدعوى  التيوع الرسوم القضائية والبالغ المؤداة رسميا وموما هي مجممصارف الدعوى عو -195 

 (. 221،م .سالحكم فيها. )أنظر عمر الشيكر وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية... وسيرها و
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المتدخل األصلي المصاريف القضائية إذا حكم ضده، في المقابل يتحملها األطراف 

 .197لصالحهاألصليون كال أو بعضا إذا حكم 

 : اآلثار الخاصة بالتدخل أالنضمامي ثالثا 

ن اآلثار عند تدخله في مراء فيه، أن المتدخل انضمامي تترتب عليه مجموعة مال مما 

 تنبع هذه اآلثار من كونه طرفا تابعا للطرف المنضم، فهو ال يطالب بحق خاصالدعوى، و

ن وذلك؛ أل، خصم الذي انضم إليهعدم جواز اإلضرار بال هي:به، ويتقيد بقاعدة أساسية و

تتمثل هذه ناصرة الخصم الذي انضم بجانبه، وممن وجوده في الخصومة هو تأييد و الهدف

 اآلثار في:

  إن انضم إلى ، فإليهيختلف مركز المتدخل انضماميا باختالف مركز من انضم

ذا كان ال يجوز له الدفع بعدم االختصاص المحلي، أما إ المدعي يأخذ حكمه، ومن ثم

ارة الدفع بعدم االختصاص جانب المدعي عليه، فيحق له إث إلىالمتدخل منضما 

 .198ما لم يسقط حقه في ذلكالمحلي،

  سواء يع الدفوعلتمسك بجمايحق للمتدخل انضماميا بجانب المدعي عليه ،

، ما لم إليهلو لم يتمسك بها الخصم الذي انضم ت دفوع شكلية أو دفوع موضوعية، وكان

رفضته و إليهقط الحق في التمسك بالدفع قبل التدخل، أو تمسك به المنضم يكن س

 . 199المحكمة

                                                                                                                                                                                     
أو إدارة ينص هذا الفصل على أنه: " يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص  - 196

 عمومية.

 ".يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين األطراف كال أو بعضا

 . 222،ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...- 197 
ا قبل كل دفاع في الجوهر يعتبر الدفع بعدم االختصاص المحلي من أهم الدفوع الشكلية التي يتعين على مثيرها إثارته - 198

من ق م م حيث جاء فيه: " يجب أن يثار في آن واحد وقبل  13هو ما أكده المشرع في الفصل في إثارتها. و و إال سقط الحق

كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو الرتباط الدعويين والدفع 

 وإال كان الدفعان غير مقبولين. بعدم القبول

يسري نفس الحكم بالنسبة لحاالت البطالن واالخالالت الشكلية والمسطرية التي ال يقبلها القاضي إال إذا كانت مصالح 

 الطرف قد تضررت فعال".

 . 29، ص:م .سناجح يوسف أحمد العبسي ،  -199 
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 التي تصب في  باألعمالدامت سلطة المتدخل انضماميا تقتصر على القيام ا م

، فإنه ليست له 200هو تأييد  طلبات الطرف الذي تدخل إلى جانبههدف هذا المتدخل و

المركز القانوني المتنازع حوله، أو التصالح  في قبول التنازل عن الحق أو اإلمكانية

ال و .201ترتد نتائجها عليه وحده األعمالالدعوى إلرادته. فجميع تلك  إنهاءبشأنه أو 

 .202األصليون األطرافما لم يقر بذلك  األصليةيكون لها أي تأثير على الدعوى 

 القضاءفقد ثار نقاش على مستوى الفقه و أما بخصوص المصاريف القضائية 

حول تحميل مصاريف الدعوى للمتدخل انضمامي سواء صدر الحكم لصالح من تدخل 

 إلى جانبه أو ضده؟

يتحمل مصاريف تدخله  أالنضماميالقضاء إلى أن المتدخل فقد ذهب جانب من الفقه و

 يتأسس على تحديد من خسر الدعوى، ن تحديد المتحمل بالمصاريف. ألاألحوالفي جميع 

أطرافها فال يمكن  ألحدإنما انضم لب في الدعوى ولم يتقدم أصال بأي ط بما أن هذا المتدخل

 .203بمصاريف تدخله األخرإلزام الطرف 

أن  المتدخل االنضمامي عندما قدم طلب التدخل فقد عبر عن  204اعتبر البعض األخرو

يتعين  عليهأصبح في مركزه. والتالي تبنى الدفاع عن طلباته، وبو ،األطراف ألحدمساندته 

، ال يمكن من ثمتقضي بتحميل خاسر الطلب صائره. وة التي يالرجوع إلى القاعدة القانون

 إال إذا تم رد هذا التدخل لسبب من األسباب. ،تحميل المتدخل االنضمامي مصاريف تدخله

                                                           

ما يلي: " حي  إن السيدة تدخلت في الدعوى تدخال  7102و اء في حكم صادر عن المحكمة االبتدايية بتننيت سنة  -200 

انضماميا إلى  انب المدعى عليه األصل حسب الثابت من مقال التدخل أعاله، فتبقى إذن ملنمة بما يقدمه المدعى عليه 
كتسبها يعوى وذلك في حدود الح ية التي قد من أ وبة وردود، كما تكون ملنمة بنتي ة الحكم الذي سيصدر في هذه الد

في موا هة من تدخلت غلى  انبه، وي ون لها أن تبنى موقفه، وأن تبدي األ وبة والدفوع ما يعنن ويقوي هذا الموقف، 
إال أنه ال يصح لها أن تقدم باسمها طلبات مقابلة ال يستفيد منها من ذكر، وإلى ذلك ال ي ون لها أن تقدم طلبا مقابال يرمي 

عنها لفايدة خصمها ألنها من  هة ليست طرفا أصيال في الدعوى األصلية، ومن  هة أخرى إلى إبطال عقد الهبة الصادر 
ال يمكن لها أن ت مع بين صفة المتدخل االنضمامي في الدعوى وصفة المتدخل اله ومي فيها، وعليه يكون طلبها المقابل 

 الرامي إلى فسخ العقد المذكور غير مقبول.
وى المقابلة المرفوعة من طرف المدعي عليه األصلي، ومقال التدخل اإلرادي المرفوع وحي  إن الدعوى األصلية، والدع

 من السيدة، قدمت كلها وفق األوضاع القانونية فهي مقبولة"

 ملف، عقار، غير منشور.  7102/ 07/ 72صادر بتاريخ  7102/ 02حكم عدد -

 نية الفرنسي.في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة المد 992أنظر المادة  201 

 . 224، ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  - 202 

 . 222، ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  -203 

 . 202ص:  ،م .سربي، ج األول...شرح قانون المسطرة المدنية المغ إدريس العلوي العبدالوي،مأمون الكزبري و - 204 
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 201إلى الصواب ألنه ينسجم مع مقتضيات الفصل  األقربيبقى هذا الرأي األخير و

 .ن خاسر الدعوى أو الطلب هو من يتحمل المصاريف القضائيةالذي ينص على أق.م.م من 
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 المبحث الثاني: اإلدخال في الدعوى كآلية حمائية للغير

كما أسلفنا الذكر ينحصر بين أطراف الخصومة  ،ة الشيء المقضي بهإذا كان مبدأ حجي

 الذي لم يكون طرفا فيها ف الغيرالمدعى عليه، بخالبين المدعي و يز في ذلكيجميعا ال تم

ير نتيجة فإنه رغم ذلك يمكن أن تمس حقوق هذا األخ فال تسري في مواجهته هذه الحجية.

مرد ذلك تشابك العالقات القانونية، بحيث يصعب فصل بعضها عن حكم لم يكن طرفا فيه، و

 بعض.

متنع عن فالقاضي أو المحكمة المختصة بالفصل في النزاع بين طرفين ال يمكنها أن ت 

بحدود الدعوى  الفصل في الدعوى بحجة أنها تهم شخصا خارج الدعوى، ذلك أنها مقيدة

م فإنها ملزمة بالفصل فيها متجاهلة ارتباط المراكز القانونية، األمر ثالمطروحة عليها، ومن 

الذي يترتب عليه إمكانية تضرر ذلك الشخص من ذلك الحكم، لذلك تجب حماية الغير 

 الدعوى.بإدخاله في 

هكذا، فاإلدخال يساهم في عالج مساوئ نسبية الشيء المقضي به، إذ أن الحكم ال  

إال في مواجهة أطراف الدعوى الذين صدر فيهم، فما قضي  ،يحوز حجية الشيء المقضي به

به بين شخصين ال يفيد الغير وال يضره. ومتى أدخل الغير في الدعوى أصبح الحكم الصادر 

، وكذلك فإن هذا النظام يكفل عدم تناقض األحكام، باإلضافة إلى 205ية عليهحجوفيها حجة له 

خصوم أنه يتيح فرصة استكمال أشخاص وعناصر الدعوى حماية للغير من غش ال

 سابقة على صدور الحكم، شأنها شأن التدخل االختياري. تواطؤهم، فهذه الحماية إذنو

دخول في الخصومة في وقت غير قد عيب على هذا النظام أنه يجبر الشخص على الو

مناسب له، فقد يرى إرجاء دعواه حتى تستكمل أدلته، غير أن هذه االنتقادات، لم تحل دون 

                                                           

 جاء في المذكرة اإلضاحية للقانون المصري القديم : -205 

ي الدعوى، وبين الرغبتين " تتالقى الرغبة في الحد من نسبية حجية األحكام، بالرغبة في حماية المصالح غير الممثلة ف

حجية الحكم تواجه الثانية بالحيلولة دون وصول تكامل و شيء من التعارض، ألنه في حين تواجه األولى بالحد من ترابط و

أتيحت نظرية االرتباط لتمكين المحكمة األولى أجيزت الطلبات العارضة و في سبيل الغايةآثر الحكم لغير الخصوم، و

في سبيل حماية المصالح غير الممثلة واحد أو تنشأ من معاملة واحدة. والواحدة لتصفية الخصومات التي ترجع إلى أصل 

إذا كانت الغاية األولى لإلدخال من جانب الخصوم هي مد حجية الحكم تدخل. وأبيح الدفع بنسبية حجية الحكم، كما أجيز ال

حماية الغير من الغش األحكام والذي يصدر فإن اإلدخال من جهة القاضي متعدد الغايات إذ هو يهدف إلى تفادي تعارض 

 (. 222و  221،ص:سم .التواطؤ ... ".) أورده خالد الحبيب، و
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 الذي يصدر في الدعوى حجة للشخص وعليه،تقريره استنادا إلى أن الفائدة من جعل الحكم 

 العدالة.بصفة عامة الحفاظ على حسن سير م وتناقض األحكاوتجنب تكرار المنازعات و

غير أن االنتقادات التي وجهت لنظام إدخال الغير لم تحل دون إقراره ضمن القوانين  

من خالل القسم م  م قبدوره أخذ به في والمشرع المغربي . 206المدنية الحديثة اإلجرائية

 .222إلى  229رعه الرابع من الفصل الثالث في ف

اء موض في تنظيمه، ما دفع بالقضالغالنقص و مثله مثل التدخل االختيار فقد شابهو

نحاول اإلحاطة بالقواعد العامة لهذا سمن خالل هذا المبحث والفقه إلى تدارك هذا النقص. 

اآلثار المترتبة عليه في) المطلب وعد اإلجرائية النظام ) المطلب األول( على أن تناول القوا

 .الثاني(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 سمح المشرع الفرنسي بإدخال شخص ثالث في الخصومة، حيث نص على أنه:  - 206 

L article.66 /2 : »Intervention forcée lorsque le tiers est mise cause par une partie » . 

خل في الدعوى من كان يصح من قانون المرافعات على أنه: " للخصم أي يد 244أما المشرع المصري فقد نص في المادة 

 ". 22يكون ذلك باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة ند رفعها، واختصامه فيها ع
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 الغير في الدعوىالمطلب األول: القواعد الموضوعية إلدخال 

( Intervention forcéeيطلق على إدخال الغير في الدعوى تسمية التدخل الجبري)

( الذي يتم بإرادة الغير Intervention volontaireتمييزا له عن التدخل االختياري)

المتدخل، على عكس اإلدخال فهو يتم دون إرادة الغير، بحيث توجه إليه دعوى تلزمه 

فاإلدخال في الدعوى يعد مظهرا من  بهذاوبطلب أحد األطراف أو المحكمة. بالدخول، و ذلك 

 مظاهر المرونة في  الدعوى المدنية.

ية، ولم يعطي له فالمشرع المغربي عمد إلى تناول اإلدخال في قانون المسطرة المدن

 )الفقرة األولى( وكما أنه لم يحدد الشروطاكتفى بتحديد صورة واحدة إلدخاله تعريفا و

 )الفقرة الثانية(.تحديدها القضاء إلى ا إلدخال الغير مما حدا بالفقه والواجب توفره

 صورهبإدخال الغير في الدعوى والفقرة األولى: المقصود 

، غير أن 207صورة واحدة إلدخالم  م قمن  229حدد المشرع المغربي في الفصل 

عن تحديد مشرع المغربي أمام إحجام اللك ولكن قبل ذ( اثاني) الفقه تطرق لصور أخرى

 (.تعريفه )أوالالفقه تولى  فقد الدعوى يفالمقصود بإدخال الغير 

 في الدعوى  : المقصود بإدخال الغيرأوال

مة أو بأنه إجبار شخص من الغير على أن يصبح طرفا في خصومة قائ208عرفه البعض

ه المحكمة من ذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدرعلى أن يكون ماثال فيها، و

 تلقائي نفسها.

ذلك ول في خصومة لم يكن طرفا فيها، وإجبار شخص على الدخ "عرف أيضا بأنه:و

بهدف  الحقيقة، أو بناء على طلب الخصومبناء على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو إلظهار 

 الحكم على شخص المختصم بنفس الطلبات األصلية أو طلب آخر أو جعل الحكم الصادر في

                                                           
 عكس المشرع العراقي الذي أورد صورتين لإلدخال الغير في الخصومة وهما: -207 

 إدخال الغير لغرض الضمان. -

 العراقي(. اإلثباتمن قانون  22م ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى األصلية. )أنظر المادة إدخال الغير إللزامه بتقدي-

 . 230،ص:م .سإدريس العلوي العبدالوي، شرح قانون المسطرة المدنية المغربي،ج األول... مأمون الكزبري و - 208 
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ى بصفة أو هو طلب يبد . 209"الدعوى األصلية حجة عليه أو إلزامه بتقديم ورقة تحت يده

 .210يوجه إلى الغير إلدخاله في الدعوىعارضة تبعا لدعوى قائمة و

الغير، فهو طلب  إلدخالالتعاريف الواردة أعاله، يمكن أن نسوق تعريفا  على بناءو

في  الدخولر شخص من الغير على عارض يتقدم به الخصوم أو المحكمة غايته إجبا

العه على سير إجراءات الخصومة، وجعل الحكم حجة له إط ذلك بهدفالخصومة القائمة و

 عليه، بما يخدم مصلحة العدالة.و

فالمدعي يستطيع أن يطلب إدخال الغير في الدعوى قصد الحكم له بموضوع طلبه 

ائن الدعوى على أحد مدينيه على المدخل معا، كأن يقيم دى عليه وعلى المدع األصلي

بالدين على  مالمتضامنين، ثم يطلب أثناء سير الدعوى إدخال متضامن أخر ليصدر الحك

 .211المدينين المتضامنين في أن واحد

هكذا فاإلدخال يساهم في عالج مساوئ نسبية الشيء المقضي به، إذ أن الحكم ال و

 الدعوى الذين صدر فيهم. إال في مواجهة أطراف ،حجية الشيء المحكوم به يحوز

تكون له دائما  األخيرفكون هذا  ،الهجومينظام يتميز عن التدخل  ،إذا 212فاإلدخال

صفة مدعي عند تدخله، في حين أن المدخل في الدعوى يمكن أن تكون له صفة المدعي كما 

ثم إن إدخال الغير يتم عن طريق  ،األحواليمكن أو تكون له صفة المدعى عليه بحسب 

اره من طرف أطراف الدعوى في الدخول فيها عكس التدخل الذي يتم بناء على إرادة إجب

                                                           

الدعوى على ضوء أحداث محكمة  التدخل فيمحمد الخطيب، الطلبات العارضة و وائلمهدي كامل الخطيب و -209 

 . 24السنة،ص:ط الثالثة، دون ذكر المطبعة و النقض،

 . 130ص: ،2322وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر، ط األولى،  -210 
لخاص، ا رضوان الفاللي، إدخال الغير في الدعوى في قانون المسطرة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون -211 

 . 22،ص:0222/ 0222االجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعيةكلية العلوم القانونية واالقتصادية و

ه يخول للغير المدخل طالب اإلدخال، إال أن -المدعي أو المدعي عليه  –. فرغم كونه يهدف إلى حماية حقوق األطرف -212 

 حماية لحقوقه.مزايا عدة و

المدعى عليه و على المدخل معا. يع أن يطلب إدخال الغير في الدعوى قصد الحكم له بموضوع طلبه على فالمدعي يستط

قد يهدف المدعي من وراء إدخال الغير في الدعوى إلى أن يكون الحكم الذي سيصدر في الدعوى نافذا في حق الغير و

 ج عن الخصومة.المراد إدخاله وحجة عليه، فال يمكن الطعن فيه بتعرض الغير الخار
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في  تتضرر من جراء الحكم الذي سيصدر الغير بهدف الدفاع عن مصالحه التي قد

 .213الدعوى

 ثانيا: صور إدخال الغير في الدعوى

ض يهدف إلى تجنب تعارض األحكام طلب عاروى إذا كان إدخال الغير في الدع

مد حجية الحكم الذي سيصدر إلى قتصاد في النفقات والوقت، وحماية حقوق الغير، وواال

 تتمثل هذه صور في:. و214تختلف باختالف الهدف منهإن صوره تتعدد وفالغير، 

ر على الغيحجة إلى جعل الحكم  الدعوى إدخال الغير في يهدف طالب الصورة األولى: -أ    

خارج عن الخصومة من طرف الغير الغير ال تعرضيه به، فال يمكن الطعن فنافذا في حقو

 اإلدخالما يسعى طالب إنو ما، ال يكون هنا بهدف الحكم على الغير بطلب فاإلدخال مدخل.ال

إلى االحتجاج على الغير المدخل بالحكم الصادر في الدعوى حتى ال ينكر حجته، باعتبار أنه 

من أجل تقرير  اإلدخالا النوع و يسمى هذ التي صدر فيها الحكم، لم يكون طرفا في الدعوى

 .215االشتراك في الحكم

: في هذه الصورة تكون حقوق الغير عرضة للمساس، بحيث يهدف الصورة الثانية -ب    

طالب اإلدخال إلى الحكم على الغير شخصيا بموضوع الطلب األصلي، كضحية حادثة سير 

م يطلب أثناء سير الدعوى إدخال الذي يقيم دعوى ضد الشخص المسؤول عن الحادثة، ث

الطلب على المسؤول عن  أشخاص آخرين يعتبرهم شركاء له قصد الحكم له بموضوع

 .216شركائه فيهاالحادثة و

     ، حيث نص منها المشرع المغربيالتشريعات ونصت عليها جل  الصورة الثالثة: -ت 

 على أنه: م  م قمن  229الفصل 

شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو ألي سبب آخر  إذا طلب أحد األطراف إدخال "

 .93، 92، 94استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 

                                                           
 . 22.ص:م .سرضوان الفاللي، -213 

 . 223، ص:م .سخالد الحبيب،  -214 

 ( .293، ص:م .ستجد هذه الصورة تطبيقها في القانون الفرنسي )للتوسع أكثر أنظر، خالد الحبيب و -215 

 . 09،ص:م .سرضوان القاللي،  -216 
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إقامته للحضور بارا لظروف القضية ومحل موطنه أو يعطى له األجل الكافي اعت

 بالجلسة.

يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن 

إذا كان الطلب األصلي جاهزا وقت إدخال  222طلب تطبيق مقتضيات الفصل  للمدعي

 الغير."

عليه بصفة خاصة أن يطلب إدخال عى المدا يظهر أنه من حق أطراف الدعوى وفهكذ

ذا يقوم يا عديدة، إامن أجل الضمان يحقق لطالبه مز فاإلدخالالغير بصفته ضامنا، وعليه 

 .217مما يؤدي إلى تفادي الحكم عليه األصليةفي الدعوى  الضامن بالدفاع عن طالب الضمان

ال الغير من أجل استكمال أشخاص هي الحالة التي يتم فيها إدخو الصورة الرابعة: -د  

الحالة تساعد الغير على تواطؤهم، فهذه ية للغير من غش الخصوم وعناصر الدعوى حماو

 على حقوقه. المحافظةصومة من أجل علمه ومراقبته سير الخإطالعه و

هي الحالة و ،إلدخال الغير في الدعوى من يضيف صورة أخرى 218من الفقه كهناو

راه المحكمة منتجا في التي يرغم الغير على الدخول في الدعوى ألجل تقديم مستند بحوزته ت

الغير ال  ن كما نرى بأن هذه الصورة ال تعد إدخاال للغير في الدعوى لكون هذاإالدعوى. و

 ال تسري عليه في هذه الحالة حجية الشيء المقضي به.زا قانونيا ويكتسب مرك

لكن ، و219تقديم مستندات ألجلصحيح أن المشرع المغربي لم ينظم مسألة إدخال الغير 

 الذي ينص على أنه: م  م قمن  22بالرجوع إلى الفصل 

في  بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت للقاضي" يمكن 

جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي 

 إجراء آخر من إجراءات التحقيق.

                                                           
 . 20،ص:م .سرضوان القاللي،  -217 

القضاء، ج األول، ط المسطرة المدنية في ضوء الفقه و آخرون، التعليق على قانونالم بناني وسعيد الفكهاني وعبد الس -218 

 . 132،ص: 2329األولى، الدار العربية للموسوعات، 

ما النص على هذه المسألة في من قانون اإلثبات. و 02في الفصل بخالف المشرع المصري الذي نص على ذلك  -219 

لو أن بعض الفقه المصري ذهب إلى اعتبار اإلدخال من تحقيق، وأن لها عالقة بإجراءات ال قانون اإلثبات إال دليل على

 أجل تقديم مستندات صورة من صور إدخال الغير باعتباره طلبا عارضا.
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يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها 

 المحكمة".

مستند يم فعبارة أي إجراء من إجراءات التحقيق تجب مسألة إلزام الغير بتقد ،وعليه

 .الحضور الشخصي..هادة الكتابية وغير ذلك كالشتحت يده مفيد في الدعوى، و

 اإلدخال و من له حق الفقرة الثانية: شروط إدخال الغير في الدعوى

على غرار طلب التدخل في الدعوى، يلزم لقبول طلب إدخال الغير في الخصومة 

لب أحد األطراف أو بناء على أمر يتم هذا اإلدخال إما بط)أوال( و روطمجموعة من الش

 المحكمة)ثانيا(.

 في الدعوىأوال: شروط إدخال الغير 

فيه ما يشترط في الدعوى  فإنه يشترط ،دعوى فرعية لما كان طلب إدخال الغير

أن أشرنا إليها عند تناول و لنا التي سبقصفة، وعامة، من أهلية ومصلحة واألصلية بصفة 

روط الخاصة لقبول طلب وف نحاول هنا التطرق إلى الشسالتدخل، وتقديم طلب شروط 

 لعل من الشروط التي يستوجب توافرها لقبول طلب اإلدخال نجد ما يلي:اإلدخال. و

  أن يكون المدخل غيرا: -أ

يكون الشخص المراد أن  األصليةيلزم لقبول طلب إدخال الغير في الدعوى 

ال ممثال لم طرفا في الدعوى و الشخص الذي ،راألخييقصد بهذا وإدخاله من الغير. 

الخاص ال يعدون من الغير ألنهم ممثلون في الخلف العام و م فإنثمن ، و220فيها

الدعوى بواسطة السلف، إذ يفترض فيهم أنهم كانوا حاضرين في الدعوى التي كان 

.كما أنه ال يعتبر إحالل الغير محل أحد الخصوم بسبب فقد 221سلفهم حاضرا فيها

تى تقبل يح المسطرة ححنظر الدعوى إدخاال للغير، فهذا يشكل تصأهليته أثناء 

                                                           
 . 22أحمد السيد صاوي، أثر األحكام بالنسبة للغير ، دار النهضة العربية،القاهرة، عدم ذكر المطبعة و السنة،ص: -220 

 .04،ص:م .سرضوان الفاللي،  -221 
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بعد وفاة المورث لمواصلة الدعوى  دخال شخص وارثالدعوى، عالوة على ذلك فإ

 . 222دعوىفي باقي مراحلها ال يعد إدخاال في ال

دام أنه لم  في الدعوى ما اإلدخالفإن الوكيل بإمكانه  ،بمفهوم المخالفة لهذا الشرطو

 األعلى) محكمة النقض(هو ما سبق أن أكده المجلس و .كان يمثل الغير إنثل نفسه ويكن يم

 والذي جاء فيه: 223في إحدى قراراته

فإنه ال يعتبر طرفا مباشرا في تلك  ،شخص بوكالة في دعوى " من كان ينوب عن

تعرض الغير الخارج عن الخصومة بصفته أن نيابته هذه ال تمنعه من حق الدعوى و

 على الحكم الذي أضر بحقوقه هو". الشخصية

 عوى ممن يصح إدخاله عند رفعها،راد إدخاله في الدماليجب أن يكون هذا الغير و

من قانون المرافعات حيث تنص على أنه:"  224هذا ما أكد المشرع المصري في المادة و

  للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها".

مغربي، فلم يشير إلى هذا الشرط بشكل صريح، ومع ذلك يمكن أن أما المشرع ال

الذي جاء ق.م.م من  229224اإلدخال انطالقا من مقتضيات الفصل يستشف وجوبه لقبول 

هذا يعني بأن شيوعا في العمل القضائي، و األكثرباعتباره  ،خال الضامنبمصطلح إد

 .225الذين يمكن إدخالهم األغيارالضامن يعتبر من 

 

 

                                                           
من ق م م على أنه : إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث  222هذا ونص المشرع المغربي في الفصل  -222

 يم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجال كافيا لتقد

 2منشور بمجلة المحامي عدد  2322/ 22/ 23يخ صادر بتار 09/ 224ملف مدني عدد  0991قرار تحت عدد  -223 

 . 920،ص:
:" إذا طلب أحد األطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو ألي سبب آخر استدعى ذلك  نص هذا الفصل -224 

 .93، 92، 94الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 

 مته للحضور بالجلسة.يعطى له األجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقا

يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 

 .إذا كان الطلب األصلي جاهزا وقت إدخال الغير" 222

 . 222،ص:م .سخالد الحبيب،  -225 
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 :الدعوى األصليةو اإلدخالارتباط بين طلب د وجو -ب

 نجد على أن المشرع لم يشير ،المغربي دنيةمسطرة المانون القبالرجوع إلى مقتضيات 

قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، إال أن القواعد ل 226إلى ضرورة قيام عنصر االرتباط

ل الغير في الدعوى رهين . ذلك أن إدخااإلدخالالعامة تفرض توافر هذا العنصر لقبول طلب 

، أي أن تقوم األصليةالطلبات موضوع الدعوى اط بين الطلب الموجه إلى الغير وبوجود ارتب

أن ، وفي الطلب األصلي بينهما صلة كافية، بأن تكون للغير مصالح مرتبطة بالنزاع القائم

لى إدخال لفرعية الرامية إمرتبطة بالدعوى ا األصليةتكون أيضا مصالح أطراف الدعوى 

ذات فيها  لحسن سير العدالة أن تفصل االرتباط الذي يجعل من المفيد و هذاالغير،

 .227المحكمة

، تدخل القضاء المغربي لسد هذا الفراغ التشريعي بشأن ضرورة 228أمام هذا الغياب

 229طلب إدخال الغير، حيث جاء في قرار للمجلس األعلىو األصليقيام االرتباط بين الطلب 

 نقض حاليا( ما يلي:)محكمة ال

راد ى أساس مختلف عن أساس الدعوى الذي ي"ال يجوز إدخال طرف في الدعوى عل 

 ."على من يريد إدخال هذا الطرف مقاضاته في دعوى مستقلةإدخاله فيها، و

 : بما يلي 0221/ 22/ 23بتاريخ  230آخر لنفس المجلس اقرار في كما جاء

كون فقط لمجرد الضمان بل قد يكون لئن كان إدخال الشخص في الدعوى ال ي" 

فما كان الهدف من من ق م م، فإنه يجب كي 229الفصل  ، حسب مقتضياتأخرى ألسباب

أن المحكمة لما تبن  ، واألصليطلب إدخال الغير في الدعوى، أن يكون له ارتباط مع الطلب 

ة نفيها للتبليغ أن الطاعن يهدف من إدخال والدته في الدعوى إلى االستماع إليها حول واقع

أثره بالنسبة إليه، اعتبرت عن صواب أن إدخالها في الدعوى يعتبر مفعوله و إللغاء باإلنذار

                                                           
 في الدعوى. لقد مر معنا تعريف االرتباط عند الحديث عن شروط التدخل -226 

 . 22،ص:م .سنبيل إسماعيل عمر،  -227 

 لم ينتبهوا وضعوا مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لهذه اإلغفال.و -228 

ملف مدني منشور بمجلة قضاء لمجلس األعلى عدد  2332/ 21/ 20صادر بتاريخ  0202قرار المجلس األعلى عدد -229 

 . 902 ص: ،2332سنة  14

 . 30: ص ،0221ملف مدني منشور بالتقرير السنوي للمجلس األعلى لسنة  20/ 2223ي الملف ف 2222قرار عدد  -230 
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القانوني مادام لم يكن يرجى من ذلك الدفاع عن مصالحها باعتبار أن موضوع  األساسفاقدا 

قراراها ت لعهي بنهجها ذلك تكون قد جمالية وال يستهدف المساس بذمتها ال األصليالطلب 

 مؤسسا قانونا و لم تخرق المقتضيات المحتج بها".

الدعوى مرهون  فما يستشف من القرارين أعاله، أن قبول طلب إدخال الغير في

ن غايته محددة تكمن في طرح كافة عناصر المركز الموضوعي بعنصر االرتباط، أل

ون له حجية الشيء المتنازع عليه أمام القضاء مرة واحدة، لكي يفصل فيه بحكم واحد تك

تضارب حجية بالتالي يتم تالفي مخاطر مواجهة الغير الذي تم إدخاله، و المقضي به في

 مشاكل التنفيذ الجبري لألحكام.الشيء المقضي به و

يهدف إلى طرح كافة عناصر  اإلدخالقبول طلب  ألجللئن كان اشتراط االرتباط 

تقدير وجود االرتباط من  ملة واحدة، فإن المركز الموضوعي المتنازع عليه، أمام القضاء ج

عدمه متروك للسلطة التقديرية للمحكمة، حيث كلما بدا للمحكمة من وقائع النزاع أنه من 

ول الطلب األصلي بحكم واحد صرحت بقبلعدالة أن تقضي في طلب اإلدخال وحسن سير ا

اإلدخال المعروض  إال قضت بعدم قبوله إذا تبين لها أنطلب إدخال الغير في الدعوى، و

عليها ليس من شأنه إال عرقلة البت في الدعوى األصلية بإثارته موضوع أو سبب جديد ال 

 . 231عالقة له بموضوع الدعوى األصلية

إلى أن مسألة تقدير االرتباط من طرف المحكمة مسألة قانونية  232وقد ذهب البعض

ط التي واالرتباط من جملة الشر ن مسألة تقديرا المحكمة لرقابة محكمة النقض، ألتخضع فيه

رتباط من عدمه، بالنظر افة إلى أن عملية تقدير وجود اال، إضاإلدخالتطلبها المشرع لقبول 

إلى تأثيرها على مسألة قانونية محضة تتعلق باختصاص المحكمة التي قدم لها طلب 

 صليةاألجر الغير إلى محكمة غير محكمته  اإلدخالتب على قبول اإلدخال، حيث يتر

ينزع اص إلى محكمة كانت محرومة منه، و. إذ يمنح االختصصبمقتضى قواعد االختصا

                                                           
 . 90،ص:م .سرضوان الفاللي،  -231 

سعيد حربيش، إدخال الغير في الدعوى في قانون المسطرة المدنية )دراسة مقارنة( رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  -232 

 0222االقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء،علوم القانونية والمدني،كلية ال المعمقة في القانون

 .  92ص: 0220/
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عنصر االرتباط من نت مختصة أصال، لذلك يكون تقدير االختصاص عن محكمة أخرى كا

مسائل القانون التي يجب على محكمة النقض أن تفرض رقابتها على محاكم الموضوع عند 

 .تقديره

كان يستند إلى مبررات معقولة، فإنها تظل غير كافية. ذلك أن  إنوغير أن هذا االتجاه 

لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخالص االرتباط من وقائع الدعوى، أما تكييفه 

على اعتبار أن عملية تقدير العالقة بين الدعويين، وما إذا  ،فيخضع لرقابة محكمة النقض

ا محكمة واحدة، هذه العملية ذات عنصر قانوني كانت هذه العالقة توجب أن تفصل فيها مع

 والخطأ في تكييف هذه العالقة يكون قانونيا.

 :وجوب تقديم طلب اإلدخال قبل حجز القضية للمداولة أو التأمل -ت 

يمكن إدخال  على أنه:"ق.م.م من  229الفصل  من األخيرةالفقرة  نص المشرع في

. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مداولةوضع القضية في الشخص في الدعوى إلى حين 

 إذا كان الطلب األصلي جاهزا وقت إدخال الغير". 222مقتضيات الفصل 

مما ال مراء فيه، أن المشرع المغربي من خالل مقتضيات الفصل أعاله أجاز تقديم 

مادام  طلب إدخال الغير في الدعوى في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام المحكمة االبتدائية،

بمفهوم المخالفة فإذا اقفل باب المناقشة و .األصليةباب المناقشة مفتوحا في وجه الدعوى 

 األطرافذلك أن مصالح ، المحكمة إدخال الغير في الدعوى. أو األطرافامتنع على 

فمن غير المقبول أن يرفع المدعي  وتحققها متعلق دوما بالزمن الذي تستغرقه الدعوى،

حضور، ثم يقوم وما يترتب على ذلك من صوائر وراءات التحقيق فيها، دعواه ويتتبع إج

، ليرفع للمحكمة طلبا عارضا ليه بعد أن قطعت الدعوى هذه األشواطالطرف المدعي ع

هذا الطلب بعد أن أضحت ث من شأن قبول ألي سبب كان، حييرمي إلى إدخال الغير فيها 

ذلك بانطالق إجراءات جديدة بآجال و بمصالح المدعي، ضراراإلالقضية جاهزة للحكم، 
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ة إلى ما تمليه الدعوى الفرعية من تحقق آخر. لذلك يتعين على المحكمة رفض فجديدة إضا

 .233األصليطلب إدخال الغير وفصله عن الطلب 

الصادر   234( على ذلك في إحدى قراراتهياالح وقد أكد المجلس األعلى) محكمة النقض

 ء فيه:لذي جاوا 2322/ 22/ 4بتاريخ 

صحتها ما يشترط لقيام وصحة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها و " الدعوى المقابلة

مسطريا، فإن هذا الربط يمكن أن  األصليأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع ، واألصليةالدعوى 

إرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق و األصليةتضع لها المحكمة حدا بالفصل في الدعوى 

 من ق م م". 222لفصل ما يقتضيه ا

فرد هو الذي سيبت في القضية، هنا ال يقاضالبين ما إذا كان  235م يجب التميزثومن 

يجب تقديم طلب اإلدخال قبل حجز القضية للتأمل، أما إذا كان القضاء جماعي الذي هو من 

 .236سيبت في الدعوى أو الخصومة، فإن تقديم طلب اإلدخال يتم قبل حجز القضية للمداولة

أن واضعو في مسودة مشروع قانون المسطرة  ،ما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصددو

التي تنص  229الذكر أضافوا مصطلح التأمل في الفقرة األخيرة من المادة  ةالمدنية سالف

 على أنه: 

يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة أو التأمل، غير " 

أدناه إذا كان الطلب جاهز وقت إدخال  222تطبيق مقتضيات المادة  أنه يمكن للمدعي طلب

 الغير".

                                                           

 . 91،ص:م .سرضوان الفاللي،  -233 

 ما يليها.و 22ص: ،12، منشور بمجلة قضاء مجلس األعلى، عدد231ملف مدني عدد 2099قرار تحت عدد  -234 

خمس ة ومحكمة االستئناف وألولى تتم بين ثالثة قضاة في المحكمة االبتدائيالتأمل ، هو أن افالفرق بين المداولة و -235 

قضاة أمام محكمة النقض. بينما يتم التأمل من طرف قاض واحد كلما تعلق األمر بالقضايا التي تبت فيها المحاكم االبتدائية 

 بقاض منفرد.

التفكير في الحكم المنوي إصداره في شأن لنفسها للتشاور و الهيأة الحاكمةيقصد بها الفترة الزمنية المعينة التي تنحها  -236 

قبل النطق به أو بشأن حسم المسائل األولية التي ينبغي تسويتها قبل النطق أسبابه، بعد انتهاء المرافعات، ومنطوق الحكم  و

 بالقرار الفاصل في الدعوى.

 . 242ص: م .سعبد الكريم الطالب  -
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هو نفسه  اإلدخاللالفت لالنتباه أخيرا أنه فيما يخص تأثير المسطرة الكتابية على طلب 

 .237اإلراديإليه عند حديثنا عن التدخل  اإلشارةما تمت 

  الحق في إدخال الغيرله  ثانيا: من 

 لغير يتدخل بناء على محض إرادته،د دراسة التدخل االختيار أن ارأينا عنقد  إذا كنا 

بمحض إرادته وإنما  المعاكسة. أي الحالة التي ال يتدخل فإننا في هاته الحالة سنتطرق للحالة 

إدخال الغير في  تقديم طلب من ثمة يطرح التساؤل هنا عن من له الحق فييفرض عليه. و

بصفة  بدورها للمحكمةيمكن راف الدعوى وحدهم أم أط األمر يقتصر على  هل الدعوى،

 إدخال الغير؟  تلقائية

سلم به، أن أطراف الدعوى)المدعي أو المدعى عليه( خول لهم المشرع حق ممن ال

، رغم االنتقادات التي تم توجهها لهذا المبدأ، لكونه يجبر شخص  238إدخال الغير في الدعوى

 ب.على الدخول في خصومة في وقت غير مناس

فالمدعي يستطيع أن يطلب إدخال الغير في الدعوى قصد أن يحكم له بموضوع طلبه 

قد يكون هدف المدعي من طلب اإلدخال أن ألصلي على المدعى عليه وعلى المتدخل، وا

 حجة عليه.الدعوى نافذا في حق هذا الغير و يكون الحكم الذي سيصدر في

الحكم على ن أجل تفادي الحكم عليه والغير مويمكن للمدعي عليه تقديم طلب إدخال 

 .239المدخل في الدعوى

مشرع المغربي أما بخصوص المحكمة وسلطتها في إدخال الغير في الدعوى، فإن ال

الفرنسي، الذي يذهب إلى أن القاضي يجب أن يلتزم  اإلجرائيالتشريع تأثر كثير بالفكر و

 . تجاه الدعوى المدنية 240الحياد التام

                                                           
 في مسطرة التدخل في المبحث األول من هذه الدراسةأنظر ما تم التطرق إليه  -237 

 . 222،ص،م .سهشام المراكشي، مفهوم الغير في التشريع المغربي... -238 

 . 290، ص:م .سإدريس العلوي العبدالوي، شرح قانون المسطرة المدنية المغربي،ج األول... مأمون الكزبري و -239 

اإلثبات يقعان على الخصوم بشكل فعبء االدعاء وجب أن يبقى محايدا يقصد بمبدأ حياد القاضي أن هذا األخير ي -240 

إعطائه الوصف القانوني الذي ينطبق القاضي مهمة تقدير هذا النزاع و يقع علىفي الحدود التي رسمها القانون ومباشر و

عرفت خارج نطاق عليه، فليس له أن يضيف من عنده إلى موضوع الطلب أو سببه وقائع  لم يستند إليها الخصوم أو 

 هذا ال يجوز.ن القاضي لو فعل ذلك لصار خصما والخصومة، ففي كل هذه الحاالت يظل مبدأ الحياد مطلقا أل
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ن نطاقها بأن أن تعدل م األحوالال يجوز للمحكمة بحال من و رافهاألطفالدعوى ملك 

هو تعبير عن أو يعرضونه عليها، و األطرافبه لعنصرا لم يتمس طتضيف إليها شيئا أن 

تغلب ي تنادي بحماية الحرية الفردية والتردية التي كانت سائدة في فرنسا والنزعة الف

 .241تماعيةالمصالح الخاصة على المصالح العامة االج

 يتعين على القاضي على أنه:"م م  من ق 9لمشرع المغربي في الفصل نص ا ،عليهو

أن يبت في حدود طلبات األطراف وال يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه 

الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب األطراف ذلك بصفة 

 صريحة".

ى ما سبق أن عرض أطراف يضيف من عنده عناصر جديدة إل يستطيع أنفالقاضي ال 

 .242لهذا يمكن القول بأنه ليس للمحكمة سلطة إدخال الغير في الدعوىالدعوى. و

، إلى أن المشرع المغربي يسمح للمحكمة بإدخال الغير في 243لقد ذهب بعض الفقه

ي ينص على أنه: الذ 222، كالفصل عتمادا على بعض النصوص القانونيةالدعوى ا

"يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد األطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى األهلية 

                                                                                                                                                                                     

 2323نبيل إسماعيل عمر، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي في قانون المرافعات، المعاريف، االسكندرية،  -

 . 21،ص:

 . 02،ص:م .سرضوان الفاللي،  -241 

أما ما أشار إليه بعض الفقه بأنه يمكن قبول إدخال الغير من طرف المحكمة دون أن يطلب منها ذلك أحد األطراف، و  -242 

من ق م م فهو أمر  222ذلك اعتمادا على ضرورة إلزام الغير بتقديم مستند تحت يده قصد االطالع عليه، بناء على الفصل 

 غير مقبول العتبارين:

و وجوب التميز بين إدخال الغير كطلب عارض و بين إدخاله في الدعوى لتقديم مستند في حوزته، ففي االعتبار األول: ه -

عليه، ثم إن هذا الغير بمجرد إدخاله في الدعوى يتمتع بكامل خال الغير هو جعل الحكم حجة له والحالة األولى الهدف من إد

سلوك طرق الطعن التي يراها ممكنة. كإبداء الدفوع والطلبات و الدعوى األصليينالحقوق اإلجرائية التي يتمتع بها أطراف 

أما في الحالة الثانية، فإن اإلدخال يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق الهدف من ورائه حل النزاع، فال يترتب على ذلك 

أجل اإلدالء به أال يثبت  المراد إدخاله مني المستند الموجود بحوزة الغير واعتبار الغير طرفا في الدعوى ألن المفروض ف

 له حقا أو ينفيه.

إدخال الغير من أجل موصلة الدعوى شيء آخر، فإذا كان أن إدخال الغير في الدعوى شيء و أما االعتبار الثاني هو-

اإلدخال في الدعوى يعد طلبا عارضا يهدف إلى توسيع نطاق الدعوى من ناحية أطرافها بهدف جعل الحكم حجة على 

تتعلق بمسألة تصحيح مسار الدعوى  222ن إدخال الغير من أجل مواصلة الدعوى المنصوص عليها في الفصل الجميع، فإ

 هو أمر ال عالقة له بطلب إدخال الغير كطلب عارض.طراف قد توفي أو تغيرت أهليته، وبعدما يكون أحد األ

 . 02و  01،ص:م .سللتوسع أكثر أنظر، رضوان الفاللي،  -

 . 132،ص:م .سآخرون، بد السالم بناني وعالفكهاني و -243 
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من  93، 92، 94سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 

 لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم".

أي انتقد بشدة من طرف بعض الفقه المغربي، حيث اعتبروا أن هناك إال أن هذا الر

 222فرق بين إدخال المحكمة الغير في الدعوى و بين الحالة المنصوص عليها في الفصل 

 التي ال تعدو أن تكون تصحيحا للمسطرة أو استكمال إجراءات التحقيق.وم  م قمن 

ال يحتمل التأويل فضال عن أن و واضح 222ام المراكشي أن الفصل هش األستاذيرى و

الذي يجعل الدعوى ال تسمع إال ممن له الصفة م  م قمن  2ينسجم مع الفصل  222الفصل 

والذي  222أن هذا االستدعاء المنصوص عليه في الفصل فضال عن  األهليةوالمصلحة و

 اء ليسوا أغيارتوجه المحكمة إلى من له الصفة يتم توجيهه إلى الورثة بعد واقعة الوفاة وهؤال

هذا ما سبق وأن قرره و 244يوجه إليهم بصفتهم هاته اإلشعارو ىبل هم خلف عام للمتوف

 245في مجموعة من القرارات األعلىالمجلس 

مدنية الفرنسي الجديد الذي أصبحت متجاوزة في ظل قانون المسطرة ال فهذا النقاش

ال الغير في الدعوى من على سلطة المحكمة في إدخ 990يح العبارة في المادة نص بصر

 .246تلقاء نفسها

، فإن أجاز لك تجاه مخالفا عن باقي التشريعات األخرىالمشرع الجزائري س ،غير أن

ب االختصام عن أحد الخصوم إدخال الغير عن طريق القاضي إال أنه استلزم أن يصدر طل

ستطيع توجيه إما تغير طلبا لم يقدمه أحد الخصوم، وحكمة ال تستطيع أن توجه للن المأل

طلبات الخصوم نحو الغير، فإدخال الغير في الدعوى بناء على أمر المحكمة يمثل مظهرا 

                                                           
 . 42،ص:م .سهشام المراكشي، المساطر الكفيلة بحماية الغير في قانون المسطرة المدنية...  -244 

الذي جاء فيه: و 2329/ 1/ 23ليا( بتاريخ من بين هذه القرارات ما صدر عن المجلس األعلى) محكمة النقض حاو -245

من ق م م".) قرارا  222محكمة أن توجه إلى ورثته إشعار لمواصلة الدعوى طبقا للفصل "إذا توفي المستأنف كان على ال

 .  22،ص: 90،منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى، عدد 912'ملف مدني عدد  2244/32عدد

جاء في هذه المادة : " للقاضي أن يدعو الخصوم الختصام كل أصحاب المصلحة الذين يبدو له وجودهم ضروري  -246 

  حل النزاع..."ل
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 اإلجرائيأداء العدالة، وهو نتاج تطور في التشريع والفكر من مظاهر إيجابية القاضي في 

 .247من دور سلبي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية إلى دور إيجابي له

لجزائري على أنه:" ا اإلداريةالمدنية و اإلجراءاتمن قانون  022فقد نصت المادة 

لو من تلقائي نفسه أن يأمر أحد الخصوم عند االقتضاء تحت غرامة يمكن القاضي و

 .الحقيقة" إلظهاربإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو ،تهديديه

لم  المغربي مدنيةانون المسطرة الأن واضعو مسودة مشروع ق نشير في األخيرو

هو عليه بخصوص سلطة المحكمة في إدخال  ما لمسألة، وبقي الحال علىإلى هذه ا اينتبهو

 الغير في الدعوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
العلوم في القانون الخاص كلية الحقوق و التدخل في الخصومة، رسالة لنيل دبلوم الماجسترصدام كحلة، اإلدخال و -247 

 . 22ص: 0222 - 0221السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 
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 المطلب الثاني: القواعد اإلجرائية إلدخال الغير في الدعوى و آثاره

 اإلدخال العديد من مثله مثل طلب التدخل في الدعوى، يثير اختصام الغير أو 

ي ، حيث إن المشرع المغربتقديمهاإلشكاالت بخصوص القواعد المسطرية المتبعة بشأن 

التي أحالت بشأن الطلبات العارضة على القواعد العامة وعكس بعض التشريعات المقارنة 

 لم يحيل على القواعد العامة.وضح كيفية رفع طلب إدخال الغير ولرفع الدعوى، لم ي

طلب عارض، فإنه يقدم وفق الشكليات واإلجراءات  الدعوى لما كان إدخال الغير فيو

الفقه والمسطرية التي تهم الطلب األصلي أو المقال االفتتاحي، وهذا ما أكد عليه القضاء 

 المغربي.

الخاصة، وجب الشروط األنفة بما فيها العامة ومتى توفرت في طالب اإلدخال  ،وعليه

 02يات المنصوص عليها في الفصل ذلك وفقا للشكلويقدم طلبه أمام الجهة المختصة  عليه أن

 من ق م م. 90و

تخول له مجموعة من  في الدعوى أو الخصومة أثارا هامةويترتب على إدخال الغير 

 الحقوق اإلجرائية، وذلك للدفاع عن حقوقه المكفولة قانونا.

)الفقرة  لذلك يستوجب البحث في القواعد اإلجرائية إلدخال الغير في الدعوى األولى

 األولى( على أن نبحث عن اآلثار المترتبة عن هذا اإلدخال)الفقرة الثانية(.

 : إجراءات إدخال الغير في الدعوىاألولىالفقرة 

المغربي قد تولى تنظيم إدخال الغير في الدعوى، فإنه لم يوضح بشكل .م.م إذا كان ق

( أو من حيث كيفية تقديم هذا صريح القواعد اإلجرائية، سواء من حيث الجهة المختصة)أوال

 .)ثالثا(محكمة االستئنافثار إشكال بخصوص مدى جواز إدخال الغير أمام )ثانيا( والطلب
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 في طلب إدخال الغير في الدعوى بالبت أوال: الجهة المختصة

إن طلب إدخال الغير من اختصاص المحكمة االبتدائية طالما انعقد االختصاص لهاته 

التي لهذه المحكمة مع  248ذلك بحكم الوالية العامةو، طلب األصليالمحكمة للبت في ال

 طلب اإلدخال في الدعوى.وجود ارتباط بين الطلب األصلي و ضرورة

، كما غير بموجب القانون رقم  مم  من ق 22وتتضح هذه القاعدة من خالل الفصل 

تختص المحاكم الذي جاء فيه ما يلي: ''  92.22، وكما عدل بمقتضى القانون رقم 40.29249

االبتدائية مع مراعاة االختصاص الخاصة المخولة إلى أقسام قضائيا القرب بالنظر في جميع 

انتهائيا أو ابتدائيا اإلدارية واالجتماعية ابتدائيا والقضايا المدنية وقضايا األسرة والتجارية و

 مع حفظ حق االستئناف.

ة ولو في الحالة التي يسند فيها تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالف

 قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى''.

بناء عليه، فإن المحكمة االبتدائية هي صاحبة االختصاص بالنظر في طلب إدخال و

  معروضا على أنظارها. الغير في الدعوى متى كان الطلب األصلي

طلب إدخال الغير، فيستند المشرع  فيللبت  أما فيما يخص االختصاص المحلي

، معتبرا " كما مر معنا في طلب التدخلقاضي األصل هو قاضي الفرعالمغربي إلى قاعدة "

علو على قواعد الطلبات األصلية يلبات العارضة وجمع بين الطفي ذلك أن االرتباط الذي ي

 على أنه:  .م.ممن ق 04. فبعدما نص في الفصل 250االختصاص

إذا لم  تصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه"يكون االخ

يكن لهذا األخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان االختصاص لمحكمة 

 هذا المحل.

                                                           
تها في أدبيات الفقه توصف المحاكم االبتدائية أو محاكم الدرجة األولى بأنها ذات الوالية العامة، كما جرى نع - 248

 القانوني، إذ يرجع لها النظر في جميع القضايا ما لم يسند المشرع لغيرها من المحاكم األخرى النظر فيها.
 .0221فبراير  29الموافق ل  2101ذي الحجة  20بتاريخ  2.21.09صدر هذا القانون بمقتضى ظهير شريف رقم  -249

 . 229،ص:م .سخالد الحبيب  -250 
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إذا لم يكن للمدعى عليه ال موطن وال محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده 

 عي أو واحد منهم عند تعددهم.أمام محكمة موطن أو إقامة المد

إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد 

 منهم".

من نفس القانون على أنه: "ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات  92أكد في الفصل  

الطلب  األخرى العارضة، والتدخالت، والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها

األصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب األول المقدم أمامها لم يقصد به إال إبعاد المدعى 

 عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر".

أنه متى قدم طلب أصلي إلى المحكمة المختصة من خالل قراءة الفصل أعاله، يتضح 

لو دخال المتفرع عن الطلب األصلي ور في طلب اإلمحليا بنظره، فإنها تختص كذلك بالنظ

كان في األصل أو الطلب الفرعي يخرج عن االختصاص المحلي للمحكمة المعروضة 

واحدة حتى يصدر  . ولعل الهدف من ذلك هو استجماع عناصر النزاع في محكمة251عليها

 .من ثم تجنب تعارض األحكام متى عرض النزاع أمام محكمتينفيه حكم واحد، و

دة قاضي األصل هو قاضي الفرع في هذا اإلطار ال تمنع الشخص عومع ذلك فإن قا

إذا ثبت بوضوح  252المراد إدخاله من التمسك بعدم اختصاص محكمة الدعوى األصلية محليا

أن الطلب األصلي لم يقصد به إال إبعاد المدعي عليه من محكمته العادية، فعندئذ يحال 

 .المدعي على من له حق النظر

وما يستنتج من خالل دراسة قواعد االختصاص بالنسبة لطلب إدخال الغير في الدعوى 

 األصلأنها نفسها المتعلقة بطلبات التدخل، بحيث أن المشرع المغربي قد تأثر بقاعدة "قاضي 

جعل صلة االرتباط تعلو على قواعد االختصاص المكاني لما طرح  هو قاضي الفرع" من ثم

                                                           
كانت دعوى رائجة أمام محكمة معينة، فإنه يجب على المدعي أو المدعى عليه الذي ينوي إدخال الغير في فإذا   -251 

الدعوى أن يتقدم بطلبه لهذه المحكمة، سواء كان مقال اإلدخال يدخل أصال في اختصاصها المكاني أو يخرج عنه، فمحكمة 

لو كانت غير حكمة المختصة بالبت في اإلدخال وهي الم موطن المدعى عليه أو موطن المدعي أو موقع العقار... تكون

 مختصة محليا للنظر في هذه الطلبات طبقا لقواعد االختصاص المحلي.

 . 222ص: م .سعبد السالم بناني، سعيد الكهاني و -252 
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وراء المدعى عليه جانبا، بمعنى أن المحكمة التي تختص محليا بنظر  قاعدة المدعي يجر

دخال الغير في الدعوى الدعوى األصلية هي المختصة بنظر الدعوى الفرعية الرامية إلى إ

بالمقابل اشترط حتى يتحقق االختصاص النوعي للمحكمة في طلبات اإلدخال أن األصلية، و

مع اعتبار  مص المحكمة النوعي، وهذا ما ينسجتكون هذه الطلبات مما تدخل في اختصا

 .253قواعد االختصاص النوعي من النظام العام

 ثانيا: كيفية تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى

سالفة الذكر، دقيقا في تبيان كيفية تقديم  239الملغي من خالل المادة ق.م.م لئن كان 

ديم المقاالت االفتتاحية، فإن القانون على القواعد الخاصة بتق باإلحالة، وذلك اإلدخالطلب 

 عدم إفراده نصوص خاصة.و الحالي كان أكثر غموض لعمد تنصيصه على اإلحالة

 92254تدخل الفقه فأشار إلى أنه، إذا كان الطلب االفتتاحي وفق الفصل  أمام هذا الفراغ

المدعي أو  يجب تقديمه إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرفق.م.م من 

يحرر به أحد أعوان كتابة الضبط محضرا يوقع أو تصريح يدلي به المدعي شخصيا ووكيله، 

عليه من طرف المدعي أو يشار فيه إلى عدم إمكانية التوقيع، فإنه يجب تطبيق نفس القواعد 

 . 255اإلجرائية على الطلبات العارضة بما فيها طلب إدخال الغير أمام المحكمة االبتدائية

كالدعوى  األخيرةلالفت لالنتباه أنه يجوز إدخال الغير في الدعوى االستعجالية، فهذه و

لنفس القواعد  اإلدخاليخضع طلب بحيث يقدم فيها طلب إدخال الغير، العادية يجوز أن 

الموضوعية المتبعة أمام محكمة الموضوع مع مراعاة شروط اختصاص القضاء االستعجالي 

 .256من طرف رئيس المحكمة

 

                                                           
 . 12،ص:م .سرضوان الفياللي،  -253 
بتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي :" ترفع الدعوى إلى المحكمة اال تنص الفقرة األولى منه على أن -254 

أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي 

 ضر إلى أنه ال يمكن له التوقيع".أو يشار في المح

 . 42-23،ص:م .سالمدنية المغربي، ج األول... إدريس العلوي العبدالوي،شرح قانون المسطرة مأمون الكزبري و -255 

 . 124ص: عبد اللطيف هداية هللا: القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، -256 
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 محكمة االستئنافإدخال الغير أمام مدى جواز ثالثا: 

إذا كان لإلطراف سلطة واسعة في تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى أمام المحكمة 

 االبتدائية، فإن التساؤل المطروح هو ما مدى جواز إدخال الغير أمام محكمة االستئناف؟

 والفقه ه، فقد تكلف القضاءأمام غياب نص صريح يجيب عن اإلشكالية المطروحة أعال

الدعوى  بذلك، حيث ذهبت محكمة النقض المغربية في عدة قرارات إلى منع إدخال الغير في

وعدم توفيت عليه  هو ما يشكل حماية للغير للدفاع عن حقوقهأمام محكمة االستئناف، و

 . درجة من درجات التقاضي

بما يلي: 257إحدى قراراتها  هذا، فقد قضى مجلس األعلى )محكمة النقض حاليا ( في

"إن مقال إدخال الغير في الدعوى أمام محكمة االستئناف يقع تحت طائلة عدم القبول لما في 

الضمانات اإلجرائية في  مذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من أقد

 التقاضي".

 يلي:ما  258كما قضى المجلس األعلى) محكمة النقض( كذلك في إحدى قراراتها

"إغفال إدخال شركة التأمين في الدعوى في المرحلة االبتدائية، ال يسمح بإدخالها في  

 المرحلة االستئنافية لما في ذلك من حرمان لها من درجة من درجات التقاضي".

ما يستشف من هذه القرارات، هو منع إدخال الغير في المرحلة االستئنافية، ألنه فيه 

جاءت بها مختلف  درجتين، الذي يعتبر من أقدس المبادئ التي مساس لمبدأ التقاضي على

 صادقت عليه جملة من المواثيق الدولية.دساتير العالم و

على عدم جواز إدخال الغير في المرحلة االستئنافية  259المغربي وعليه، فقد أجمع الفقه

 لى أنه: الذي تنص عق.م.م من  219و ذلك بناء على مقتضيات الفقرة األولى من الفصل 

                                                           
ر بمجلة منشو 32/ 9202في ملف عدد  0222تحت عدد  30/ 22/ 02قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  -257 

 ما يليها.و 224ص: 22د المرافعة عد

منشور  22/ 2222في الملف المدني عدد 1220تحت عدد 22/ 22/ 02قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  -258 

 .023ص: ،20بمجلة القصر عدد 

 . 222،ص:م .سخالد الحبيب،  -259 
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" ال يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في االستيناف باستثناء طلب المقاصة أو 

 كون الطلب الجديد ال يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب األصلي".

التي تتناول الدعوى بالتعديل أو باإلضافة ن الطلبات التي يبديها األطراف ووهذا يعني أ

 تبت إال فها تكون غير مقبولة، فمحكمة االستئناف المن حيث موضوعها أو سببها أو أطرا

 في الطلبات التي أثارها المستأنف ابتدائيا فقط دون غيرها من الطلبات.

من  092من المادة تنص الفقرة األولى حيث  ،والشيء نفسه أكده المشرع المصري

اف إدخال من لم ال يجوز في االستئنقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على انه: "

 يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك"

ووفقاً للنص أعاله، فإنه ال يجوز في االستئناف إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة 

ن إدخال الغير ألول مرة في االستئناف يعني توجيه طلب جديد إليه ذلك أل الدرجة األولى،

ن ذلك يتضمن انتهاكاً لقاعدة أطلبات جديدة في االستئناف، كما  قاعدة هي عدم قبولوال

التقاضي على درجتين، إذ يؤدي هذا اإلدخال إلى حرمان الغير من إحدى درجتي 

 .260التقاضي

نه ال يجوز إدخال شخص لم يكن طرفاً أمام أ في ظل القانون المصري، إذن القاعدةف

حد أطراف الدعوى أو رة في االستئناف بناءاً على طلب أم محكمة أول درجة كخصم ألول

 بأمر من المحكمة، ولكن يستثنى من ذلك إدخال الغير أمام محكمة االستئناف لتقديم مستند

ألنه ال يعّد بهذا اإلدخال  من قانون اإلثبات المصري، 02تحت يده تطبيقاً ألحكام المادة 

معنى الفني الدقيق بل هو استعانة بالغير لتقديم دليل وال يعد اختصاماً بال طرفاً في الدعوى،

 .261وفقاً للقاعدة التي تقضي بأنه يجوز تقديم أوجه دفاع جديدة في االستئناف

                                                           
 . 124،ص:م .سأحمد أبو الوفا،  -260 

 . 214،ص:م .سوجدي راغب فهمي،  -261 
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أما المشرع الفرنسي فيجيز في قانون المرافعات الجديد اختصام الغير ألول مرة أمام 

ناف حجة عليه، وإنما ليس فقط بهدف جعل الحكم الصادر في االستئ محكمة االستئناف،

 ن:على إ 222إذ تنص المادة  ،262بهدف الحكم عليه أيضاً 

يمكن اختصامهم أمام محكمة االستئناف  221األشخاص السابق ذكرهم في المادة "  

 .حتى بهدف الحكم عليهم إذا ما أدى تطور النزاع إلى ضرورة هذا االختصام

هم كما مر ذكرهم في المواضيع  ( 221واألشخاص الذين ذكرهم المشرع في المادة ) 

السابقة األشخاص الذين يجوز لهم التدخل في الدعوى االستئنافية تدخالً اختيارياً ممن تكون 

 .لهم مصلحة في هذا التدخل مع وجود صلة كافية بين طلب التدخل والطلب األصلي

الحكم ولم يكن المشرع الفرنسي يبيح اختصام الغير أمام محكمة االستئناف بهدف   

مقرراً  وإنما تدخل وحسم الخالف في أحكام القضاء الفرنسي حول مدى جوازه عليه من قبل

األشخاص الذين يمكنهم التدخل  بأن:" 2340-2-02المرسوم الصادر في من  32في المادة 

يمكن إدخالهم أمام نفس المحكمة بهدف الحكم عليهم عندما يتطلب  اختيارياً في االستئناف،

من  222، وقد أعاد المشرع صياغة هذا النص في المادة رورة اختصامهماع ضتطور النز

 ."قانون المرافعات الجديد

 الفقرة الثانية: آثار إدخال الغير في الدعوى

فإن الفقه تصدى لهذه  ،في ظل غياب تحديد آثار اإلدخال من قبل المشرع المغربي

 في: اآلثارذه تتمثل ه، والمسألة، وأورد مجموعة من اآلثار الهامة

من ثم يتوجب عليه ، ويعد طرفا فيهاو الدعوىالمدخل خصما في  حبيص  أوال:   

دفاعه فيها، و متابعة سير الدعوى، فإن لم يحضر حكمت المحكمة  إبداءحضور جلساتها و 

في ذاته يعني توجيه طلب إليه  اإلدخالفي غيابه، فهو يعد طرفا بمجرد قبول إدخاله، ذلك أن 

                                                           

 . 22،ص:م .سلي، رضوان الفيال -262 
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لو لم يبدي أي الدعوى لذا فهو يأخذ هذه الصفة وأقام لذي افي طلب الشخص  كهإشراأو 

 .263طلب

، لكن إذا كان الدفع قد الموضوعيةمدخل أن يتمسك بالدفوع الشكلية ويحق لل  ثانيا:

أبدي وفصل فيه، فليس لمن أدخل إثارته من جديد. فهذا اآلثار فيه هدر لحق الغير المدخل في 

 التمسك بالدفوع.

 ...وعلى العكس،اإلقرارالمقدمة في الدعوى كاليمين و يلزم المدخل باألدلة ال الثا:ث

 فإنه يستفيد مما يكون قدم في الدعوى من أدلة إثبات تدعم و تسند موقفه فيها.

أحد األهداف التي  م يحقق اإلدخالث، ومن عليهيعد الحكم الذي صدر حجة له و: رابعا

 النسبي لحجية األحكام. هي تفادي اآلثاريسعى إليها، و

الدعوى  ألطراففإن له حق الطعن بكافة طرق الطعن التي يبيحها القانون  ،الهذو

كما أن للخصوم أن يطعنوا في الحكم إذا صدر لصالح من اختصم هذا الشخص  ،األصليين

 في الدعوى.

إلى  سباألساالذي يهدف ، و264أما االتجاه الذي يقر إدخال الغير بناء على أمر المحكمة

إدخال شخص في الدعوى الستجالء وجه الحق في الدعوى، ففي هذا النوع ال يتمتع المتدخل 

 الختصام الغير بطلب الخصوم. مقررة أو المركز القانوني المشابهبالحقوق ال

أنه ليس كل من يكون ماثال في  ،، أنه لما كان من المسلم به265فيذهب جانب من الفقه

بأمر المحكمة قد يحدث بقصد مثول الغير في  اإلدخالمادام د طرفا فيها، والخصومة يع

خال الغير لتقديم مستند تحت الدعوى دون أن يوجه إليه طلب بالحماية، كما في حالة إد

بأمر المحكمة ال يؤدي إلى جعل الغير  اإلدخالمجرد  نفيرى هذا الجانب من الفقه أيده،

الغير ممن يصح اختصامه بناء على طلب طرفا في الدعوى، لكنه يكون كذلك إذا كان هذا 

 .األطرافأحد 

                                                           

  020،ص:م .سوجدي راغب فهمي،  -263 

 كما مر معنا المشرع المصري، والذي ال يعتبره مدخال في الدعوى  -264 

 . 012،ص:م .سعبد المنعم الشرقاوي، فتحي والي،  -265 
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من هنا يبدو لنا أن مجرد إدخال شخص في دعوى قائمة، ال يعني بالضرورة شموله و

بالحماية القضائية، أو منحه مركزا قانونيا، الن وجوده و إن كان ضروريا لحسم الدعوى، 

ينة تخدم أساسا األطراف إال أن دوره في األساس يكمن في االستيضاح منه عن أمور مع

حقوق أو مكاسب معينة لنفسه تجاه  وى، دون أن يطلب المدخل فيها بأيةاألصليين في الدع

 اآلخرين.
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مجموعة من الوسائل إذا كان المشرع المغربي قد متع الغير قبل صدور الحكم ب

مصالحه، فإنه قد يحدث أن يصدر حكم قضائي ت التي من شأنها أن تحمي حقوقه وواآلليا

لذلك نجد أن  ،دون ممارسة الغير لهذه المكنات والسلطات، أو دون علمه بالدعوى المرفوعة

، جاء بجملة من اآلليات من 266وعلى غرار مختلف التشريعات المقارنة المغربي المشرع

 .الضار به بعد صدور الحكم األغياراكز لحماية مر دنيةمسطرة المانون القل خال

الذي نظم أحكامه في  267ولعل أبرز هذه الوسائل تعرض الغير الخارج عن الخصومة

 .  922إلى  929الباب السابع من القسم الخامس بمجموع ثالث فصول من الفصل 

روعيته، في مبدأ نسبية أثر ويجد للتعرض الغير الخارج عن الخصومة أساسه ومش

 ،269بين رافض لهالف فقهي بين مناصر لهذا الطعن و. وقد ثار خ268األحكام سالفة الذكر

                                                           

، رسالة بالنسبة للتشريع المصري، )أنظر أحمد عبد العظيم بشندي، حماية الغير في قانون المرافعات المصرية -266 

خاصة في الباب الثاني الذي خصه لوسائل حماية الغير بعد صدور  2332دكتوراه، كلية لحقوق، جامعة القاهرة سنة

 الحكم(.

عرف هذا النوع من طرق الطعن تطورا ملحوظا في المغرب. فقبل فرض نظام الحماية الفرنسية لم تكن طرق  - 267

على النحو المستقر عليه رج عن الخصومة، منظمة في القانون المغربي، والطعن في األحكام، بما فيها تعرض الغير الخا

 إنما كان باستطاعة المتقاضين تقديم تظلماتهم إلى قاض الجماعة الذي سيصبح فيما بعد وزير الشكايات.حاليا، و

و العرفية أو المحاكم بعد الحماية لم يكون تعرض الغير معروفا سواء بالنسبة ألحكام قاض الشرع أو المحاكم العبرية أو

باقي طرق الطعن األخرى، حيث خص تعرض تعرض الغير و 2329صرية نظم ظهير المخزنية. أما بالنسبة للمحاكم الع

اللذين تضمنا أحكاما نلقت حرفيا تقريبا من مقتضيات الفصول  093و 092هما لخارج عن الخصومة بفصلين اثنين والغير ا

 ي القديم.من ق م م الفرنس 143إلى 141من 

 2322الفرنسيين قبل أن تمدد إلى المغاربة حتى بعد قانون التوحيد و المغربية انت هذه األحكام خاصة باألجانب وقد كو

حيث نظمه في الباب السابع من القسم  2341لتبقى هي المطبقة إلى غاية صدور قانون المسطرة المدنية الحالي لسنة 

 . 922إلى 929ثالث فصول من الفصول  الخامس المتعلق بالمساطر الخاصة في

 . 022- 022،ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...   -

 2222تحت عدد  2332/ 22/ 02هذا ما أكد عليه المجلس األعلى ) محكمة النقض حاليا( في قرار صادر بتاريخ  -268 

 الذي جاء فيه: 29،ص:22لس األعلى ،عدد منشور بمجلة المج 0222ملف مدني عدد 

" الشخص الذي يجوز له أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الغير الذي ال يحتج عليه بقوة الشيء 

 .المقضي به"

اختالف الفقه المسطري حول ما إذا كان الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة وسيلة ضرورية لحماية حقوق  -269 

 لذلك برز اتجاهين:الغير، 

اتجاه تقليدي: هذا االتجاه ال يعتبر التعرض الغير الخارج عن الخصومة من قبيل الطعن في األحكام الن اللجوء لهذه  -

الطرق ال يكون إال ممن كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه. كما يستند االتجاه الرافض إلى أن 

بما أن قاعدة نسبية األحكام تقصر الحجية على أطراف يا هو أن يضار الغير من الحكم، وه شرطا أساسالطعن يلزم لمباشرت

صلحة الغير ما ال يتوفر الضرر تنعدم منيتضرر من حكم ليس طرفا فيه. فحي الدعوى دون غيرهم، فإن الغير ال يمكنه أن

م فإن هذا الطعن ال يعدو أن يكون ثأ نسبية  األحكام. ومن على مبد لذلك يؤكدون على كفاية االعتمادفي الطعن في الحكم، و

 =بالتالي يجب عدم األخذ به.غير قابل للتطبيق، و دنيةمال سطرةمال انونيد في قتزا

و يضيف أنصار هذا االتجاه بأن ايجابيات االكتفاء بمبدأ األثر النسبي لألحكام، أنه طريق سهل لدفع حجية الشيء المقضي =

النتيجة في ع إجراءات وأداء مصاريف زائدة وإتباالتي تتطلب احترام شروط معينة، وى دعوى تعرض الغير بدون حاجة إل

األخير نفسها التي يحققها ذلك المبدأ في حالة االستجابة للطلب. بل إن الخطير في األمر هو أن خسارة الغير المتعرض 

=  التعويض انبه فضال عن إلزامه بالمصاريف والغرامة وج تجعل الحكم المطعون فيه حائزا لحجية الشيء المقضي به في
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المشرع المغربي انتصر إلى االتجاه الذي أن انعكس على موقف التشريعات اإلجرائية، إال 

 . األغيارمصالح كوسيلة دفاعية بغية حماية حقوق واهتم به 

التنفيذ سواء  وسيلة أخرى متمثلة في إثارة صعوباتلك للغير كما أوجد المشرع كذ

ث نص يالوقتية أو الموضوعية من أجل الدفاع من حقوقه سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، بح

 .ق.م.م من  121و  129و 120و  122و  192و 213و  02عليها في الفصول 

لخارج عن سنعمد من خالل هذا الفصل إلى الوقوف على تعرض الغير ا ،لذلك

الخصومة كوسيلة دفاعية من خالل) المبحث األول( على أن نخصص في )المبحث الثاني( 

 إلثارة الغير لصعوبات التنفيذ.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

التسويف من أجل ربح الوقت أو تضييعه لغير ما هو إال وسيلة للمماطلة ويضفون كذلك أن التعرض اعند االقتضاء. و=

 لم.بحسب ما يحقق مصلحة الطاعن، و يقف بذلك عرقلة في وجه اإلسراع بتنفيذ األحكام و اقتضاء الحقوق ورد المظا

صومة، ويسانده في ذلك التشريع أما االتجاه الحديث، فيؤكد على ضرورة اإلبقاء على تعرض الغير الخارج عن الخ-

خير من البد لهذا األالغير، و ينطلقون من كون التمسك باألثر النسبي لألحكام، قد يكون غير كاف لصيانة حقوقوالقضاء، و

 عرض الغير الخارج عن الخصومة.هو طريق الطعن بتطريق آخر لحماية حقوقه و

نسية والنسب وبراءة االختراع تظهر أهمية هذا التعرض كذلك في حالة األحكام التي لها حجية مطلقة كأحكام الجو

ليس فقط بيم أطراف الحكم، مما ال مجال معه للحديث عن الدفع بمبدأ األثر النسبي ا،بحيث يحتج بها اتجاه الكافة وغيرهو

 لألحكام.

 3ص: ،0220مطبعة النجاح الجديدة،السنة ر عمر الشيكر، الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة، ط األولى،أنظ -

-22. 

 



 حماية الغير في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي

 

91 
 

 تعرض الغير خارج عن الخصومة كوسيلة دفاعية لحماية حقوق الغيرالمبحث األول: 

ة عالجية فعالة تعرض الغير الخارج عن الخصومة يشكل وسيلفيه، أن ريب  مما ال

لحماية حقوق الغير، يهدف هذا األخير من خالل سلوكه إلى تعديل الحكم في حدود ما يمس 

الغير، فهو كم الصادر ضد مساس الحريق يسعى إلى معالجة حالة تعدي وبحقوقه، فهو ط

اإلدخال في ئية األخرى المتمثلة في التدخل ويمثل الوسيلة األكثر حماية من الوسائل الوقا

 ما يترتب عليها من امتيازات.و الصفة هذه ألن الغير بتدخله يفقد ،270لدعوىا

يتخذ الغير وفقا لهذه الوسيلة الالحقة للحكم، موقفا سلبيا من الخصومة؛ وذلك بانتظاره و

منسجما مع مصالحه كان خيرا له  انتهاء الخصومة دون أن يتدخل فيها، فإن جاء الحكم

إن لم يأت وفقا لمصالحه، يبقى محتفظا بصفة الغير التي ، وويوفر على نفسه عناء الخصومة

تمكنه من التعرض عن الحكم الصادر لدفع أثره بالنسبة إليه بتعديله جزئيا أو كليا إذا كان 

 غير قابل للتجزئة.

انون قضمان حماية للغير، أجاز المشرع المغربي في لتحقيق هذه الغاية السامية وو

نظم أحكامه في الباب السابع من القسم الخامس ا الحق اإلجرائي، وسلوك هذ نيةدمسطرة المال

 . 922إلى  929بمجموع ثالث فصول من الفصل 

غير أن، هذا التنظيم لم يكون بالقدر الكافي، بالقياس إلى العناية التي أوالتها له 

دد ، إذ جاءت المقتضيات المنظمة له قليلة من حيث الع271التشريعات اإلجرائية المقارنة

كذا مسطرة ممارسته إلى جانب رفه المشرع ولم يحدد شروط بدقة و، إذ لم يع272والمحتوى

 إغفاله آثاره، الشيء الذي عقبه مشاكل على المستوى العملي. 

اإلغفال، بحيث عمدوا إلى تعريفه وإيراد قد تصدى القضاء والفقه لهذه االقتضاب وو

 آثاره )المطلب الثاني(.و األول( وكذا إجراءاته المسطريةشروطه )المطلب 

 

                                                           
فيختلف التعرض الغير الخارج عن الخصومة عن التدخل في كون أن هذا األخير  له طابع احتياطي، ألنه يمكن الغير  -270 

ن تنتهي إلى  حكم قد يعرض مصالحه للضرر، بينما يكتسي تعرض الغير من أن يأخذ المبادرة بالتسرب إلى الدعوى قبل أ

 الخارج عن الخصومة طابعا إصالحيا ألنه يرمي إلى القضاء على آثار حكم أضر بالغير المعترض.

 . 014ص: 2330الطيب الفصايلي، الوجيز في القانون القضائي الخاص، ج الثاني،ط الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة، -

 كالمشرع الفرنسي الذي خصه له مجموعة من المواد توازي أهميته. -271 
إلى هذه النقطة، بحيث زادوا من عدد النصوص المنظمة  دنيةمال سطرةمال انونقد تفطنوا واضعو مسودة مشروع قو -272 

 له من ثالث إلى خمسة.
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 تعرض الغير الخارج عن الخصومة المطلب األول: ماهية 

قد ال يسعفه التمسك بمبدأ ثار الحكم القضائي. وآالغير المرحلية الوقائية لتفادي قد تفوت 

األثر النسبي لقوة الشيء المقضي به، لما يحيط به من صعوبات التي آتين على ذكرها، فيلجأ 

 جية دفاعية قوامها الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.إلى إستراتي

، وضعه المشرع المغربي خارج عن الخصومة إذن طريق دفاعيةتعرض الغير الف 

ه شخصيا وال بواسطة من ينوب لم يستدع لو الغير الذي تضرر من حكم قضائي، لفائدة

 و ذلك من أجل حماية حقوقه.عنه،

ذلك من خالل تحديد الوقوف على ماهية هذه الوسيلة و لبسنحاول من خالل هذا المطو

نطاقه)الفقرة األولى(.على أن نتناول في لتعرض الغير الخارج عن الخصومة والمقصود با

 )الفقرة الثانية( شروطه.

 تعرض الغير خارج عن الخصومة و نطاقهبالفقرة األولى: المقصود 

تعرض المغربي لم يعطي تعريفا للبالرجوع إلى القانون المغربي، نجد أن المشرع 

الفقه يتولى اقه بشكل دقيق، مما جعل القضاء ولم يحدد نطالغير الخارج عن الخصومة، و

 ذلك.

 غير خارج عن الخصومةالتعرض أوال: المقصود ب

لقد تباينت تعاريف تعرض الغير الخارج عن الخصومة أو ما يعرف عند بعض 

 ،  من جانب الفقه. 274ر عن الحكمباعتراض الغي 273التشريعات

"طعن غير عادي في األحكام يرمي إلى الرجوع عن الحكم  البعض بأنه: 275فقد عرفه

 أو تعديله لمصلحة شخص خارج عن الخصومة التي انتهت بصدوره".

                                                           
 كالتشريع المصري و التشريع االردوني. -273 

هو تعرض الغير الطارئ. أو الفرعي، فيسلكه أحد المتخاصمين أثناء ة بنوع أخر ورنقد أخذت بعض التشريعات المقاو -274

النظر في دعوى عندما يبرز الخصم اآلخر لتأييد حقه حكما صادرا في دعوى أخرى لم يكون ذلك المتخاصم طرفا وال 

 ممثال فيها.

مطبعة  ضوء القانون المغربي، ج الثاني، إدريس العلوي العبدالوي، شرح المسطرة المدنية فيأنظر مأمون الكزبري و-

 . 929،ص:2321بيروت 
 .920:، ص2322أمينة النمر، أصول المحاكمات المدنية، القسم الثاني، الدار الجامعية، القاهرة،  -275 
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إدريس العلوي العبدالوي بأنه: "التعرض الغير و يمون الكزبركما عرفه األستاذان مأ

في متناول ضعه القانون ادي للطعن في األحكام وريق غير عالخارج عن الخصومة هو ط

ال ممثال في الدعوى ليستطيع بمقتضاه أن يدفع أثر الحكم الصادر كل شخص لم يكون طرفا و

 .276فيها إذا كان الحكم المذكور يمس بحقوقه أو يضر بمصالحه"

لم  حفو كذلك  بأنه :"  ذلك الطعن الذي يتقدم به الشخص الذي بن األستاذة قد عرفتهو

بنفسه أو عن طريق من ينوب عنه، ولكن يكن طرفا في الدعوى الصادر بشأنها الحكم سواء 

 .277يكون الهدف منه مراجعة النظر في الحكم المطعون فيه"هذا الحكم مس بحقوقه، و

إذن، تقتصر ممارسته على األشخاص الذين  278تعرض الغير الخارج عن الخصومة ف

المدعي والمدعي الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكو منه، فلم يكونوا أطرافا أو ممثلين في 

يستطعون سلوك هذا الطعن ألنهم كانوا طرفا في الدعوى. فيتميز المدخل الالمتدخل وعليه و

عن الخصومة مقرر  تعرض الغير الخارجباقي الطعون األخرى في كون أن  هذا الطعن عن

 ليس األطراف.لفائدة الغير و

ازل عنه شأنه رج عن الخصومة حق للغير يجوز لهذا األخير أن يتنفتعرض الغير الخا

 هو ما أكدته المحكمة االبتدائية بسطات في حكم لها الذي جاء فيه:شأن باقي الحقوق. و

 اإلشهادألتمس ه أدلى بتنازل كتابي عن الدعوى وحيث أن المدعي في شخص نائبو" 

 عليه

تخلي عنه قانونا مما ارتأت معه حيث أن هذا التنازل انصب على حق يجوز الو

 .279"بتحميله الصائرعلى المدعى بذلك و اإلشهادالمحكمة 

                                                           
 م .سإدريس العلوي العبدالوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج الثاني... و يمأمون الكزبر -276 

 . 902ص:

 . 229،ص:م .سحليمة بنت المحجوب بن حفو،  -277 

الدعوى، لم يكونوا طرفا  هو في نظر البعض :" حق منحه القانون لألشخاص الذين يضر بهم الحكم الصادر فيو -278 

 هو في حقيقته ليس طريقا من طرق الطعن في األحكام".فيها، و

عادي أو غير الخارج عن الخصومة صفة الطعن، سواء طعن  و يؤخذ على هذا التعريف، بأنه ينكر على التعرض الغير

هذا الرأي ال يستقيم مع التنظيم القانوني للتعرض الغير ريقا من طرق الطعن في األحكام، وليس طعادي، ويعتبره حق و

 تسري عليه ما تسري على طرق الطعن.طريق طعن غير عادي في األحكام و الخارج عن الخصومة، لكونه
 غير منشور. 2122/ 22/ 124ملف مدني عدد  24/ 22/ 0223بتاريخ  22ت عددحكم تح -279 
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 تعرض الغير الخارج عن الخصومة  ثانيا: نطاق

يقصد بتحديد نطاق تعرض الغير الخارج عن الخصومة، معرفة المقررات 

من  929لالقابلة لهذا الطعن انطالقا من مدلول حكم قضائي الواردة في الفص 280القضائية

يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان الذي جاء فيه: "ق.م.م 

 لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى".

 ألحكام الصادرة عن قضاء الموضوع،قضائي بشأن قابلية بعض اقد ثار نقاش فقهي وو

ذلك و ،الخصومةلتعرض الغير الخارج عن  وكذا األوامر الصادرة عن رئيس المحكمة

 تفريعا من إشكالية كونها تنضوي تحت عبارة حكم قضائي أم ال؟

هو القانون اإلجرائي العام، فإن إحداث المحاكم انون المسطرة المدنية قلما كان 

 تعرض الغير الخارج الخصومة أمامها؟رح تساؤالت حول إمكانية ممارسة المتخصصة، ط

يتضح أن عبارة حكم قضائي جاءت بصيغة  أعاله، 929بالرجوع إلى صياغة المادة 

تعرض غير الخارج عن فالطعن ب ثم رة التي تفيد في اللغة اإلطالق والعموم، ومنالنك

 الخصومة مقبول تجاه جميع األحكام القضائية ما لم يوجد نص يقضي خالف ذلك.

 تعرض الغير الخارج عن الخصومةابلة للطعن باألحكام القضائية الق -أ

وظيفتها أن كل حكم صدر عن المحكمة االبتدائية أو االستئناف في حدود ، من المعلوم

ال يهم الحكم أكان ابتدائيا و ،281تعرض الغير الخارج عن الخصومةالقضائية، يقبل الطعن ب

أو كان  282،انتهائيا أو ابتدائيا، وسواء أكان حكما تمهيديا أو فاصال في موضوع النزاعو

كما أن  المشرع المغربي لم يربط الطعن بتعرض   .283لم ينفذتفسيريا أو تصحيحيا أو نفذ أم 

                                                           

 دنيةمال سطرةمال انونع قالمشرع في مسودة مشروأعم وأشمل من عبارة األحكام، و تعتبر عبارة المقررات القضائية- 280

 األمر.استعمل الحكم والمقرر و

منه على أن:"  240ول المحاكمات، حيث نصت المادة هو الشيء الذي ذهب إليه المشرع اللبناني في قانون أصو -281 

 جميع األحكام قابلة العتراض الغير ما لم ينص القانون ال خالف ذلك".

 نفس الشيء أكده المشرع الفرنسي حيث نص على أنه و

L article  582» la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement ou profit du 

tiers qui l attaque ». 

لإلشارة يجب أن يقترن الطعن في الحكم التمهيدي بالطعن في الحكم الفاصل في الموضوع تماشيا مع إرادة المشرع و -282 

من ق م م  212التي عبر عنها عند الكالم عن االستئناف خالل الفصل في تجزئة المسطرة بين الحكمين و في عدم رغبته

 من نفس القانون . 929فضال عن عمومية الفصل 

 . 922، ص :م .سإدريس العلوي العبدالوي، شرح قانون المسطرة المدنية ،ج الثاني... و يمأمون الكزبر -283 
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لكن ما يجب التنبيه له هو أن استئناف الحكم يمنع التعرض عليه . و284الغير بقدر مالي معين

، ألن 285بتعرض الغير الخارج عن الخصومة فيما يتعلق باألسباب المبني عليها االستئناف

 خياران:هذا الغير المتضرر من الحكم االبتدائي له 

فالخيار األول، هو أن يتدخل في المرحلة االستئنافية معتمدا على مقتضيات الفصل 

الذي ينص على أنه:" ال يقبل أي تدخل إال ممن قد يكون لهم الحق في أن ق.م.م من  211

 يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة". 

عرض أو في الحكم بالت أما الخيار الثاني، فينتظر حتى تفصل المحكمة المطعون أمامها

يحوز قوة الشيء المقضي به، فيسلك هذا الطعن أي تعرض االستئناف حسب األحوال، و

 الغير الخارج عن الخصومة.

جاء ، حيث  0222/ 29/ 03هذا ما أكدته المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ و

تكون مقبولة حين تعرض الغير الخارج عن الخصومة ال في حكمها: " حيث إن مقاالت 

يكون موضوع النزاع معروضا على المحكمة سواء االبتدائية أو االستئنافية، كما دأب 

 .286القضاء على ذلك"

االبتدائي  ما تجب اإلشارة إليه أنه، إذا بتت محكمة االستئناف في الطعن ضد الحكمو

إنما بتدائي ومة ال يقبل ضد الحكم االعرض الغير الخارج عن الخصوتوقضت بتأييده، فإن 

 افي.تئنضد القرار االس

 287العمل القضائي حسب ما أكده قرار محكمة االستئناف بالرباط هذا ما جرى عليهو

حيث إنه من المتفق عليه فقها و قضاء أن الحكم الذي جاء فيه: " و 2333/ 22/ 20بتاريخ 

يقع على الحكم  أن تعرض الغير يتعين، فإن الذي ألحق ضررا للغير إذا ما طعن فيه استئنافيا

 بتدائي سواء كان األول قد أيد الحكم المستأنف أو ألغاه".االستئنافي ال اال

 

                                                           
 . 49،ص:م .سعمر الشيكر، الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة...  -284 

ستئناف. فإنها تخول لمن يتمسك بها كغير عن لم تناقشها محكمة االالتي لم يرتكز عليها االستئناف وغير أن األسباب  -285 

 ليس في القرار االستئنافي.صومة الطعن في الحكم االبتدائي والخ

غير منشور.) أورده عمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون  0222/ 2942/02في ملف رقم  1220حكم عدد  -286 

 (. 029،ص:م .سالمسطرة المدنية المغربي...

 . 42،ص: 02، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 2333/ 2023ملف عقاري عدد  3412قرار عدد  -287 
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تعرض الغير الخارج عن الخصومة على قد أجاز المشرع المغربي ممارسة هذا، و

على أنه:" ال  904 -92مقرر تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، حيث نص الفصل 

حكام التحكمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا باأل األغياريواجه 

إلى  929عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 

 أعاله أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم". 922

 902اإلغفال الذي كان يتضمنه الفصل  وبهذا التنصيص يكون المشرع المغربي تفادى

هي المحكمة التي كانت لتنظر في النزاع جهة القضائية التي يقدم إليها، ومن ق م م، وحدد ال

 لو لم يبرم اتفاق التحكيم.

تعرض الغير الخارج عن الخصومة ال يهم فقط األحكام الصادرة عن المحاكم و

 العادية، بل يشمل حتى المحاكم المتخصصة.

لنسبة للمحاكم اإلداري، فرغم سكوت المشرع المغربي عن ذلك، فهذا السكوت ال فبا

يبرر القول بعد جواز الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد أحكام المحاكم 

انون قاإلدارية ابتدائية كانت أو استئنافية، على اعتبار أن اإلحالة الواردة على قواعد 

بر الشريعة العامة للقواعد اإلجرائية المطبقة أمام المحاكم الذي مزال يعت دنيةمسطرة المال

 .288اإلدارية

تعرض الغير ان على المشرع المغربي أن ينظم ، أنه ك289ويرى بعض الباحثين

الخارج عن الخصومة بشكل صريح في هذا القانون، بعيدا عن اإلحالة العامة، أو يحيل 

واضحة ال غبار عليها، على غرار ما إحالة  دنيةمسطرة المانون القمباشرة على قواعد 

 نهجته بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي.

هي تنظر في المادة رارات الصادرة عن محكمة النقض، وولالفت لالنتباه، أن الق

اإلدارية ال تقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة، إال إذا كان موضوعها إلغاء مقررات 

 .290السلطات اإلدارية

                                                           
 . 024،ص:م .سسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية ...عمر الشيكر، و -288 

 . 24،ص:م .سعمر الشيكر، الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة...  -289 

داء فيه:" ال يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إال في من ق م م الذي  943هذا ما أكده الفصل  - 290

 األحوال اآلتية:

 أ( يجوز الطعن بإعادة النظر:
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تعرض الغير فالمشرع نص بشكل صريح على جواز المحاكم اإلدارية،  بخالف

من مدونة  429291ذلك من خالل المادة ام المحاكم التجارية والخارج عن الخصومة أم

ما يالحظ من  مقتضيات ضع التصفية والتسوية القضائية وسقوط األهلية، والتجارة في موا

أجل هذا الطعن وعمدت إلى تحديد إجراءات و عامةهذه المادة أنها لم تحيل على القواعد ال

 .دنيةمال سطرةمال انونبخالف ق

وإذا كان كل حكم قضائي بت في نزاع بصفة نهائية يقبل تعرض الغير الخارج عن 

الخصومة، سواء كان الحكم ابتدائيا أو استئنافيا، فإن هنالك خالفا حول قبول تعرض الغير 

 ال تمس أصل الحق، لذلك برز اتجاهين:عن األوامر االستعجالية باعتبارها 

 األوامرضد  تعرض الغير الخارج عن الخصومةاالتجاه األول: يمنع قبول 

 االستعجالية

لخصومة ضد األوامر تعرض الغير الخارج عن اعلى عدم جواز 292أكد هذا االتجاه

 يستندون في ذلك على :االستعجالية و

تعرض الستعجالي، تغنيه عن الطعن بر اوجود بدائل أخرى للمتضرر  من األم أوال:

الغير الخارج عن الخصومة، فله الحق في رفع دعوى أصلية أمام قاضي األمور المستعجلة 

مستعجل ناتج مهددة بخطر حقيقي وللحصول منه على أمر آخر يحقق له الحماية الوقتية ال

ستعجالي صادر عن تنفيذ أمر آخر صادر لفائدة شخص أخر.كما يحق للغير مراجع األمر اال

 لفائدة شخص أخر لكونه يمس حقوقه فيثير صعوبة في تنفيذه.

تعرض على ي يستحضرها المشرع لمنع الطعن بالكما يستندون على مبررات الت ثانيا:

األمر االستعجالي، وهي نفسها التي يمكن أن تكون سبب في عدم تعرض الغير الخارج عن 
                                                                                                                                                                                     

 ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ - 2

مية وضعت على مستندات ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط ألسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رس - 0

 الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع االستظهار بها فيما بعد؛ 

 =إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدالئه بمستند حاسم احتكره خصمه؛ - 9

 . 942و 940و 942إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول  - =1

 أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.ب( يمكن أن يطعن من 

ج( يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات 

 اإلدارية."

رة بشأن التسوية و التصفية جاء في هذه المادة : " يتم التعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصاد -291 

يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو  22القضائية و األهلية التجارية بتصريح لدى كتابة الضبط داخل أجل 

 نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من الالزم إجراء هذا النشر".

 . 224، ص: م .سذا الطعن، القضاء االستعجالي... يعتبر عبد للطيف هدية هللا من أشد المدافعين عن عدم جواز هو -292 
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ل هذا األخير من شأنه أن يتعارض مع الصفة الخصومة على األوامر االستعجالية، فقبو

االستعجالية التي تبرر صدور هذه األوامر على وجه السرعة لمواجهة الخطر الداهم بالحق 

 .293المراد المحافظة عليه

 ) محكمة النقض( على هذا المنع حينما اعتبر أن: 294وقد أكدا المجلس األعلى

ى حماية حق موضوعي ومن "دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة تهدف إل 

شأن البت فيها المساس بجوهر الحق، وأن قضاء المستعجالت بتصريحه بالتراجع عن 

وإلغائه في مواجهة المتعرض ضده يكون قد خرج  2349فبراير 20القرار الصادر بتاريخ 

 م". م من ق 220المنصوص عليه في الفصل  عن نطاق االستعجال

ضائي يشكل األقلية، بالمقارنة مع االتجاه الذي يجيز القغير أن هذا االتجاه الفقه و

 تعرض الغير الخارج عن الخصومة  ضد األوامر االستعجالة.

 تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد األوامر االستعجاليةباالتجاه الثاني: القابل 

إلى جواز تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد  295ذهب أنصار هذا االتجاه

التي تسمح بإدراج م  م قمن  929عجالية، مبررين ذلك، بعمومية الفصل األوامر االست

أنه لم بحقوق الطاعن خاصة و األوامر االستعجالية تحت عبارة الحكم القضائي الذي يمس

 يرد نص في التشريع المغربي يمنع تعرض الغير ضد هذه األوامر.

اللذين استندوا إلى أن   وردا على االتجاه المانع للتعرض الغير الخارج عن الخصومة،

فهذا ال يعني  ،ال يكتسب حجية بخصوص النزاعمر االستعجالي ذا طابع مستعجل واأل

تجريده من حجيته المؤقت المرتبطة بما قضى به وفق إجراءات مسطرية مشابهة لإلجراءات 

 المقررات البات في الموضوع. إصدارالمتبعة عن 

طعن بالتعرض ارج عن الخصومة على التعرض الغير الخوال يمكن قياس الطعن ب

ن هذا األخير طعن عادي يترتب علي ممارسته وقف تنفيذ الحكم الذي منعه المشرع، أل

                                                           
 . 32- 31،ص:م .سأنظر عمر الشيكر، الطعن الغير الخارج عن الخصومة...  -293 

 .209ص  - 2320أكتوبر  - 04عدد  -منشور بمجلة المحاكم المغربية  2343يونيو  02قرار صادر بتاريخ  -294

 .  922،ص:م .سح قانون المسطرة المدنية، ج الثاني...إدريس العلوي العبدالوي، شرمأمون الكزبري و -295 

 . 10،ص:م .سعبد العزيز توفيق،  -
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.أما تعرض الغير الخارج عن الخصومة فهذا طعن غير عادي وال 296المطعون فيه مبدئيا

 تؤدي ممارسته إلى إيقاف تنفيذ الحكم المذكور.

 عتبر مبرر لحرمانه من هذا الطعن،ية حقوق الغير ال تأن وجود بدائل أخر لحماهذا، و

الذي لم يشترط المشرع عند إقراره بأن يكون الوسيلة الوحيدة أمام الغير لحماية حقوقه من 

 .297أثر األحكام

وقد أكد العمل القضائي بدوره على جواز تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ضد 

بأنه: "بصرف النظر على  298ستئناف بالرباطاألوامر االستعجالية، فقد قضت محكمة اال

كون العقار موضوع النزاع الزال مطلبا في طور التحفيظ لم يصدر بشأنه رسم عقاري يحدد 

مالكه القانوني، فإن حيازة المعترض لهذا العقار ال يجوز أن تنزع منه طريق الحراسة حتى 

بوضع يده عليه)....( مما ال يكون هناك مساس بالوضع المادي الذي اكتسبه على العقار 

يتعين معه القول بأن القرار االستئنافي المتعرض عليه جانب الصواب فيما قضى به من 

يتعين إلغاؤه جزئيا فيما قضى به من حراسة )...( تحت الحراسة القضائية ووضع العقار

 قضائية".

 امراألوفي السياق نفسه أكدت محكمة االستئناف التجاري بفاس على أنه: "كل و

 األحكاماالستعجالية دون تميز تقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة كلما مست تلك 

 .299بحقوق الغير"

، ولو كان هذا المساس يكتسي صبغة ذا االتجاه هو األقرب إلى الصوابيبدو أن هو

. كما أن 300مؤقتة، خصوصا وأن األوامر االستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون

ول تعرض الغير الخارج عن الخصومة ليس هو الفصل في موضوع الدعوى، وإنما مناط قب

هو الضرر الذي يصيب المتدخل نتيجة الحكم المتعرض عليه، سواء كان الضرر ناتجا عن 
                                                           

من ق م م على أنه: " يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه  290ينص الفصل  -296 

قا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسب

 ".214الفصل 

 . 009،ص:م .سسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية ...عمر الشيكر، و - -297 

 2منشور بمجلة اإلشعاع عدد 30/ 2002ملف مدني تحت عدد  2224عدد2323/ 29/ 22صادر بتاريخ  قرار -298 

 . 222،ص:
 929في ملف مدني عدد  240تحت عدد  0220/ 21/ 20ة االستئناف التجارية بفاس بتاريخ قرار صادر عن محكم -299 

 و ما يليها. 944ص:، 10و 12منشور بمجلة اإلشعاع عدد  23/

من ق م م نجدها تنص على أنه: " تكون األوامر االستعجالية  229بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة األولى من الفصل  -300 

 عجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة".مشمولة بالنفاذ الم
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حكم فاصل في الموضوع، أو عن أمر استعجالي. وهذا ما يتضح من خالل مقتضيات الفصل 

 التي تنص على أنه:م  م قمن  929

كن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو "يم 

أو من ينوب عنه في الدعوى". إذ إن استعمال المشرع لعبارة "حكم قضائي يمس بحقوقه" 

توحي صراحة انتفاء المنع، وجواز هذا الطعن ضد األحكام االستعجالية الصادرة عن 

 .301"القضاء المستعجل

ص هذه قد حسم النقاش بخصوم  م قلمشرع في مسودة مشروع لالفت لالنتباه أن ا

 ضد األوامر االستعجالية، تعرض الغير الخارج عن الخصومة اإلشكالية، ونص على جواز

من هذه المسودة على أنه: "يمكن لكل شخص أن تعرض الغير  993حيث نصت المادة 

لم يكون طرفا أو ممثال الخارج عن الخصومة على حكم أو قرار أو أمر يمس بحقوقه، إذا 

 في الدعوى". 

 األحكام القضائية غير قابلة للتعرض الغير الخارج عن الخصومة -ب

تعرض لصادرة عن المحاكم تقبل الطعن بفإذ كان المبدأ، هو أن كل األحكام القضائية ا

الغير الخارج عن الخصومة، فإن لهذا المبدأ مجموعة من االستثناءات تمنع هذا الطعن 

 هذه االستثناءات في:وتتمثل 

 قمن  943302بالرجوع إلى مقتضيات الفصل  القرارات الصادرة عن محكمة النقض:

 نجد أن المشرع  المغربي حدد القاعدة و أورد عليها االستثناء.م  م

                                                           

منشور  22/ 2224في ملف مدني عدد  042تحت عدد  0222/ 20/ 01قد جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ و -301 

 . ما يلي:022ص: ،40بمجلة قضاء محكمة النقض عدد

 لذي يصيب الغير الذي لم يكون طرفا في القرار المتعرض عليه "مناط التعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الضرر ا

يستوي األمر بين الحكم صادر عن قاض الموضوع أو أمر صادر عن قاض األمور لم يتمكن من الدفاع عن مصالحه، وو

 ه".المستعجلة، إذ ال شيء يمنع الغير من التعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على أمر استعجالي إذا تضرر من
 ينص هذا الفصل على أنه: ال يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إال في األحوال اآلتية: -302

.....................". 

........................ 
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لخصومة ضد قرارات فالقاعدة إذن، هي عدم الطعن بتعرض الغير الخارج عن ا

هي ضد القرارات لطعن في حالة واحدة وجواز هذا ا االستثناء هيمحكمة النقض، و

 الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات اإلدارية.

خيرة ال الحكمة من منع هذا الطعن في قرارات محكمة النقض، تتجلى في كون هذه األو

 إنما في مدى مطابقة األحكام للقانون.تفصل في موضوع النزاع، و

تعرض الغير الخارج عن النقض جاز لها ممارسة دت محكمة غير أنه، متى تص

التي  933من خالل المادة م  م قمشروع  مسودة هو ما أكد عليه المشرع فيالخصومة، و

تنص على أنه: "يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن 

 محكمة النقض في:

 أعاله؛ 923من المادة  0لبد الطعون المتعلقة بإلغاء المقررات المنصوص عليها في ا

 التصدي".المقررات القاضية بالنقض و

هو ما أكد عليه و المقررات الصادرة في قضايا األسرة بشأن إنهاء العالقات الزوجية:

أ، بحيث إن المقررات الصادرة بالتطليق أو  .من م 202المشرع المغربي من خالل المادة

بمفهوم والقاضي بإنهاء العالقة الزوجية.  االخلع أو بالفسخ ال تقبل أي طعن في جزئه

المخالفة فالمقررات الصادرة بشأن تحديد المستحقات تقبل طرق الطعن بما فيها تعرض 

 .303الغير الخارج عن الخصومة

: لم يورد المشرع المغربي نص صريحا يمنع تعرض الغير الخارج األوامر الوالئية

القضاء المغربي ما من مرة عبر عن عدم جواز  أن عن الخصومة ضد األوامر الوالئية، إال

أكد فيه على هذا  304هذا الطعن، وقد جاء أمر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء

حيث إن األوامر اء على أمر عن رئيس المحكمة... والمنع: " األمر القاضي بالحجز صدر بن

                                                           
 22/ 29ملف مدني، عدد 23تحت عدد 0223/ 23/  01هذا ما أكده المجلس األعلى)محكمة النقض حاليا( بتاريخو -303 

 حيث جاء في القرار:، وما يليها  202ص، ،س األعلى غرفة األحوال الشخصية والميراثمنشور بنشرة قرارات المجل

بنائه منها يقبل كغيره من األحكام الطعن فيه ممن "الحكم القاضي على الزوج بمستحقات طالق إحدى زوجاته ونفقة أ

باقي أبنائه بدعوى أنه لم تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهم في النازلة زوجته األخرى وتضرر منه عن طريق 

 يتبق للملزم باإلنفاق عليهم ما يفي بمطالبتهم المعيشية".

غير منشور)أورده عمر  0220/ 2/ 1222تحت عدد ملف  مدني  0220/ 22/ 02بتاريخ  0220/ 2011أمر رقم  -304 

 (. 229،ص:م .سشيكر، الطعن الغير الخارج عن الخصومة...
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بأي طريق من طرق الطعن إال  ال تكون قابلة للطعنم ق م من  212الصادر في نطاق المادة 

 حيث إنه تبعا لذلك يكون طلب المدعي غير مقبول شكال".رضا، وفي حالة ال

من  223بالرجوع إلى مقتضيات الفصل  القرارات الصادرة بشأن مسطرة التحفيظ:

 ظهير التحفيظ العقاري، نجد على أن المشرع المغربي قد حدد طرق الطعن في قضايا

تعرض الغير م فال يجوز الطعن بثا في النقض واالستئناف، ومن التحفيظ، بحيث حصره

 .305الخارج عن الخصومة

 الفقرة الثانية: شروط ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة 

:" يمكن لكل شخص أن يتعرض على ما يلي  المغربيم  م قمن  929جاء في الفصل

 عنه في الدعوى".حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب 

من خالل هذا الفصل، يتضح لنا أنه لممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد 

 األحكام ينبغي أن تتوفر الشروط التالية:

  أوال: أن تتعرض حقوق الغير للمساس

إالّ إذا كان الحكم المعترض  ،م فال يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومةثمن و

سالف الذكر  929صي أو عيني أو أدبي للمعترض، ألن الفصل عليه يلحق ضرراً بحق شخ

 جاء عام.

، إذ ال دعوى حيث ال مصلحة"يق لمبدأ"بهذا الشرط ما هو إال تطالواقع أن و 

 المصلحة هي التي دفع الغير المتضرر من الحكم إلى التعرض عليه.

 ما يلي: يا()محكمة النقض حال وتأكيدا على هذا الشرط جاء في قرار للمجلس األعلى

ضرار بأي حق من حقوقه " وحيث أن السيد الوزير األول ال يستند في طلبه على اإل

التي في إطارها المهام المسندة إليه ويمارسها وأن االختصاصات الوظيفية التي الشخصية و

تجعل منه الممثل القانوني صلحة العامة ال بمصلحته الخاصة ورفع هذا الطعن تتعلق بالم

يتضح  وحيث إنه باالطالع على قرار موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومةللدولة، 

السيد الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالشؤون أن كالم السيد وزير النقل و

                                                           

منشور بمجلة  33/ 2412في ملف مدني  1022تحت عدد  0222/ 22/ 22جاء في قرار للمجلس األعلى بتاريخ -305 
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مصلحة العامة بحكم اختصاصاتهما كانا يدافعان عن الارية كانا طرفين في هذا النزاع واإلد

ي الدعوى األمر الذي يعني أن الشروط المنصوص عليها في أنهما كانا يمثالن الدولة فو

 .306"غير متوفرةم  م قمن  929الفصل

 )محكمة النقض حاليا( إلى أنه:307ت السياق ذهب المجلس األعلىوفي ذا

" تعرض الغير الخارج عن الخصومة يجب أن يوجه ضد المقرر القضائي الذي يمس 

 بحقوق المتعرض.

خطأت في تطبيق القانون، عندما اعتبرت أن دورها الذي تكون محكمة االستئناف قد أ

 اكتفت فيه تأييد الحكم االبتدائي، يجعل تعرض الغير الخارج عن الخصومة غير مقبول.

القرار الصادر استئنافيا بتأييد الحكم االبتدائي هو قرار صادر في الجوهر ماس بحقوق 

 لخصومة".األطراف، قابل للتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن ا

بأكادير بتاريخ  اإلداريةالمحكمة هو ما أكدت عليه ويجب أن تكون هذه الحقوق ثابتة و 

ما يلي: " حيث إن مؤدى الطلب هو إلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض  0222/ 21/ 22

 22دد تحت ع 0222/ 20/ 02الغير الخارج عن الخصومة الصادر عن المحكمة بتاريخ 

الحكم من جديد باستحقاق المتعرض للتعويض المحكوم به و 044 22في الملف عدد 142/

 مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرض عليه الصائر.

يتعلق بالتعويض  األمرحيث إنه باالطالع على الحكم موضوع التعرض يتضح أن و

موضوع ملف التنفيذ عن النزاع المباشر لعقار لفائدة المتعرض عليه بناء على محضر التنفيذ 

 . 294/ 24تحت عدد  0224/ 22/ 24المؤرخ في و 219/ 24دد ع

حيث من الثابت من وثائق ملف التعرض أن هناك نزاعا بين مجموعة من المالك و

يدعي ملكيته كأساس الذي ينسبه طالب التعرض لنفسه و بخصوص العقار موضوع الدعوى

 للدعوى الحالية.

على حكم  لكل شخص أن يتعرض فإنه يمكن ،م م قمن  929حيث إنه طبقا للفصل و

 لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى. نقضائي يمس حقوقه إذا كا
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حيث إن قبول دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة رهين بأن يكون الحكم و

ير غو األخيرهي حقوق يجب أن تكون ثابتة لهذا لمتعرض عليه يمس حقوق المتعرض، وا

ينازعه به المتعرض لنفسه غير خالصة له والذي ينسية العقار الحال أن ملكمتنازع فيها، و

فيها مجموعة من األشخاص مما يكون معه أهم شروط قبول دعوى تعرض الغير الخارج 

 عن الخصومة غير متوفرة.

حيث إنه اعتبارا لما ذكر يتعين التصريح بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن و 

 الخصومة .

يحكم على الطرف الذي ال يقبل تعرضه بغرامة م  م قمن  922وحيث إنه طبقا للفصل 

  .  308قدرها مائة درهم"

تعرض الغير الخارج عن الخصومة نفس األوصاف التي سبق بحثها في للمصلحة في و

يمكن أن تكون أن تكون محققة، وتكون قانونية والفصل األول من هذا البحث. فيتعين أن 

 .309ضال عن أن تكون مباشرةمحتملة، كما يشترط أن تكون شخصية ف

يبقى أن مسألة ثبوت الضرر متوقفة على السلطة التقديرية للمحكمة، فهي التي لها أن و

 .310رتقرر مدى مساس الحكم بحقوق الغي

 ثانيا: أال يكون الغير المتعرض قد استدعي شخصيا أو بواسطة نائبه

أو متدخل فال يمكن يعني هذا أن كل من كان طرفا في الدعوى سواء أصليا أو أدخل و

 .311له ممارسة هذه المكنة

إلى  0221/ 22/ 24بتاريخ   312في هذا السياق ذهبت محكمة النقض في قرار لهاو

 أنه:

                                                           
 0220أكتوبر  9و 0منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد  0224/ 122ملف إداري عدد  في 22/ 024حكم عدد  -308 

  . 022ص:

 راجع ما تم التطرق إليه في الفصل األول، بخصوص شروط التدخل و اإلدخال.  -309 

 . 042،ص:م .سعبد الكريم الطالب،  -310 

ملف عدد  20/ 21222في قراراها تحت عدد  0220/ 22/ 20هو ما ذهبت إليه محكمة االستئناف بفأس بتاريخ و -311 

 الذي جاء فيه :. و 042 – 042،ص: 22المعيار عدد منشور بمجلة  2022/ 20/ 422

 "تعرض الغير الخارج عن الخصومة حق لألشخاص الذين لم يكونوا أطرافا أو ممثلين في القرار المطعون فيه".

مة النقض غرفة األحوال منشور بنشرة قرارات محك 0/29/ 423في الملف الشرعي عدد  142قرار تحت عدد  -312 
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تقتصر ممارسة هذا الطعن في األحكام على م  م قمن  929"بمقتضى الفصل 

ض عليه ي صدر فيها الحكم المتعراألشخاص الذين لم يكونوا طرفا أو ممثلين في الدعوى الت

إذ تحقق الشرطين المذكورين يتم تعديل قهم ومصالحهم قد مست بمقتضاه، وتكون حقوو

الحكم المتعرض عليه في حدود ما يمس حقوق الطرف المتعرض. أما بالنسبة إلطراف 

المحكمة من جهة تراجعت عن قراراها ية فيبقى الحكم نافذا في حقهم، والدعوى األصل

أن تبرز في رط مساس الحكم بحقوق المتعرضين وفي شالمتعرض عليه دون أن تبحث 

 ،ها أثره القانوني كما ذكر سابقاقرارها الضرر الذي لحقهم بمقتضاه، ثم ترتب على ما ثبت ل

رة الوصية دون الرد أنها من جهة ثانية اعتبرت المتعرض ضدهم منعدمي الصفة في إداو

دون أن تبحث تسير أمور الوصية، و بمنح صالحيةالحكم االبتدائي القاضيين على القرار و

خارقا هو بمثابة انعدامه والتعليل و دفي أثرهما في تسلسل النظارة مما يجعل قراراها فاس

 من ق م م". 929للفصل 

 )محكمة النقض حاليا( على أنه: 313أخر أكد  المجلس األعلى افي قرارو

حكم قضائي  م الذي يقرر أن لكل شخص أن يتعرض على م من ق 929" إن الفصل 

يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أمن من ينوب عنه في الدعوى ال يشترط أن يكون هذا 

الحكم الذي مس بحقوق الغير قد سبق أن تعرض عليه شخص آخر لكل من لم يكن طرفا في 

ال يمنع ممارسة هذا الحق أن يكون قد تعرض على الحكم الذي مس بحقوقه والدعوى أن ي

 إلى ممارسته". راألغياسبق أحد 

وبناء على ذلك، يمنع على كل شخص كان طرفا في الدعوى سواء بصفته مدعيا أو 

مدعى عليه ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة، كما يمنع كذلك على الخلف العام 

الذي حل محل الهالك في الدعوى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بل يشمل هذا الحق كذلك 

 .314الموهوب لهالمشتري المحال له ولخلف الخاص كا

 وللغير هنا مفهوم واسع فهو يشمل بصورة خاصة األشخاص األتي بيانها:
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الغير بالمعنى الصحيح، أي الشخص الذي لم يكن مدعيا أو مدعى عليه أو متدخال أو 

ممثال بأحد الخصومة فيها. فمثل هذا الغير يستطيع التعرض للحكم الصادر في الدعوى إذا 

 .315من شأنه أن يمس بحقوقه أو يلحق ضررا بمصالحهكان 

ال ممثال في الدعوى يستطيع، بدل حظة أن الغير الذي لم يكن طرفا ووالجدير بالمال

م االعتداد بالحكم الصادر فيها سلوك تعرض الغير الخارج عن الخصومة، االقتصار على عد

 حكام.على دفع غائلة هذا الحكم عنه عمال بمبدأ األثر النسبي لألو

ويعتبر بمثابة الغير الذي لم يكن ممثال في الدعوى، الذي يسوغ له بالتالي تعرض الغير 

كيل تعاقدي أو نائب شرعي في الشخص الذي ناب عنه في الدعوى و الخارج عن الخصومة،

الحالة التي ال تكون فيها هذه الوكالة أو هذه النيابة صحيحة أو في الحالة التي يتجاوز فيها 

 يل أو النائب الشرعي صالحياته .الوك

كما يعد الخلف الخاص إذا كانت حقوقه قد نشأت قبل رفع الدعوى كذلك غيرا، أما إذا 

 م فال يحق له ممارسة هذه المكنة.ثمن عد رفع الدعوى فال يعتبر غيرا، ونشأت ب

، هل يكفي مق م من  929صلفونتساءل عن معنى االستدعاء المشار إليها في ال

عاء فقط بمعناه الشكلي أو البد من التوصل توصال قانونيا من أجل اعتبار الشخص االستد

البد من حضوره أو إبدائه لدفوعاته أن التوصل في حد ذاته غير كاف و طرفا في الدعوى؟ أم

 أمام المحكمة.

إلى أن االستدعاء يجب أن يكون قانونيا، فال يعتبر غيرا أطراف  316ذهب بعض الفقه

 رين في الخصومة، أو من وقع تمثيلهم أو استدعاؤهم لها بكيفية قانونية.الدعوى الحاض

باالستدعاء فقط العتبار  يكتفيالدالئل لوزارة العدل بأنه وجاء في سلسلة الشروح و

 الشخص طرفا حتى و لو حكم عليه غيابيا.

 يتخذه الطاعن في الدعوى األصلية،االستدعاء بالمركز الذي  317في حين ربط البعض

ن كان مدعيا أو مدعى عليه أو مدخال أو متدخال، فإنه ال يعتبر غيرا خارجا عن فإ
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ن مجرد استقطاب هؤالء لعادية متى توفرت بقية الشروط، ألله طرق الطعن االخصومة، و

 في الدعوى في أحد المراكز القانونية المذكورة يكفي العتباره طرفا فيها.

لى الصواب، ألن المشرع قصد باالستدعاء يبدو أن هذا الرأي األخير هو األقرب إو

التعبير عن التواجد في الدعوى كطرف أصلي في إحدى المراكز القانونية المذكورة أعاله، 

 .929وليس فقط المعنى الحرفي و الشكلي لكلمة استدعاء الواردة في الفصل 

 يةثالثا:أال تكون الدعوى معروضة على المحكمة سواء كانت ابتدائية أو استئناف

وقد أضاف القضاء هذا الشرط، فقد جاء أمر رئاسي لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء  

 ما يلي:

حيث إن الطالب تقدم بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة والحال أن مقاالت " و

التعرض هذه ال تكون مقبولة حيث يكون موضوع النزاع الزال معروضا على المحكمة 

 318"أو االستئنافية سواء منها االبتدائية

 آثارهر الخارج عن الخصومة وتعرض الغيالمطلب الثاني: إجراءات 

بخالف مدونة التجارة، لم يحدد المشرع المغربي إجراءات تعرض الغير الخارج عن 

ى اإلحالة على القواعد عل 921م، بل اكتفى المشرع من خالل المادة  م الخصومة في ق

فاختلف الفقه  ممارسته ن اإلجرائية، كما لم يحدد له معادهو توجه أغلب القوانيالعامة، و

يترتب عن تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضاء في تحديدها)الفقرة األولى( وومعه الق

 الرفض)الفقرة الثانية(. آثار قانونية تختلف بين القبول و

 تعرض الغير الخارج عن الخصومةالفقرة األولى: إجراءات 

 لشكليات القانونيةلخارج عن الخصومة، يتعين على الغير احترام القبول تعرض الغير ا

 ممارسته داخل أجال قانوني)ثانيا(.)أوال( و

 الغير الخارج عن الخصومة تعرضأوال: شكليات ممارسة 

يقدم تعرض  نجده ينص على أنه: "م  م قمن  921بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

 ة للمقاالت االفتتاحية للدعوى.الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقرر
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لخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة الغير اال يقبل أي تعرض 

ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها األقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 

 اآلتي".

صومة يقدم ما يستشف من مقتضيات الفصل أعاله، أن تعرض الغير الخارج عن الخ

 من ق م م. 90و 92د الدعوى المنصوص عليها في الفصل يوفق شكليات تقي

وعليه، فتعرض الغير الخارج عن الخصومة يقدم إما في شكل مقال مكتوب يوقع عليه 

يحرر به أحد أعوان رة تصريح يدلي به المدعي شخصيا والمدعي أو من يمثله، أو في صو

. ما لم 319لغير أو يشار في المحضر إلى عدم توقيعهكتابة الضبط محضرا يوقع من طرف ا

يتعلق األمر بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أما محكمة االستئناف إذ يجب االلتزام 

 من ق م م.320 902بالمسطرة الكتابية طبقا للفصل 

وينبغي أن يتضمن المقال أو المحضر األسماء العائلية و الشخصية والمهنة والموطن 

المدعى عليه والمدعي، وعن االقتضاء أن يتضمن أسماء وصفة وموطن وكيل  أو محل إقامة

 المدعي.

الوسائل التي يستند تعرض و قال أو المحضر ولو بإيجاز موضوعتعين أن يشمل الميف

 .321إليها التعرض

                                                           

رق تصريح يدلي به الطاعن شخصيا يرى بعض الفقه أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة ال يقبل تقديمه عن طو -319 

 921يحرر به أحد أعوان كتابة الضبط محضرا يوقع من طرفه، أو يشار فيه إلى أنه ال يمكن له التوقيع. ألن الفصل و

المحضر احية، دون اإلشارة إلى التصريح وسالف الذكر واضح من خالل إحالته على القواعد العامة، بذكره المقاالت االفتت

 المنجز بشأنه.

 . 202،ص:م .سعمر شيكر، تعرض الغير الخارج عن الخصومة... -
وتسلم دون تأخير إلى  210و 212وفقا لمقتضيات الفصلين  االستئنافينص هذا الفصل على أنه: " تودع مقاالت  -320

 210، حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل االستئنافكتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها 

 وتطبق مقتضيات الفقرة األخيرة من هذا الفصل".
سماء العائلية والشخصية وصفة أو من ق م م على ما يلي: " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر األ 90ينص الفصل  -321

مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند االقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد 

 األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب  يجب أن يبين بإيجاز في المقاالت والمحاضر عالوة على ذلك 

المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات 

 المرفقة ونوعها.

 ن النسخ مساو لعدد الخصوم.إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد م

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند االقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب 

 اإلدالء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".
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ة وإجماال فشكليات تقديم مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة، تتشابه بين محكم

 .322محكمة النقض مع اختالف في نوع  المسطرةي درجة وأول درجة ومحكمة ثان

تعرض الغير الخارج عن الخصومة الرسوم القضائي، بحسب طبيعة يؤدى عن  مقال و

النزاع، أو يعفى منها الطاعن، إذا كان مستفيدا من المساعدة القضائية بقوة القانون، أو بقرار 

 .323من الجهة المختصة

الغير الخارج عن الخصومة، هل يقدم في وجه  نتساءل، هنا بخصوص تقديم تعرضو

 المحكوم له؟أم يجب حصره بين الغير المتعرض وجميع أطراف الخصومة 

، على معيار تنفيذ الحكم، بحيث إنه في الحالة التي يحصل فيها 324يعتمد بعض الفقه

تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم لم ينفذ بعد، يجب تقديم الطعن متضمنا  

ن فيها ف الذي صدر الحكم لمصلحته والطرف الذي حكم عليه. أما في الحالة التي يكوالطر

، فإنه يكتفي بتقديم تعرض الغير بحق الطرف الذي صدر الحكم الحكم المتعرض عليه قد نفذ

لمصلحته ما لم يكن الطاعن يدعي وجود تواطؤ بين الطرفين، أو إهمال في جانب المحكوم 

 لطعن في حق الطرفين معا. عليه، فينبغي تقديم ا

إلى عدم  قابلية الدعوى للتجزئة بالنسبة لموضوع الدعوى  325في المقابل يذهب البعض

للحكم المطعون فيه نتائج غير قابلة للتجزئة، فإن  بشأنها الحكم المطعون فيه. فمادامالصادر 

م كان ثر حكم بنفس طبيعة تلك النتائج، ومن تعرض الغير سيؤدي هو األخر إلى صدو

هو ما أكد عليه المشرع الفرنسي صراحة من األطراف. و ضروريا استقطاب الدعوى لجميع

 .326من قانون المسطرة المدنية الفرنسي 221خالل المادة 

ويبقى االتجاه األخير األقرب إلى الصواب، وذلك من أجل تفادي تمطيط  النزاع وتوليد 

. وهو التوجه الذي سلكه األغيارل نزاعات أخرى، نتيجة استعمال طعون جديدة من قب
                                                           

 ن ق م م .م 92و 90و  922و 210أنظر الفصول  -322 

   األشخاص الذين يمكنهم االستفادة منهالق بالمساعدة القضائية الحاالت وحدد الفصل األول من المرسوم الملكي المتع -323 

صل كما حدد المرسوم الجهة المكلفة بمنحها، بحيث تختلف باختالف نوع المحكمة إذا كانت محكمة ابتدائية )أنظر الف -

من قانون رقم  4المادة . و 12.32الثالث من القانون رقم بينما محكمة إدارية) أنظر المادة والثالث من المرسوم الملكي ( 

29 .22  .) 

 .901و  909،ص:م .سمأمون الكزبري و العبدالوي،شرح قانون المسطرة المدنية ج الثاني...  - 324 
 . 2201ص: م .سمحمد المعشاوي، و الوهاب المعشاوي.. -325

326  -L’ article 584 »prévoit qu’ en cas d ’indivisibilité à l’ égard de plusieurs parties au 

jugement attaqué، la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à 

l ‘instance ». 
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في فقرتها الثانية  912واضعو مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تنص المادة 

على أنه: " إذا كان الحكم أو القرار أو األمر المتعرض عليه صادر في موضوع غير قابل 

الحكم أو القرار  يكونذا أدخل كل األطراف في الدعوى، ولالنقسام، فال يقبل التعرض إال إ

 أو األمر الصادر فيها حجة عليهم جميعا".  

يتعين على الغير المتعرض تحت طائلة عدم القبول أن يصحب مقال التعرض و

بتوصيل يثبت إيداع المتعرض في كتابة ضبط المحكمة مبلغا يساوي الحد األقصى للغرامة 

 .327التي يمكن الحكم بها على من يرفض تعرضه

، حيث ذهب 328المجلس األعلى ) محكمة النقض حاليا( في إحدى قراراتههذا ما أكده و

إلى أنه: "إرفاق مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بوصل إيداع المبلغ المالي 

م  م قمن  921المساوي للغرامة في حدها األقصى الزم لقبول الطلب وفق أحكام الفصل 

 وال تقوم مقامه تأشيرة كتابة الضبط".

 222و هو ق.م.م من  922ألقصى الواجب إيداعه منصوص عليه في الفصل الحد او

درهم أمام محكمة  222درهم أمام محاكم االستئناف و 922درهم أمام المحاكم االبتدائية و

 .329النقض دون مساس بتعويض الطرف األخر عن االقتضاء

لخارج عن تجدر اإلشارة إلى أنه أمام محكمة النقض، ال يمكن قبول تعرض الغير او

لغاء تقبل الخصومة كقاعدة عامة سالفة الذكر، إال أن  الحكم الصادرة بناء على الطعون باإل

ال يمكن أن ينشأن عنه أداء رسم قضائي ألن الطعن باإللغاء معفى استثناء هذا الطعن، و

 .330منه

من هذه الغرامة في حالة لم يستجب لتعرضه م  م ققد زاد واضعو مسودة مشروع و

درهم بالنسبة ثاني درجة  9222درهم بالنسبة لمحاكم أول درجة و 2222أصبحت بحيث 

                                                           
ال يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة  من ق م م التي جاء فيها أنه: " 921هذا ما أكدته الفقرة األخيرة من الفصل  -327

إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها األقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا 

 للفصل اآلتي.

 ء  مجلس األعلىمنشور بمجلة قضا ،0342ملف  مدني عدد ، 342تحت عدد  2332/ 21/ 02قرار صادر بتاريخ  - 328

 . ما يليهاو 222ص: 12العدد 

يحكم على الطرف الذي ال يقبل تعرضه بغرامة ال تتجاوز مائة درهم بالنسبة  من ق م م على أنه:"  922تنص المادة  -329 

وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بتعويض  االستئنافللمحاكم االبتدائية وثالثمائة درهم بالنسبة لمحاكم 

 ر عند االقتضاء".الطرف اآلخ

 .022،ص:م .سالطيب الفصايلي،  -330 
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درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون المساس بحق الطرف األخر في التعويض عند  2222و

 االقتضاء.

من شأن هذه الزيادة  أن تجعل الغير مترددا  ألنفي رأينا يبقى هذا التوجه غير سليم، و

الرتفاع هذه الغرامة في حالة عدم االستجابة لطلبه، الشيء الذي  ، نظراطعنفي رفع هذا ال

لو تم اإلبقاء على نفس الغرامة المنصوص عليها أن يمس بحقوق الغير، لذلك حبذا ومن شأنه 

 الحالي.م  م قمن  922في الفصل 

مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة يقدم أمام إلى أن  بقي في األخير أن نشير

 .331المصدرة للحكم وفقا للقواعد العامة سالفة الذكر المحكمة

 تعرض الغير الخارج عن الخصومةبثانيا:غياب أجال ممارسة الطعن 

لممارسة تعرض يوما  51أجل إذا كان المشرع المغربي قد حدد في مدونة التجارة 

 جل. الغير الخارج عن الخصومة، فإنه في قانون المسطرة المدنية لم يحدد لهذه المكنة أ

، يكون قد خالف أغلب التشريعات المقارنة، بحيث 332المشرع المغربي بتوجه هذاو

 .333حددت له أجل للممارسة هذه المكنة

 أمام هذا الفراغ التشريعي تدخل الفقه لسد هذا النقص بحيث برز اتجاهين:

يذهب إلى أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة ال يعدو أن يكون  334االتجاه األول

ليس طرق من طرق الطعن التي يحرص وق، والدعوى يسقط بما تسقط به الحق حقا في

م يبقى الباب مفتوحا للغير ذي مصلحة ثعلى تحديد أجل معين لمباشرته، ومن  المشرع

                                                           

على أنه: " يقدم  912المشرع في مسودة مشروع ق م م كان أكثر وضوح بشأن هذه النقطة، حيث نص في المادة  331 

 عوى.التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم وفقا للقواعد المقررة للمقاالت االفتتاحية للد

ال يقبل أي تعرض للغير الخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بما يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في 

 أدناه.  919حدها األقصى و التي يمكن الحكم بها تطبيقا للمادة 

 يجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو األمر".
 بحيث لم يحدد له أي أجال.، قد أبقى المشرع على نفس األمر في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنيةو -332 

 من قانون األصول المدينة االردونية على أنه :  022تنص المادة  -333

 "للغير الحق في االعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم". 

ض في ثالثين سنة من تاريخ النطق بالحكم، ما لم ينص القانون على خالفه أما المشرع الفرنسي فقد حدد أجل التعر -

 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي الجديد(. 222بموجب قواعد أخرى )أنظر المادة 
  :يمثلهو -334 

 . 902،ص:م .سإدريس العلوي العبدالوي شرح قانون المسطرة المدنية المغربي، ج الثاني...مأمون الكزبري و  -

  19،ص:م .سعبد العزيز توفيق،  -

  022،ص:م .سالطيب الفصايلي،  -
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للتعرض على الحكم الذي أضر بحقوقه خالل مدة أقصاها خمس عشرة سنة استنادا إلى 

كل الدعاوى الناشئة عن االلتزام نه:" ع التي تنص على أ ل من ق 924مقتضيات الفصل 

تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا االستثناءات الواردة فيما بعد، واالستثناءات التي يقضي 

 بها القانون في حاالت خاصة".

ما إذا صدر عن الغير رضاءه به  األكثر من ذلك، أنه يمكن استبعاد هذه المدة في حالةو

ذلك بهدف المحافظة على استقرار و ،ه لن يتعرض عليهليه أو أعلن أنعدم اعتراضه عو

 .335الحقوق و المعامالت

 102فيرى أن قابلية األحكام للتنفيذ تمتد لثالثين سنة وفقا للفصل  336أما االتجاه الثاني

 ألن لذلك يتعين فسح المجال للغير للوقوف في وجهها طيلة هذه المدة كلها. م من ق م337

بارد ما بصدور قرار قضائي ليس طرفا فيه و ضار بحقوقه، إال إذا الغير ال يعلم حقيقة أو حك

ما دام  أن هذا األخير منحه المشرع تلك المبادرة إلى التنفيذ، فإن ف المستفيد منه إلى تنفيذه.

المساواة بين المتقاضين تفرض منح الغير أيضا تلك المدة المنطق السليم و قواعد اإلنصاف و

فات إلى ما قال به الرأي األول من ربط األجل المذكور، بمباردة لممارسة حقه، دون االلت

ال يتعلق بقواعد التنازل عن الطعن والغير إلى اإلقرار الصريح أو الضمني بالحكم، ألنه 

 .338يبرر األخذ بمدة التقادم أعاله

 تعرض الغير الخارج عن الخصومةالفقرة الثانية: آثار 

تعرض الغير الخارج عن الخصومة، نجد أن بالرجوع إلى المقتضيات المتعلق ب 

تعرض ذهب الفقه ومعه القضاء إلى أن  المشرع المغربي لم يحدد آثار هذا اإلجراء، لذلك

 إما بالحكم الناتج عنه. آثار مرتبطة إما بالطعن بذاته، والغير الخارج عن الخصومة  له 

                                                           

 . 920،ص:م .سج الثاني...،  شرح قانون المسطرة المدنية المغربي،مأمون الكزبري و إدريس العلوي العبدالوي.،  -335 

  202،ص:م .سيمثله السماحي،و -336 

قابلة للتنفيذ خالل ثالثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه  تنص الفقرة األولى من هذا الفصل على أنه: " تكون األحكام -337 

 وتسقط بانصرام هذا األجل".

لكن ما يبتدئ من تاريخ صدور الحكم،.ولالفت لالنتباه أنه سواء تم األخذ بمدة التقادم أو بمدة تنفيذ األحكام، فإن كليهو -338 

ق ل  922م األول و لكن يحسب اليوم األخير ) الفصلاالختالف يظهر في كون أن مدة تقادم هي غير كاملة ال يحسب اليو

من ق م م( كما أن المحكمة  220ال أخرها )الفصلمدة سقوط كاملة ال يحسب أولها و ع ( بخالف مدة تنفيذ األحكام فهي

 تثيرها تلقائيا بخالف التقادم.

 . 212،ص:م .سانظر عمر شيكر الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة...-
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شرع يتدخل لضرورات فالمبدأ إذا أنه، ليس للطعون في األحكام أثر موقف، لكن الم

كذلك األهداف التي تغياها من بعض طرق استقرار المعامالت، واإلنصاف و اقتضتها مبادئ

الطعن، ليحد من هذا األصل العام، فيجعل من بعض طرق الطعن سببا لوقف التنفيذ تلقائيا 

 . أما طرق الطعن االستثنائية ومنها339هي باألساس طرق الطعن العاديةبقوة القانون، وو

تعرض الغير الخارج عن الخصومة، فال يوقف التنفيذ بمجرد رفعها إلى محكمة الطعن. إال 

 .340إذا ارتأت هذه األخيرة خالف ذلك

 رة المدنية تفطن إلى هذه النقطة،غير أن المشرع، في مسودة مشروع قانون المسط

لغير التي جاء فيه: " ال يوقف تعرض ا 910ونص على عدم اإليقاف من خالل المادة 

الخارج عن الخصومة التنفيذ إال إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ 

 ألسباب جدية بناء على مقال مستقل.

تستدعي المحكمة عن االقتضاء، بمجرد ما يحال إليها المقال المذكور األطراف 

 للمناقشة و الحكم في غرفة المشورة داخل أجل ثالثين يوما". 

اع أمام ار يترتب عن الطعن بذاته، هو األثر الناشر، أي إعادة النزولعل أبرز أث

قانونا، فتنتقل إليها كل الصالحيات المتعلقة اليتها عليه واقعا ونشر والمحكمة المختصة و

بنظر الدعوى. لكن هذه الصالحيات محدودة في إطار النقط المؤسس عليها الطعن، بما يمنع 

لتعرض الغير في جميع طرق الطعن بما فيها ا -كمبدأ عام–ا من التقدم بطلبات جديدة أمامه

ال يحد عن هذا المبدأ إال بعض االستثناءات المقررة بموجب القانون الخارج عن الخصومة و

 .341أو االجتهاد القضائي

وقد أشار واضعو مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لهذا األثر من خالل 

التي جاء فيها: " يترتب على تعرض الغير الخارج  912ة مقتضيات الفقرة األولى من الماد

على المحكمة بالنسبة لما يتناوله مقال التعرض فقط". وبهذا يكون  نشر النزاععن الخصومة 

 المشرع المغربي قد ساير ركب بعض التشريعات المقارنة.

                                                           
 مر هنا يتعلق بالطعن بالتعرض و كذا الطعن باالستئناف.األ -339 

 .922ص: م .سمأمون الكزبري و إدريس العلوي العبدالوي، شرح قانون المسطرة المدنية المغربي،ج الثاني...  -340 

عبد العزيز حضري، استئناف األحكام المدنية في التشريع المغربي، ج الثاني، ط األولى، مطبعة األمنية -341 

 ما بعدها.و 220ص: ،0223باط،بالر
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ة هي صالحية المحكميجة على جانب كبير من األهمية، ووينبني على هذا التصور نت

التي يقدم إليها هذا الطعن ترتكز على معالجة موضوع النزاع المنشور أمامها من جانبيه 

هما: حصر نظرها في إطار طة هذه الصالحية بضابطين اثنين والقانوني و الواقعي. مع إحا

 .342األسباب المؤسسة عليها الطعن ثم عدم قبولها للطلبات الجديدة

كمة بالعدول عن حكمها، لذلك يجب عليه أن ويسعى الغير الطاعن إلى إقناع المح

 .343يعرض أمامها األسباب والوقائع التي تهمه، دون تقديم طلبات جديدة أمامها

 القضاء في هذا األمر إذ برزت ثالث اتجاهات:وقد اختالف الفقه و

أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة يمحو الحكم المتعرض  344فهناك من يرى

تي كانوا عليها قبل صدوره، ويحتفظ كل منهما بمركزه. ى الحالة العليه، ويعيد الخصوم إل

يمكن للمتعرض تقديم طلبات جديدة أثناء يبقى وجود للحكم المطعون فيه، و بالتالي، الو

 النظر في موضوعه من جديد.

تعرض الغير الخارج عن الخصومة يشكل طرحا أن رفع  هناك من اعتبر ،المقابلفي 

خصومة الجديدة، حيث يعتبر الغير المتعرض مدعي جديدا لدعوى منفصلة عن ال

 .345والمتعرض ضد مدعى عليه

تعرض الغير الخارج عن ألقرب إلى الصواب فيؤكد على أن ا 346أما الرأي األخير

الخصومة يقوم أساسا على دفع حجية الشيء المقضي به من طرف الغير لكي ال يؤثر على 

 ايات هذا الغير باستبعاد تلك الحجة.مصالحه. ولذلك فهو محدود فيما يلبي غ

وهو التوجه الذي سلكه المشرع المغربي في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية 

التي جاء في فقرتها األخيرة: "إذا قضت المحكمة بصحة  912من خالل مقتضيات المادة 

 التعرض، فإنها تلغي الحكم أو القرار أو األمر أو تعدله لصالح المتعرض".

لحكمة المتعرض م، فإذا كان الغير محقا في تعرضه، فإن المحكمة تقوم بتعديل اثن وم

حقوق هذا الغير دون المساس بحقوق أطراف النزاع الذي يبقى الحكم نافذا عليه بما يتالءم و
                                                           

فالمشرع المغربي التزم الصمت بشأن هذه النقط فيما يخص تعرض الغير الخارج عن الخصومة عكس الطعن  -342 

 من ق م م. 219باالستئناف حيث نص على منع تقديم طلبات جديدة في الفصل 

 . 214،ص:م .سعمر الشيكر الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة...  -343 

 . 292،ص:م .سإسماعيل عمر،  -344 

 .  932- 923،ص: 0222التجارية، دون ذكر المطبعة جدوبي، أصول المرافعات المدنية وأحمد الم -345 

 .214،ص:م .سعمر شيكر، الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة... -346 
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الحكم ، فإذا كان الحكم المتعرض عليه وفي حقهم، ما لم يتعلق بمسائل ال تقبل التجزئة

التعرض ال يمكن تنفيذهما معا لتضارب مقتضياتهما، فإن أثر الحكم الصادر نتيجة هذا 

الصادر نتيجة التعرض ال يقتصر أثره عندها على المتعرض فحسب، بل يتعداه إلى 

األطراف األصليين في الحكم المتعرض عليه بحيث يسري عليهم و على المتعرض على حد 

 .347سواء

من قانون األصول  022بحيث تنص المادة  نياألردلشيء نفسه أكد عليه المشرع وا    

 على ما يلي: نيةاألردالمدنية 

" إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا 

 . الغير

  ". إذا كان الحكم المعترض عليه ال يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله

تيجة تعرض الغير الخارج عن الخصومة يقبل لالفت لالنتباه، أن الحكم الصادر نو

لم يكون قابال لالستئناف حق لمن صدر قواعد العامة، فإذا صدر غيابيا وطرق الطعن وفقا لل

. أما إذا صدر الحكم 348أيام من تاريخ تبليغه بالحكم 22الحكم ضده أن يتعرض عليه دخل 

كم قابال للطرق الطعن الغير العادية، ابتدائيا فيكون قابال للطعن باالستئناف. كما يكون هذا الح

من القواعد  ألنهالطعن بالنقض و إعادة النظر دون تعرض الغير الخارج عن الخصومة، 

 .349أن الغير أصبح طرفا في الدعوىالطعن ال يمارس إال مرة واحدة و العامة هو أن

ويبقى أنه، في حالة رفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة يتم تغريم خاسره 

لم يترك المشرع ن قبل المتعرض بصندوق المحكمة، وغرامة موازية للمبلغ المودع مب

رض أم ال بحسب ظروف القضية وبحسب سوء المغربي أي مجال لتقدير إمكانية تغريم المتع

ما إذا كان يهدف من تعرضه المماطلة أو التسويف أو التعسف أو غير نية المتعرض، و

 .350ذلك

                                                           
 . 020،ص:م .سالطيب الفصايلي،  -347 

ز التعرض على األحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة االبتدائية إذا لم من ق م م على أنه : " يجو 292ينص الفصل -348

 .21تكن قابلة لالستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 

 . 020،ص:م .سالطيب الفصايلي،  -349 

 .222ادة كما هو عليه األمر في قانون المسطرة المدنية من خالل مقتضيات الم -350 
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ال سلطة تقديرية لها في باشرة بالغرامة بمجرد رد الطعن وة مفقد ألزم المشرع المحكم

المسلم به لدى أغلب تصق بالرفض وهو المكرس قضائيا وذلك، فالغرامة هنا جزاء مباشر مل

 .351الفقه

رغم أن المشرع لم يمنح للمحكمة السلطة التقديرية في مبدأ التغريم في ذاته، إال أنه و

د تلك الغرامة، بأن أشار إلى حدها األقصى مستعمال عبارة منحها السلطة التقديرية في تفري

بغرامة ال تتجاوز، مما يفهم منه بأن المحكمة لها سلطة تقدير مبلغ الغرامة أقل من مبلغ 

 .352الواجب إيداعه

يشترط لذلك إثبات اإلصابة هذا الطعن المطالبة بالتعويض، و يحق للمتضرر منو

 .353بالضرر من طرف المتضرر

كقاعدة م  م قمن  2من اعتمد على مقتضيات الفصل  354ناك بعض الفقهغير أن ه

عامة للقول بعدم إلزام الطاعن بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه بخصمه، إال إذا ابتعد في 

نطاقه باعتباره شكال عالقا حول مفهوم حسن نية وممارسته عن قواعد حسن نية لكن يبقى اإل

 مفهوما أخالقيا بالدرجة األولى. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أنظر: -351 

 . 12،ص:م .سعبد العزيز توفيق، -

 .  902،ص:م .سإدريس العلوي العبدالوي شرح قانون المسطرة المدنية المغربي، ج الثاني... مأمون الكزبري و -

 . 021،ص:م .سعبد الكريم الطالب،  -

 . 024،ص:.سم عمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي... -352 

يحكم على الطرف الذي ال يقبل تعرضه بغرامة ال تتجاوز مائة درهم  من ق م م على أنه: "  922ينص الفصل  -353 

وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس  االستئنافبالنسبة للمحاكم االبتدائية وثالثمائة درهم بالنسبة لمحاكم 

 بتعويض الطرف اآلخر عند االقتضاء".

 . 022،ص:م .سعمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي...  -354 
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 المبحث الثاني: إثارة الغير لصعوبات التنفيذ

تعرض الغير الخارج عن الخصومة ليس كفيل بحماية حقوق هذا إن تمكين الغير من 

، على اعتبار أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة ال يوقف تنفيذ 355األخير عند التنفيذ

ير في حالة االستمرار في الحكم المتعرض عليه. الشيء الذي من شأنه أن يضر بمصالح الغ

 مصالحه.وسائل أخر من أجل حماية حقوقه والتنفيذ، لذلك وجب تمكين هذا الغير ب

التي يقصد بها و 356م أوجد المشرع لهذا الغير الحق في إثارة صعوبات في التنفيذثومن 

أثناء  النزاعات التي يثيرها األطراف أو الغير قبل التنفيذ أو التي يثيرها األطراف أو الغير

بحيث لو صحة ألثرت في  وقائع حدثت بعد صدور الحكم،، تتعلق بإجراءات و357التنفيذ

هالتنفيذ و ة358نتج عنها إيقافه أو تأجيل أو  359. وهي على ضربين إما أن تكون وقتي

                                                           
 يقول الوالي المفضل في هذا الصدد:  -355

رغم النصوص العديدة التي تعرضت للغير الغير في نسبية أثار األحكام، و الغير في نطاق التنفيذ يختلف عن مفهوم"... و

 ع لم يبين المقصود من....".في قام التنفيذ إال أن المشر

 . 29،ص:م .سالوالي المفضل، -

فقد عرفه بعض الفقه بأنه:  " كل شخص ليس طرفا في الحكم أو السند الذي يجري التنفيذ على أساسه، وال ممثال فيه   -

حكم وينصرف ومع ذلك، فإن مصالحه تم المساس بها بسبب التنفيذ، وقد يصبح الغير في مرحلة من التقاضي طرفا في ال

 إليه آثاره.

عمر ازو كار، عمر أزوكار ، دعوى الصعوبة الوقتية  بين التشريع والعمل القضائي، تقرير جامعي لنيل دبلوم الدراسات  -

 .  42ص:2333-2332العليا  المعمقة، وحدة القانون المدني، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 

سن زرداني حول تحديد مفهوم الغير" من البديهي جدا أنه من غير الممكن البحث عن وفي هذا الصدد يقول األستاذ ح

تعريف الغير في التنفيذ الجبري في النصوص القانونية، فالمشرع المغربي لم يورد تعريفا له ولم يحدد ماهيته وإنما اكتفى 

متعلق بطرق التنفيذ دون أن يضع معايير ثابتة باإلشارة إليه في العديد من فصول المسطرة المدنية خاصة القسم التاسع ال

لمفهوم الغير، بل جاءت صيغة الغير عامة دون تحديد مفهومها أو المقصود منها، مع أن تحديد مفهوم الغير والمقصود منه 

ل هذا أمر ذو أهمية بالغة.... ويسترسل ويقول فالغير ذو طابع نفسي أي أن مفهومه يكون واسعا أو ضيقا حسب الحاالت وك

يجعل من الصعب إيجاد تعريف ثابت يصلح أن يوضع في نص تشريعي... انطالقا من هذه المعطيات يمكن أن نعرف الغير 

 بشكل عام بأنه: الغير في التنفيذ الجبري هو كل شخص ليس طرفا من أطراف الحق في التنفيذ بمقتضى السند التنفيذي  ". 

ي القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،  كلية العلوم حسن زرداني، صعوبة التنفيذ الوقتية ف -

 222 :،ص 0222-0222القانونية و االقتصادية،جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء السنة 

والفصل  212بات موضوعية من خالل الفصل سواء كانت هذه الصعوبات وقتية، رغم النقاش الدائر بشأنها أو صعو -356 

 من ق م م .  129كذا الفصل و 120

 ما يهمنا هنا هو الصعوبات التي يثيرها الغير باعتبارها وسيلة حمائية له.و -357 

  02ص:  2322أكتوبر  22رشيد العراقي، االتجاهات في العمل القضائي االستعجالي، مجلة الملحق القضائي، عدد  - 358 

ية هللا بأنها: "تلك المنازعات الواقعية، أو القانونية، المتعلقة بتنفيذ األحكام، أو فقد عرفها األستاذ عبد اللطيف هدا -359 

السندات القابلة للتنفيذ،والتي يثيرها األطراف، أو األغيار وتعرض على قاضي المستعجالت بقصد اتخاذ إجراء وقتي وهو 

 ث فيها".وقف التنفيذ، أو االستمرار فيه، وعلى قضاء الموضوع بعد ذلك بقصد الب

 . 223،ص:م .سعبد اللطبف هداية هللا، القضاء االستعجالي...  -

يعرفها كذلك االستاذ حسن الزرداني بأنها: " أن صعوبة التنفيذ الوقتية هي كل المنازعات المرتبطة بتنفيذ األحكام أو و -

يان الغير وتعرض على قاضي المستعجالت السندات القابلة للتنفيذ والتي يثيرها المنفذ عليه أو المنفذ له، وفي بعض األح

 بقصد اتخاذ إجراء وقتي وهو وقف التنفيذ أو االستمرار فيه "

 .02، ص: م .سحسن الزداني،  -
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قد نظمها المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية في كل من الفصول   . و360موضوعية

 من نفس القانون. 129و 120و 122 وكذا الفصول 02و 192و 213

فإذا كان المشرع المغربي قد خص الغير المحجوز عليه بمسطرة خاصة تتمثل في   

متى تعلق األمر بادعاء الغير ملكية المنقوالت أو م  م قمن  120و 122مقتضيات الفصل 

أجيل العقارات المحجوزة، بحيث خول له المشرع في هذه الحالة الحق في استصدار أمر بت

التنفيذ على المحجوزة إلى حين الفصل في استحقاقها من طرف محكمة الموضوع، فعلى أي 

أساس قانوني  يستند عليه إثارة الصعوبة الوقتية لتنفيذ حكم لم يكون طرفا فيه، خصوصا 

من نفس القانون على ذكر األطراف والعون المكلف  192أن المشرع اقتصر في الفصل و

بشكل صريح على إثارة الصعوبة من طرف الغير. مما يطرح معه التساؤل بالتنفيذ ولم ينص 

 عن مدى أحقية الغير في إثارة الصعوبة الوقتية لحماية مركزه القانوني؟

لذلك سنحاول من خالل هذا المبحث الوقف على مدى إمكانية الغير إثارته لصعوبة 

انون قواضعو مسودة مشروع  ما جاء بهة من خالل موقف الفقه والقضاء والتنفيذ الوقتي

)المطلب األول( على أن تناول دعوى االستحقاق الفرعية )منقولة أو  دنيةمسطرة المال

 عقارية( كآلية حمائية لحقوق الغير عند إجراءات التنفيذ) المطلب الثاني(.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يطلب فيها المنفذ عليه أو الغير أو طالب التنفيذ، الحكم له ويقصد بها تلك العوارض التي تظهر قبل تمام التنفيذ،  -360 

لتي تصلح الن يستند إليها كركيزة للمطالبة بوقف التنفيذ أو االستمرار فيه، أو يكون المطلوب موضوعا في أصل المنازعة ا

 فيها الحكم بصحة التنفيذ  أو انعدامه.

 2332إشكاالته، ط األولى، دار الطباعة الجديدة ضاء التنفيذ وقعيل، موسوعة القضاء االستعجالي وخمس السيد إسما -

 .921ص:
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 المطلب األول: إثارة الغير لصعوبة التنفيذ الوقتية

ة األحكام يقتضي بأن ال يستفيد من الحكم إال الشخص الذي من المسلم به، أن مبدأ نسبي

أن ال يمس إال بمصالح من كان طرفا خلفه الخاص، ورثته وومن بعده وصدر الحكم ضده 

أن تنصرف آثار كما أشرنا إلى ذلك سلفا يمكن إال أنه في العديد من الحاالت و في الدعوى،

ءات التنفيذ على أمواله أو ممتلكاته مع أنه تضر بمصالحه عندما تتم إجراالحكم إلى الغير و

من أجل حماية هذه المصالح يمكن ، لذلك و -محدودية نسبية األحكام – 361ليس طرفا فيه

هذا  . 192والفصل  213الغير أن يثير صعوبة التنفيذ الوقتية بناء على مقتضيات الفصل 

 ين نظرا لغموضه. قضائيا كبريمقتضياته  تضاربا وجدال فقهيا و الفصل الذي خلقت

فالنقاش ظل وما زال في أوساط الفقه والقضاء المغربيين حول إمكانية إثارة الصعوبة 

للمنفذ له  م  م قمن  192الوقتية من طرف الغير، فبعد أن أعطى المشرع بمقتضى الفصل 

طين في عملية والمنفذ ضده صالحية إثارة الصعوبة الوقتية باعتبارهما أطرافا ناش

وقد تتضرر حقوقهم من جراء التنفيذ أو إيقافه، بقي السؤال مطروحا حول منح هذه ،التنفيذ

الموقف القضائي إلى الحه. لذلك انقسم الرأي الفقهي واإلمكانية للغير عندما تتضرر مص

 اتجاهين:

 الفقرة األول: االتجاه المانع إلثارة الغير لصعوبة التنفيذ الوقتية

، بحيث يقول األستاذ أحمد الوقتية ثارة دعوى الصعوبةيمنع هذا االتجاه الغير من إ

 في هذا المضمار ما يلي:362النويضي

يتضح أن المشرع لم يعط للغير ق م م من  192" إذا رجعنا إلى مقتضيات الفصل 

الذي تضررت مصالحه حق إلثارة الصعوبة في التنفيذ، وأن اإلمكانية المخولة للغير في 

غير قابلة للقياس ق م م  من 120و 122يذ بمقتضى الفصلين نفالمنازعة في إجراءات الت

                                                           
م إيقاف تنفيذ األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون حبيبة دهي، نظا -361 

  0222- 0223السنة الجامعية  .االجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكشالعلوم القانونية واالقتصادية وكلية  الخاص،

 . 24ص:

، الطبعة األولى، مطبعة  الكتاب فاس لجبري لألحكامأحمد النويضي، القضاء المغربي وإشكالية التنفيذ ا -362 

 .12- 12،ص:2332
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عليها اعتبارا إلى أن الحكم المراد تنفيذه لم يضر بمصالح الغير مدعي الملكية المحجوز، 

 وأن إجراءات التنفيذ هي التي أصبحت تهدد حقوق الغير.

ن هذا ليس ويسترسل الباحث ويقول : وإذا قلنا بعدم أحقية الغير في إثارة الصعوبة فإ

معناه أن يستمر عون التنفيذ رغم وجود هذا اإلشكال في تنفيذ الحكم، وإنما يجب عليه احترام 

مقتضيات الحكم الذي يعمل على تنفيذه دون تجاوز منطوقه. فمنطوق الحكم إذا كان يقضي 

كل مثال على زيد بإفراغ دار للسكنى وتسليمها لفائدة " عمر"، فإن وجود مكري هذه الدار يش

ينبغي إحالته على الرئيس ليقدر مدى جديته ويتخذ بشأنه اإلجراء المناسب اعتبارا رضا عا

إلى أن استمرار التنفيذ ضد المحكوم عليه لم يعد له مبرر لعدم اعتماره للدار المحكوم 

 اغها،بإفراغها، وما دام أن الشخص الذي  يعتمر هذه الدار لم يعد اعتماره للدار المحكوم بإفر

إال أن  صدر عليه أي حكم يلزمه باإلفراغ،ا دام أن الشخص الذي يعتمر هذه الدار لم يوم

 إفراغه لن يتم إال بالوسائل الجبرية.

أن اإلجراءات الجبرية ال يمكن اتخاذها إال بعد استنفاذ ما يسميه الفقه بمقدمات  ومعلوم 

ي قد حصر األشخاص الذين التنفيذ ..... ويخلص الباحث في األخير إلى أن المشرع المغرب

 364والمحكوم عليه 363يمكنهم إثارة الصعوبة في التنفيذ وحدهم في عون التنفيذ والمحكوم له

وبذلك فإنه استبعد الغير ولم يخوله حق  ،أو ورثتهما في حالة وفاته بعد الحكم وقبل التنفيذ

 .365"إثارة الصعوبة في التنفيذ

                                                           

:" هو صاحب الحق في التنفيذ، ولكي يكون كذلك يجب أن يكون حقه ثابتا وقت أو المنفذ عليه و يعرفه بعض الفقه بأنه -363 

وجب أن يكون حقه هذا ثابتا  التنفيذ، فإذا كان دائنا وجب أن تتبين له هذه الصفة وقت الحجز، وإذا كان صاحب حق عيني

وقت الحجز أيضا، وينبني على ذلك أن تخلف الصفة وقت الحجز يجعل إجراءات التنفيذ باطلة فثبوت الصفة بعد القيام 

 بالحجز ليس من شأنه أن يصحح اإلجراءات ويقيها من البطالن

 .12، ص: م .سالوالي المفضل،  -
 ليه أو المحكوم عليه بأنه:لقد عرف األستاذ الطيب برادة المنفذ ع -364

" الشخص المحكوم ضده والذي تتخذ في حقه إجراءات التنفيذ إلجباره على تنفيذ التزامه وأداء حق المنفذ له، ويعبر عنه 

الفقهاء بالطرف السلبي في دعوى خصومة التنفيذ ويسمى بالمدين على اعتبار أنه في مقام المدين بالنسبة للعالقة التنفيذية 

 المحجوز عليه إذا كان التنفيذ وقع بطريق الحجز."ويسمى 

ن الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانو -

 -2320جامعيةاالجتماعية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء السنة التصادية واالقالخاص كلية العلوم القانونية و

 .12ص: 2329
نفس االتجاه يذهب أحد الفقه، حيث تساءل عن المقصود بكلمة "األطراف"، وما إذا كانت تنصرف إلى أطراف و -365 

ال تنصرف  -أي كلمة األطراف -الحكم، أم أطراف التنفيذ، أم أطراف أخرى؟، واستطرد قائال: "بدءا يمكن التأكيد على أنها 

ذ، وال حتى إلى رئيس كتابة الضبط، إذ الحق لهما في إثارة الصعوبة في التنفيذ حسب ما يقتضيه إطالقا إلى عون التنفي

=  منهم هم المعنيون بكلمة األطراف من ق م م. أما الباقي ممن أشير إليهم في السؤال، فنعتقد أن أطراف التنفيذ 192الفصل 
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ب إلى أن إعطاء الصالحية للغير إلثارة حيث ذه366نفس التوجه سلكه أحد الباحثين و 

صعوبة التنفيذ الوقتية غير مؤسس له في القانون المغربي، فالغير يعتبر أجنبي عن النزاع 

في كلياتها، والتي تستلزم من م  م قوالسماح له بإثارة الصعوبة الوقتية فيه خرق لمقتضيات 

باعتباره هو الذي رفع الدعوى جل القيام بأي إجراء كون الشخص طرفا في الدعوى، إما أ

منذ البداية أو كونه تدخل في القضية من أجل الدفاع عن مصالحه، أو تم إدخاله في الدعوى 

ال م  م قمن  192. وبالتالي، فإن مقتضيات الفصل 367دفاعا عن مصالح أحد أطراف النزاع

 تتضمن أي مقتضى يسمح للغير بإثارة الصعوبة الوقتية.

من م  م قمن  192368تخويل الغير إثارة الصعوبة طبقا للفصل  واسترسل قائال أن 

شأنه أن يحمل هذا الفصل ما ال يحتمل. فالمشرع حدد من له الحق في إثارة هذه الصعوبة في 

األطراف أي المنفذ ضده والمنفذ له، والسماح للغير بسلوك مسطرة إثارة صعوبة التنفيذ 

، وفيه خرق للمقتضيات القانونية التي تستوجب الوقتية فيه إفراغ لهذا الفصل من محتواه

 النقض.

وفي السياق ذاته جاء في أمر استعجالي صادر عن ابتدائية مراكش ما يلي: " وحيث 

، فإن الصعوبة تثار من قبل المنفذ له أو المنفذ م م  من ق 192ضيات المادة أنه استنادا لمقت

من  192عن المشار إليه في الفصل أجنبي عليه أو مأمور التنفيذ في حين أن مثير الصعوبة 

مما يكون معه العارض غير ذي صفة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول  نفس القانون

 369الدعوى شكال."

                                                                                                                                                                                     

 نشوء النزاع ومرورا بمرحلة الدعوى وصدور الحكم، إلى ذلك أن عملية التقاضي تمر عبر مراحل، انطالقا من مرحلة= 

 مرحلة التنفيذ". 

وخلص إلى أن المصطلح المذكور ال يمتد إلى الغير الذي ال عالقة له إطالقا بالدعوى وبالحكم الصادر فيها، ودون حتى من 

 كان طرفا أو ممثال فيها، دون أن يوجه أو يوجه إليه طلب التنفيذ.

من ق م م "  مقال منشور بمجلة المحاكم  192" الصعوبات الواقعية والقانونية المثارة في إطار الفصل محمد بولمان:  -

 .93ـ ص  42المغربية عدد 
الخاص   العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانونالتنفيذ الوقتية من خالل الفقه ورفيق مالك، صعوبة  -366 

  23.ص:0224/0222االجتماعية، جامعة ابن زهر السنة الجامعية صادية وكلية العلوم القانونية واالقت
 أنظر الفصل األول من هذه الدراسة. -367 
حيث نص فيه على ما يلي:" إذا أثار األطراف صعوبة واقعية أو قانونية إليقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة  -368 

أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي، ويقدر الرئيس ما إذا كانت  على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه

االدعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه 

 نفيذ إلى أن يبث في األمر.الحالة بصرف النظر عن ذلك، وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف الت

 ال يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند اليه".
 (. 40،ص:م .سغير منشور)أورده رفيق مالك  21/22/0224صادر بتاريخ  223أمر رئاسي تحت عدد  -369
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من  192جاء أيضا في أمر أخر للمحكمة االبتدائية بالرباط ما يلي:" فإنه طبقا لفصل و

من طرف األطراف أو أعوان التنفيذ قانون المسطرة المدنية فإن طلب الصعوبة ال يقدم إال 

 .370ولذلك فان الطالب وما دام غير محكوم عليه ال صفة له في تقديم طلب الصعوبة"

هو الشيء نفسه الذي أكد عليه المجلس األعلى ) محكمة النقض حاليا( في إحدى و

 قراراته التي جاء فيها ما يلي:

بناء على مبدأ نسبية األحكام  نهلطالب على القرار ذلك أ" حيث يتبين صحة ما عاب ا

الذي لم يصدر في مواجهتها وبذلك لم تكن  29-024فالمطلوبة لم تكن طرفا في األمر عدد 

من قانون المسطرة المدنية باألطراف  192له الصفة في إثارة الصعوبة التي أناطها الفصل 

 .371دون غيرهما"

في الحكم موضوع  ال طرفاإلى أن الغير ال يعد  372ويذهب األستاذ حسن فتوخ

عليها في  وال في مسطرة التنفيذ، حتى يتأتى له الحق في إثارة الصعوبة المنصوصالتنفيذ،

 أعاله. 192الفصل 

ن صعوبة م فهو ال يملك الصفة في تقديم طلب استعجالي إلى رئيس المحكمة بشأثومن  

ر الخارج عن بل كل ما يمكنه، أن يمارس الطعن بتعرض الغي التنفيذ المثارة من قبله

الخصومة في الحكم موضوع التنفيذ، ويطلب بالتالي إيقاف التنفيذ بناء على صعوبة وقتية في 

من نفس القانون، ألن مجرد  192أو  02374من ق م م، دون الفصل 373 213إطار الفصل 

 .375سلوك الطعن المذكور ال يوقف التنفيذ

                                                           
غير  22/220/0222في الملف رقم  0222يوليوز  22صادر عن المحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ  4/22أمر عدد  -370

 (. 42منشور)أورده رفيق مالك م  س ص:
، منشور بمجلة 2042/22في الملف المدني رقم  2332مارس  22، صادر عن المجلس األعلى بتاريخ 22قرار عدد  -371

 .92ص  12قضاء المجلس األعلى عدد 

ل العمل القضائي، منشور في الموقع حسن فتوخ، إشكالية تعرض الغير الخارج عن الخصومة من خال -372 

 0223/ 22/ 29أطلع عليه بتاريخ  https://www.bibliotdroit.com/2015/07/blog-post_28.htmlااللكتروني

 على الساعة التاسعة ليال.

وافر نشير إلى أن إثارة الصعوبة الوقتية تعتبر من صميم القضايا االستعجالية التي يشترط فيها كما هو معلوم ت -373 

عنصري االستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع. إال أن إثارة الصعوبة الوقتية ال يحتاج إلى إثبات شرط االستعجال، ألن 

 التهديد بإجراء التنفيذ يشكل في حد ذاته خطرا حاال، وضررا محدقا ال يمكن تالفيه بعد إجراء التنفيذ.

بة الوقتية ينعقد مبدئيا لرئيس محكمة الدرجة األولى وفقا لمقتضيات ونضيف أن االختصاص بإيقاف التنفيذ في إطار الصعو

فإن ،من ق م م، ما عدا إذا كان النزاع في الجوهر معروضا على أنظار محكمة الدرجة الثانية 213الفقرة األولى من الفصل 

ابتداء من تاريخ تسجيل مقال  هذا االختصاص ينعقد بالتالي للرئيس األول لها عمال بالفقرة الثانية من الفصل المذكور

االستئناف بكتابة ضبط محكمة الدرجة األولى ولو لم تتم إحالته بعد على محكمة الدرجة الثانية، على أساس أن العبرة في 

 =تحديد االختصاص من عدمه، تكون بما إذا وقع الطعن باالستئناف أم ال، وليس بتاريخ اإلحالة اإلدارية لوثائق الملف محل
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ي اعتبر أن الغير الذي لم يكن ولعل ما يعزز هذا التوجه، أن العمل القضائي االستعجال

طرفا في الحكم المتعرض على تنفيذه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ال يتوفر على 

الصفة في إثارة الصعوبة التي خولها المشرع ألطراف الدعوى دون غيرهم، ويبقى من حقه 

 أن يتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة. بل اعتبر كذلك أن البت من طرف

غرفة المشورة في طلب إيقاف التنفيذ يمنع بعد ذلك إثارة الصعوبة من أجل نفس السبب في 

 .376ة البت فيه من طرف جهة قضائية مختصةيلسبقم  م قمن  213إطار الفصل 

                                                                                                                                                                                     

طعن وتسلمها من قبل كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية. ويستمر له هذا االختصاص إلى حين البت من طرف هذه ال=  

       األخيرة في االستئناف المعروض عليها. ويمكن أن يعود إليه هذا االختصاص لجهة الرئيس األول متى تم الطعن في 

ض الغير الخارج عن الخصومة، أو بالتماس إعادة النظر القرار االستئنافي بالتعرض كطريق طعن عادي، أو بتعر

 كطريقي طعن غير عاديين، أو إذا وقع نقضه من طرف محكمة النقض وأحيل على محكمة االستئناف المصدرة له.

 :وللمزيد من التوسع حول هذا الموضوع انظر

 و ما بعدها. 22ص: م .سعمر أزوكار،   -

 -رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص  -في المادة المدنية " جميلة أحطاب: " منازعات التنفيذ  -

  .44. ص:0222 - 0222سنة  -جامعة القاضي عياض بمراكش  –نوقشت بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 .020،ص:م .سحسن الزرداني،  -

ؤسسة القاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ بمقتضى التعديل التشريعي ونشير في هذا السياق إلى أن المشرع أحدث م

فبراير  9)2101من ذي الحجة  20صادر في  2.21.09من ق م م بموجب ظهير شريف رقم  103الذي طال الفصل 

: " التي تضمنت التنصيص على ما يلي  129ـ ص  0221فبراير2بتاريخ  2221(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 0221

 يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة االبتدائية باقتراح من الجمعية العامة ".

ولعل هذا المقتضى التشريعي الجديد من شأنه طرح مجموعة من اإلشكاالت المتعلقة بتداخل االختصاصات بشأن صعوبات 

ابعة إجراءات التنفيذ، السيما إذا علمنا أن المشرع لم يحدد نطاق التنفيذ بين مؤسستي رئيس المحكمة والقاضي المكلف بمت

 اختصاص هذا األخير، وطبيعة قراراته، ومدى قابليتها للطعن من عدمه، وإنما اكتفى بالتنصيص على إحداثه ليس إال. 

وله اختصاصات خة إلى مأسسة نظام قاضي التنفيذ ووقد عمد المشرع  من خالل مسودة مشروع قانون المسطرة المدني

نت مطروحة في المحاكم المغربية واسعة من شأنها أن تقضي بشكل نهائي على التأويالت الفقهية و القضائية التي كا

خاصة في ما يتعلق بالصالحية المنوطة بقاضي المستعجالت في البت في الصعوبات الوقتية و اإلشكاالت التي كان و

لمختصة في البت في هذا النوع من الصعوبات، بحث لن يعود هناك تداخل بين القضاء يتخبط فيها فيما يتعلق بالجهة ا

الرئيس األول تدائية بصفته قاضيا للمستعجالت ومن ق م م  المكرس الختصاص رئيس المحكمة االب 213مقتضيات الفصل 

القانون الذي يمنح البت  من نفس 192لمحكمة االستئناف في الحالة التي يكون النزاع معروضا على محكمته وبين  الفصل 

 . 103كذا الفصل المحكمة االبتدائية دون غيره، و في صعوبات التنفيذ لرئيس

أنظر عبد اللطيف بتران، مؤسسة قاضي التنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية و القانون المقارن،رسالة -

السنة جتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير،االم القانونية واالقتصادية والعلولنيل دبلوم الماستر في القانون المدني المعمق،كلية 

 . 292ص: 0222- 0224الجامعية 
بالنظر في  213من ق م م على ما يلي: " تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل  02تنص مقتضيات الفصل  -374 

 الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها ".الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في 
و لالفت لالنتباه أن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ال يترتب عنه أي أثر موقف للتنفيذ بالنسبة للحكم  -375 

ت إلى المتعرض عليه، فهذا األخير يبقى قابال للتنفيذ ما لم يتم التصريح بإيقاف تنفيذه مؤقتا من طرف قاضي المستعجال

حين البت في الطعن المذكور. فإذا كان الطعن معروضا على أنظار محكمة االستئناف فإن رئيسها األول هو المختص 

ق م م.) أنظر المبحث األولى من الفصل الثاني من هذه  213بالنظر في الصعوبة الوقتية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

 الرسالة(.

منشور  0222شتنبر 02صادر عن رئيس المحكمة اإلدارية بمراكش بتاريخ  01عجالي رقم هو ما أكد عليه  أمر استو -376 

جاء فيه ما يلي: "... بناء على المقال االستعجالي الذي تقدمت به  022ـ ص  0220ـ يوليوز  12بمجلة المحامي عدد 

، عرضت فيه أن الوكالة مؤدى عنه الرسوم القضائية 0222غشت29العارضة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 

 = الوطنية لمحاربة السكن غير الالئق سبق لها أن استصدرت حكما من أجل حيازة القطعة األرضية المسماة " زينب "
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فالمشرع المغربي خول لمن تضررت مصالحه من الحكم الصادر ولم يكن  ،عليهو 

تعرض الغير الخارج عن من يمثله، مسطرة  ي إليها هو أوطرفا في الدعوى أو لم يستدع

 على ما يلي:ق م م من  929الخصومة، حيث نص في الفصل 

" يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو 

 أو من ينوب عنه في الدعوى"

 يذه عليه أن يسلكفإن الغير الذي تضررت مصالحه من الحكم المراد تنف ،وبالتالي

تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وليس سلوك مسطرة إثارة الصعوبة مسطرة الطعن ب

 .377الذي ال تسعفنا للقول بذلكم م  من ق 192صل في التنفيذ طبقا لمقتضيات الف

هو ما أكده مجلس األعلى) محكمة النقض حاليا( حيث جاء في حيثيات قرار صدر و

بناء على مبدأ نسبية  ن على القرار، ذلك أنهعنه ما يلي: " حقا تبين صحة ما عبه الطاع

باألطراف ق.م.م من  192المطلوبة لم تكون طرفا في األمر الذي أناطها الفصلاألحكام، و

كان السبيل الوحيد من المطلوبة للدفاع عن حقوقها هو سلوك مسطرة دون غيرهما، و

 .378تعرض الغير الخارج عن الخصومة

في معرض جوابه عن سؤال طرحه  379رشيد مشقاقة وفي نفس االتجاه يقول األستاذ 

 ؟ م م من ق 192مفاده: من له حق إثارة الصعوبة المشار إليها في الفصل 

                                                                                                                                                                                     

درهما للمتر المربع لفائدة السيد... ومن معه تم تأييده  42من أجل نقل الملكية مقابل تعويض محدد في مبلغ  وحكما=

درهما للمتر المربع لتباشر على إثر ذلك مسطرة التنفيذ وفق ما نص عليه قانون  222ض إلى مبلغ استئنافيا مع رفع التعوي

أن منطوق الحكم لم يشر إلى الشركة العارضة باعتبارها مالكة لألصل التجاري المنشأ بالقطعة األرضية  نزع الملكية، غير

في  2332نونبر 02ف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ موضوع نزع الملكية مما يعرض حقوقها للضرر ويبرر طلبها بإيقا

 .24/3الملف عدد 

وحيث أجابت المدعى عليها أن المدعية أجنبية عن النزاع وأنه بالرجوع على وثائق الملف فإنه ال صفة لها في مناقشة 

الحكم الناقل للملكية أي بعد صدور  2333نونبر22أحكام نهائية وصلت إلى حد التنفيذ، خاصة وأنها لم تتأسس إال بتاريخ 

 والتعويض مما يتعين التصريح برفض الطلب.

... وحيث إن العارضة أثارت في صلب مقالها االفتتاحي عدم اإلشارة إليها في منطوق الحكم الناقل للملكية والمحدد 

ع الملكية لفائدة للتعويض باعتبارها مالكة لألصل التجاري المنشأ على القطعة األرضية المسماة " زينب "، موضوع نز

 .2332نونبر 02الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الالئق مما يبرر طلب إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 

وحيث إن العارضة لم تكن طرفا في الحكم المتعرض على تنفيذه بوجود صعوبة ال في المرحلة االبتدائية وال االستئنافية، 

وبذلك لم تكن لها الصفة في إثارة هذه الصعوبة التي خولها المشرع ألطراف الدعوى  وأن الحكم لم يصدر في مواجهتها

دون غيرهم وكان سبب العارضة الوحيد هو أن تتعرض على الحكم المذكور تعرض الغير الخارج عن الخصومة للدفاع 

 عن حقوقها".
 .42ص: م .سرفيق مالك، -377
 .92ص: 12منشور بمجلة مجلس األعلى عدد 2332/ 9/ 2صادر بتاريخ  222قرار تحت عدد  -378
 .23-24ص:  م .سنفس الموقف عبر عنه األستاذ رشيد مشقاقة في  -379
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"... وكذلك الشأن بالنسبة لمن صدر الحكم ضده فهو ال يعتبر طرفا في التنفيذ إال بعد 

كما أن المقال لمسطري، فلحكم ضده وفق ما يقتضيه القانون اتوجيه المطالبة بتنفيذ ذلك ا

هو الذي  -ال الحكم -هو الذي يحدد أطراف الدعوى فإن طلب التنفيذ  –مثال  –االفتتاحي 

يحدد أطراف التنفيذ كذلك فقد يحكم على متضامنين ويطلب تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم أو 

بعضهم دون الباقي والعكس ممكن، ولذلك فكلمة األطراف موضوع هذه المناقشة تعني 

التنفيذ أي طالب التنفيذ والمطلوب ضده التنفيذ دون  الغير الذي ال عالقة له إطالقا أطراف 

بالدعوى وبالحكم الصادر فيها دون حتى من كان طرفا أو ممثال فيها ودون أن يوجه إليه 

طلب التنفيذ،... وخلص في األخير إلى أن الغير الذي يمس التنفيذ مصالحه عليه أن يتعرض 

اد تنفيذه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وأن يلتجئ في نفس الوقت إلى على الحكم المر

 إليقاف تنفيذ ذلك الحكم إلى حين البت في التعرض. 380قاضي المستعجالت

 واستشهد تأييدا لموقفه هذا بقرار صادر عن المجلس األعلى حيث جاء فيه ما يلي:

من  وموضوعا حيث تبث فهو مقبول شكال، " حيث أن االستئناف قدم طبقا للقانون

من قانون  192أوراق الملف أن المطلوبة لم تكن لها الصفة في إثارة الصعوبة طبقا للفصل 

لم  29-924المسطرة المدنية الذي أناط ذلك باألطراف في الحكم فقط، واعتبارا لكون األمر 

ض يصدر في مواجهتهما وأنه كان لدى المطلوبة للدفاع عن حقوقها سلوك مسطرة تعر

 الخارج عن الخصومة فكان مقالهما غير مقبول".

 جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف بمراكش ما يلي:و

فإن الصعوبة في التنفيذ تثار من م  م قمن  192حيث إنه استنادا لمقتضيات الفصل" و

 قبل المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بالتنفيذ.
                                                           

في نفس اإلطار يقول الباحث رشيد ابورك " أن األغيار يمكنهم االستشكال في األوامر االستعجالية التي قد تهدد  -380

طرة المدنية، الذي جاء عاما دون تحديد لمن يحق له إثارة من قانون المس 213مصالحهم، ولكن بناء على مقتضيات الفصل 

غير منشور( حيث جاء فيه  0224 21/22صادر بتاريخ  223الصعوبة واستشهد تعزيزا لموقفه هذا بأمر استعجالي )عدد 

 ما يلي:

لف مدني له يحمل " وحيث انه بتقديم الطالبة لمقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام هذه المحكمة وفتح م

من قانون المسطرة  213نكون مختصين للبث في الطلب طبقا ألحكام الفقرة ما قبل األخيرة من الفصل  342/22/4رقم 

 المدنية.

وحيث انه ولئن كان األمر يقتضي حماية صاحب الحق الظاهر بمقتضى سند تنفيذي، وذلك باإلسراع في تنفيذ هذا السند 

لوثائق أن ذلك يمس الحقوق الظاهرة للغير وجب التريث إلى حين فك الصعوبة من طرف قضاء فانه متى تبين من ظاهر ا

 .الموضوع، الشيء الذي يستنتج منه التصريح بوجود صعوبة تعتري تنفيذ القرار االستئنافي"

ي القانون الخاص، جامعة رشيد ابورك، النظام القانوني لألوامر الوقتية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر ف -

 .232-234:ص 0223/0222اكش، السنة الجامعية القاضي عياض كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مر
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ات النازلة يتبين أن رافعي دعوى اإليقاف أجانب عن حيث إنه بالرجوع إلى محتويو

السند التنفيذي مما تكون معه هذه الدعوى غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين 

. في مقابل هذا االتجاه هناك اتجاه ثاني يجيز رفع 381"معه التصريح بعدم قبول الطلب

 .األغيارالصعوبة من طرف 

 ائل بجواز إثارة الغير الصعوبة الوقتيةالفقرة الثانية: االتجاه الق

في ذلك الرأي القائل بمنع الغير من رفع دعوى الصعوبة مستندين  382انتقد هذا االتجاه

الذكر ال يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية تفيد حرمان م  م من ق 192على أن الفصل 

كان التفسير  باراته مهماال يمكن أن يستنتج المنع من عر من إثارة الصعوبة في التنفيذ والغي

حجتهم في ذلك أن هناك بعض األحكام تصدر في غيبة األطراف تفوت المعتمد في النص، و

اء فتؤدي إلى عليهم فرصة الدفاع عن حقوقهم، فال يتم استدعائهم للخصومة أمام القض

مراكزهم القانونية فيتعذر إيقاف مفعولها في مواجهتهم عن طريق األضرار بمصالحهم و

 ة لألحكام.يلدفع بالنسبا

تعرض غير من حق ممارسة الطعن عن طريق  األغيارمادام أن المشرع قد مكن و

اإلدخال، فإنه ال مانع من قبول رادي وكذا الحق التدخل اإلخارج عن الخصومة، و

 .383الصعوبات المثارة من طرفهم

وإن  م ممن ق  192ذا الصدد:" إن الفصل ويقول األستاذ عبد اللطيف هداية هللا في ه

كان يحمل في ثناياه جملة من اإلشكاالت فانه يصلح سندا إلثارة الصعوبة الوقتية في التنفيذ، 

حيث إنه يمكن إثارتها ليس فقط من أطراف الدعوى وإنما أيضا من أطراف عملية التنفيذ، 

 .أوكل من وقع المساس بمصالحه من جراء التنفيذ ولو لم يكن طرفا في السند التنفيذي

                                                           

غير منشور) أوردته سامية ربيع، صعوبات  0222/ 21/ 29ملف عدد  1/0222/ 2صادر بتاريخ  923قرار عدد -381 

جامعة كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،،يل دبلوم الماستر في القانون الخاصالتنفيذ في المادة المدنية، رسالة لن

 (. 02ص: 0222/ 0222القاضي عياض ، مراكش السنة الجامعية 

 انب كبير من الفقه المغربييمثل الج  -382 

لة الناتجة عن التنفيذ منشور بمج عبد اللطيف هداية هللا، وجهة نظر حول تحديد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبات -

 .09- 00ص: ،2323أكتوبر  92المحاماة، عدد 

  42ص: م .سعمر أزوكار،  -

 . 222- 222،ص:م .سحسن الزرداني،  -

 و آخرون -

ص  0221يناير  9عدد  ،محمد الخراز، الصعوبات المثارة حول تنفيذ األحكام أمام القضاء االستعجال، القسطاس - 383 

:23. 
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ويضيف األستاذ أنه يجب التوسع أكثر في مفهوم عبارة األطراف الواردة في 

 .384الذين لهم الصفة والمصلحة" األغيارالتي تشمل  192الفصل

فاألستاذ هداية هللا يذهب نحو التوسيع من مفهوم األطراف المنصوص عليه في الفصل 

 . 385ليشمل حتى الغير 192

 أكد أن األصل في األمور اإلباحة،اتجاه ، حيث  يذهب األستاذ محمد لديدي في نفسو

"، كلما توفرت الشروط درء المفسدة مقدم على جلب المصلحةواالقتداء بالقاعدة األصولية "

العامة المتطلبة لرفع الدعوى من مصلحة وصفة وأهلية، باإلضافة إلى شرطي االستعجال 

د كثيرة من إهماله ألن رفض وعدم المساس بالجوهر، خصوصا وأن في إعمال المبدأ فوائ

الطلب ال يمكن أن يؤدي في بعض الحاالت إال إلى العواقب التي يصعب تداركها بعد البت 

في الموضوع خاصة وأننا نسلم ونسمح للغير بسلوك تعرض الغير الخارج عن الخصومة، 

اينة كل لذلك ال مانع يحول دون إمكانية لجوء هذا األخير إلى السيد قاضي المستعجالت لمع

الصعوبات القانونية أو المادية التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ الحكم واتخاذ كل اإلجراءات 

 386التحفظية المؤقتة لحماية حقوقه إلى حين الفصل في الموضوع.

يقول األستاذ عمر أزوكار في هذا الشأن إن منع الغير من الدفاع عن حقوقه، يمس و

 .387ل أن تمتد إليه يد المشرع الدستوريمبدأ الحق في التقاضي كحق طبيعي قب

ما فتئ المجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( بدوره يؤكد في العديد من قراراته على و

منها: القرار الصادر و 192يذ بناء على مقتضيات الفصل جواز إثارة الغير لصعوبة التنف

طرة المدنية ينص نون المسمن قا 192و الذي جاء فيه: " إن الفصل  02/21/0222بتاريخ 

                                                           
 .09-00اللطيف هداية هللا وجهة نظر حول تحديد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبات الناتجة عن التنفيذ... ص  عبد -384
إن بعض االتجاهات في القضاء المغربي تذهب في نفس هذا المنحنى أي السماح للغير بإثارة صعوبة التنفيذ الوقتية  -385

 هذا وقد جاء في قرار للمجلس األعلى ما يلي: 

من قانون المسطرة  192مكن تقديم طلب الصعوبة من الغير المتضرر من الحكم المستشكل فيه، الن مقتضيات الفصل " ي

 المدنية ال يستشف منها أنها وردت على سبيل الحصر"

منشور بمجلة  242/9/0/33في الملف المدني عدد  2221تحت عدد  02/21/22قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  -

 وما يليها. 22، ص 22و23لمجلس األعلى عدد قضاء ا
وبخصوص هذه المسألة يرى األستاذ حسن زرداني أن إثارة صعوبة التنفيذ الوقتية تكون من قبل الغير لكن في بعض  -386

 األحيان فقط وليس بشكل مطلق.

 .02، ص: م .سحسن زرداني،  -
 .42،ص:م .سعمر أزوكار،  -387
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إذا آثار األطراف صعوبة واقعية أو قانونية إليقاف تنفيذ حكم أو تأجيله أحيلت  على أنه؛

الذي يمارس إجراءات التنفيذ في  –أي رئيس المحكمة االبتدائية -الصعوبة على الرئيس 

 دائرة محكمته ولو قصد رئيس محكمة االستئناف فالعبرة بالرئيس األول.

من قانون المسطرة المدنية ال يشترط لقبول طلب الصعوبة إقامة  192إن الفصل 

 دعوى في الموضوع ولما اعتبرت ذلك كانت على صواب.

ن مقتضيات المتضرر من الحكم المستشكل فيه أليمكن تقديم طلب الصعوبة من الغير 

من قانون المسطرة المدنية ال يستشف منها أنها وردت على سبيل  192الفصل 

 .388"الحصر...

آخر ما يلي: " يحق للغير الذي لم يكن طرفا في الحكم الذي تجري  اجاء في قرارو

إجراءات تنفيذه أن يستشكل في تنفيذه إذا ظهر له أن طالب التنفيذ يرغب في التنفيذ على مال 

معين له عليه حقا، شرط أن يكون هذا الحق مستندا إلى سند جدي من القانون، والمحكمة لما 

عوبة المثارة أمامها تنطوي على مساس بحقوق الغير ورفضت الدعوى الرامية اعتبرت الص

 .389"إلى مواصلة التنفيذ في مواجهته تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما

في السياق ذاته صدر قرار عن محكمة االستئناف بأكادير الذي جاء في حيثياته: و

تنفيذه، فإن الصفة تبقى قائمة لهم لرفع "حيث إن المستأنفين لم يكون طرفا في الحكم المراد 

دعوى الصعوبة اعتبارا لما استقر عليه االجتهاد القضائي من تخويل هذا الحق لكل متضرر 

 من الحكم و لو لم يكن طرفا فيه.

                                                           

 .22:ص 22-23المجلس األعلى عدد مزدوج منشور بمجلة قضاء  242/9/33 ملف مدني عدد 2221قرار عدد  -388 
منشور بمجلة  9290/20في الملف المدني عدد  322تحت عدد  92/9/0222قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  -389

 وما يليها. 22ص  22و 21قضاء المجلس األعلى عدد 

 ا يلي: في نفس االتجاه جاء في قرار آخر للمجلس األعلى م -

من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: إذا آثار األطراف صعوبة واقعية أو قانونية إليقاف تنفيذ حكم  192" إن الفصل 

الذي يمارس إجراءات التنفيذ في دائرة محكمته ولو  –أي رئيس المحكمة االبتدائية -أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس 

 فالعبرة بالرئيس األول.قصد رئيس محكمة االستئناف 

من قانون المسطرة المدنية ال يشترط لقبول طلب الصعوبة إقامة دعوى في الموضوع ولما اعتبرت ذلك  192إن الفصل 

 كانت على صواب.

من قانون المسطرة  192يمكن تقديم طلب الصعوبة من الغير المتضرر من الحكم المستشكل فيه الن مقتضيات الفصل 

 شف منها أنها وردت على سبيل الحصر..."المدنية ال يست

منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى  242/9/33في الملف المدني عدد  02/21/0222صادر بتاريخ  2221قرار عدد  -

 .22ص  22-23عدد مزدوج 
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وحيث إنه فيما يخص ما أعد للقول بوجود صعوبة في تنفيذ القرار، فإن مجرد تسجيل 

للقول بوجود صعوبة في التنفيذ  مة ال يكفي لوحدهدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصو

 .390"إنما المعتمد األسباب التي تأسس عليها هذا التعرض نفسهو

اعتمادا ف الوسط بين االتجاهين ويقف موق 391لالفت لالنتباه، أنه هناك اتجاه ثالثو

 .من ق 213و  192كأساس التميز بين الفصل  392معيار قوة الشيء المقضي به بعلى أخده 

بالتالي ال يجوز و 192سبيل الحصر في إطار الفصل  م. فأطراف الدعوى واردين على.م

 الذي جاء عام.م  م قمن  213ذلك على خالف الفصل للغير  إثارة الصعوبة، و

 هذا ما يستفاد من قرار الرئيس األول لمحكمة االستئناف بأكادير الذي جاء فيه:و

فيذ معروض على محكمة االستئناف، فإن حيث إنه لما كان القرار موضوع التن" و

الرئيس األول لهذه المحكمة يستمد اختصاصه للبت في الطلب المعروض من مقتضيات 

وطلب البت في الصعوبة المعروض عليها في هذا اإلطار وليس الفصل  213الفصل 

ر ن األصل في األموارة الصعوبة متى توفرت أسبابها ألمن إث األغيارما يمنع  -المذكور

 .393"اإلباحة

ة التنفيذ الوقتية، فإننا نزكي وأمام تباين وجهات النظر حول أحقية الغير في إثارة صعوب

لعل أبرزها؛ أن منع الغير من غير رفع الصعوبة، لعدة مبررات، ونؤيد الطرح الذي يجيز للو

ة تعرض الغير الخارج عن الخصومة بوصفه الوسيللجوئه للطعن بلصعوبة الوقتية وإثارة ا

                                                           

م غير منشور) أوردته حبيبة دهي،  0222/ 22/22صادر بتاريخ  22- 92ملف عدد 0122قرار تحت عدد  -390 

 (. 42،ص:.س

 . 220ص: 0222مارية أصواب، تنفيذ األحكام المدنية قي ضوء العمل القضائي،ط األولى، مطبعة دار السالم الرباط -391 
 92يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد استنفاذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، بل وبعد انتهاء مدة  -392

سطرة المدنية  كأجل لسقوط الحق في  المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي، والعلة  في سنة التي حددها المشرع في قانون الم

اعتبار أن الحكم ال يكتسي قوة الشيء المقضي به إال بعد مرور  مدة  ثالثون سنة: هو وجود تعرض الغير الخارج عن 

وتضررت مصالحه من الحكم   الخصومة حيث يمكن لمن لم يكن طرفا في الدعوى ولم يستدعي إليها هو أو من يمثله،

الصادر أن يسلك هذا الطعن للمطالبة بإزالة الضرر الذي تسبب فيه الحكم المطعون فيه، وهذا الطعن كما هو معلوم لم يحدد 

سنة والعبرة في ذلك أن الشخص  المتضرر  92له  المشرع أجال لممارسته وبالتالي يبقى للمتضرر أن يمارسه داخل أجل 

المحكوم له أو المستفيد  من الحكم  -يعلم بان حقوقه تضررت إال بعد مباشرة التنفيذ ممن له مصلحة في ذلك  من الحكم  لن 

ومن له المصلحة في التنفيذ قد يمسك عن المطالبة بذلك، وفي هذه الحالة لن يستطيع الطرف المتضرر  -أو من ينوب عنهما

ن يدافع عن حقوقه لعدم علمه بان الحكم القضائي الصادر يضر الذي خوله المشرع تعرض الغير الخارج عن الخصومة أ

بمصالحه وهذا العلم لن يتأتى إال بمباشرة التنفيذ من قبل المنفذ له فعن طريق التنفيذ سيكتشف المتضرر أن الحكم يمس 

لسقوط الحق في سنة المقرر  92بحقوقه. وبالتالي كان من العدل واإلنصاف السماح له بممارسة هذا الطعن داخل أجل 

 المطالبة بالتنفيذ.) أنظر ما تطرقنا إليه بشأن ميعاد تعرض الغير الخارج عن الخصومة في هذه الدراسة(.

م غير منشور)أورده عمر أزوكار،  2332/ 22/ 09بتاريخ  92قرار الرئيس األول لمحكمة االستئناف بأكادير عدد  -393 

 (. 49ص: .س
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الوحيدة المتاحة أمامه، فإن من شأن هذا التوجه أن  يضر بمصالحه ألن هذا النوع من 

الطعون ال يوقف التنفيذ الذي يتوخاه الغير من إثارة الصعوبة الوقتية، و بالتالي يحرم من 

 استصدار إجراء وقتي يحفظ له حقوقه إلى غاية البت في الموضوع.

كالية إلغاء األحكام بعد تنفيذها بالرغم مما يشكله عالوة إلى أن هذا االتجاه يكرس إش

 التي تتعذر معالجتها في غالب األحيان.ل في آثار اإللغاء بعد التنفيذ ومن عواقب وخيمة تتمث

وعلى اعتبار أن مسطرة الصعوبة الوقتية تلعب دور إيجابيا في درء التنفيذ مؤقتا إلى 

هذه الدور رهين بتعامل القضاء مع هذه  حين بت محكمة الموضوع في النزاع، فإن تفعيل

المسطرة، لذلك فالبد من السير على خطى االتجاه الثاني واألخذ بأحقية الغير في رفع 

 الصعوبة مدام المشرع لم ينص صراحة على هذا المنع.

تعزيزا لمركزه القانوني صعوبة الوقتية فيه حماية للغير ووأن السمح للغير بإثارة ال

 وسائل للدفاع عن مصالحه.بمجموعة من ال

وفي األخير نود لفت االنتباه إلى أنه يبقى لرئيس المحكمة االبتدائية الذي يبت في 

إذا كان مثير الصعوبة هو  ها تصالحية تقدير مدى جدي األغيارالصعوبة المثارة من طرف 

 .394أم أن الهدف منه عرقلة تنفيذ الحكم األغيارفعال يعتبر من 

 موقف مسودة مشروع قانون المسطرة المدنيةالفقرة الثالثة: 

 قمن  192القضائي الذي أثارته مقتضيات الفصل الجدل الفقهي وام هذا التضارب وأم

ة مشروع قانون المسطرة في إثارة الصعوبة الوقتية، جاءت مسود األغيارحول أحقية م  م

حقية الغير في بعبارة صريح على أالنقاش الدائر بحولها، حيث نصت وأخمدت المدنية و

لو مؤقتا، بحيث نصت المادة اية لمصالحه و حقوقه من المساس وإثارة الصعوبة الوقتية حم

من هذه المسودة على أنه: " إذا أثيرت صعوبة وقتية من األطراف أو من الغير بت  122

 فيها قاضي التنفيذ على وجه االستعجال.

بمقال يشتمل على هوية األطراف، وعلى وقائع تقدم الصعوبة من األطراف أو الغير 

أسبابها و يجب إدخال المنفذ عليه في الدعوى متى كانت الصعوبة مثارة من غيره الصعوبة و

 تحت طائلة عدم القبول".

                                                           

 . 221،ص:م .سمارية أصواب،  -394 
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قال:" بهذا التوجه يمكن القول بأن على هذه المادة و395وقد علق أحد الباحثين 

ستغني عن الكثير  وع قانون المسطرة المدنيةالمقتضيات الجديدة التي كرستها مسودة مشر

القضائية إن على مستوى االختصاص النوعي للبت في من التأويالت والتفسيرات الفقهية و

صعوبات التنفيذ أو على مستوى اإلشكاالت التي كانت مطروحة في قضايا االختصاص 

و بشأن من لهم الحق في إثارة اإلنابة بين األجهزة القضائية، ألمكاني السيما إشكالية التنفيذ وا

الصعوبة الوقتية ذلك أن معظم هذه اإلشكاالت ستقلص كليا أمام جهاز قاضي التنفيذ كمحكمة 

إيجابا على حقوق ضمان جودتها بما ينعكس حكام ومستقلة من شأنها تسير مساطر تنفيذ األ

 على حد سواء". األغيارأطراف التنفيذ و

ائي الذي عمر ألكثر من القضباب النقاش الفقهي و لمشرع قد سدبنهجه هذا يكون او

 .عند التنفيذ األغيارئية لمراكز قضالتوجه نحن إقرار حماية قانونية وا بالتاليو ،سنة 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  292،ص:م .سعبد اللطيف بتران،  -395 
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 دعوى االستحقاق الفرعية الغير  المطلب الثاني: ممارسة 

ا بملكيته، فإن لكي يتمسك فيه 396لئن كان للغير أن يرفع دعوى االستحقاق العادية

إجراءاتها قد تطول بحيث ال يتم الفصل فيها إال بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، مما قد يشكل 

، فإن المشرع المغربي قد أوجد مسلكا عليهوقه. وللغير قد ينجم عنه المساس بحق اضرر

 الح.خاصا يلتجأ إليه هذا الغير ، لالعتراض على إجراءات التنفيذ من أجل حماية هذه المص

مجاال للمنازعة  397فالمشرع المغربي خول للغير الذي لم يكن طرفا في عملية التنفيذ

حماية لمصالحه، و حتى  398في إجراءات التنفيذ عن طريق رفع دعوى االستحقاق الفرعية

يتمكن الجهاز القضائي من تكريس هذه الحماية، يتعين على الغير أن تتوفر فيه الشروط 

عوى سواء كانت عقارية أو منقولة)الفقرة األولى( وعليه احترام جملة الالزمة لرفع هذه الد

 من اإلجراءات بحيث تترتب عليها آثار مهمة)الفقرة الثانية(.

 

 

 

 

 

                                                           

تعريفا لدعوى االستحقاق و استعمل مصطلح دعوى  بالرجوع إلى النصوص التشريعية نجد المشرع ، لم يعطي  -396 

من قدم دعوى الملكية ال تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إال إذا وقع  م على أنه: "  من ق م 223الملكية ، فنص في الفصل

من ق.م.م.  129و  120". بينما استعمل مصطلح دعوى االستحقاق في الفصالن  زته بعد تقديم دعوى الملكيةإخالل بحيا

 بمناسبة حديثه عن دعوى االستحقاق الفرعية.

هي الدعوى التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقارا كان أو منقوال ، يقصد بدعوى االستحقاق عند فقهاء القانون، و

ى التي تقوم لحماية الملكية، فكل مالك يستطيع رفع هذه الدعوى على الغير. إذا سيطر هذا األخير على ملكه، فهي الدعو

 فهي دعوى عينية يطالب فيها بالملك ال الحيازة وال تطلق على الدعاوى الشخصية التي يطلب المدعي رد الشيء إليه.

قانونية ، ط األولى دون ذكر  التشريع المغربي ، دراسة فقهية ي وجواد الهروس " الحيازة و االستحقاق في الفقه المالك -

 .020ص  0223المطبعة 

هو ما جاء في أحد األحكام الصادرة عن المحكمة االبتدائية بمراكش حيث جاء فيه: " إن المدعين ليسوا طرفا في و -397 

 التنفيذ  المطلوب الحكم ببطالن إجراءاه حتى يمكنهم تقديم هذه الدعوى.

حيث إنه إذا ثبت فعال، فإن التنفيذ المذكور قد أضر بحقوقهم رغم أنهم لم يكونوا طرفا في الحكم الموضوع فما عليه سوى و

سلوك المسطرة المنصوص، عليها في هذا الشأن و المتعلقة بدعوى االستحقاق الفرعية. و ليس بطالن إجراءات التنفيذ و 

بتاريخ  0999ارها القانوني الشيء الذي يستوجب الحكم برفضها". )حكم عدد حيث تكون الدعوى و الحالة هذه في غير إط

غير منشور، أورده يونس الزهر، الحجز التنفيذي على العقار في القانون  2/0220/ 229في الملف عدد  0220/ 03/22

 (. 202،ص: 0224المغربي، ج الثاني، ط األولى، مطبعة الورقة الوطنية،

هي كدعوى استحقاق المنقول المنصوص عليها باعتبارها متفرعة عن التنفيذ، و بأنها فرعية، توصف هذه الدعوىو -398 

 من نفس القانون. 129و  120م أو دعوى استحقاق ملكية العقار نص عليها المشرع في الفصل م.من ق  122في الفصل 
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 399الفقرة األولى:  أطراف و شروط ممارسة دعوى االستحقاق الفرعية

دعي ير مدعوى االستحقاق الفرعية بأنها الدعوى التي يرفعها الغ400عرف بعض الفقه 

بطالن تنفيذ، طالبا الحكم له بملكيته وشرع في نزع ملكيته أثناء ال ملكية عقار أو منقول

 ما هي شروط قبولها؟اف هذه الدعوى؟ وإجراءات التنفيذ المتعلقة به. فما هي إذن أطر

 أوال: أطراف دعوى االستحقاق الفرعية

له الحق في رفعها يقصد بأطراف دعوى االستحقاق الفرعية، أشخاصها، أي من يكون 

 وهو المدعي، ومن توجه ضده أي المدعى عليه.

  المدعي في دعوى االستحقاق الفرعية.2

، ألن 401سبق وأن ذكرنا أنفا أن دعوى االستحقاق الفرعية ال ترفع إال من طرف الغير

من يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ يستطيع أن يتمسك بحقه عن طريق االعتراض على 

 .402البيعقائمة شروط 

إذا ادعى  نص على أنه: "تي تالم  م قمن  122الفصل من  األولىت الفقرة وهو ما أكد

ملكية المنقوالت المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان  األغيار

كذا الفصل رئيس في كل نزاع يقع حول ذلك". وطلب اإلخراج مرفقا بحجج كافية ويبت ال

على أنه: " إذا ادعى الغير أن الحجز  األولىنفس القانون الذي ينص في فقرته  من 120

 انصب على عقارات يملكها أمكنه إلبطال الحجز رفع دعوى االستحقاق".

ولكي يعتبر الشخص غيرا ينبغي أال يكون ملتزما شخصيا بأداء الدين كالمدين 

ء، إذا وقع الحجز على أموالهم فال األصلي، أو خلفه أو المتضامن معه، أو كفيله فكل هؤال

يمكنهم مواجهة إجراءاته بدعوى االستحقاق الفرعية، ألنه ال نزاع حول ملكيتهم لألموال 

                                                           
 سواء تعلق األمر هنا بالواردة على المنقول أو العقار. -399 

 التجاه كل من:يمثل هذا او -400 

 .192،ص:م .سعبد العزيز توفيق،  -

 .922،ص:م .سطيب برادة،  -
قد عرف المجلس األعلى )محكمة النقض حاليا ( الغير بأنه: " أن الغير هو الذي ال صلة له بالمحجوز عليه من و -401 

 .ا "قريب أو بعيد كالوارث مثال ال يعتبر غيرا في تركة الهالك المحجوز عليه ألنه خلف فيه

 .  192ص:، م .س، عبد العزيز توفيق-402 
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المحجوزة، بل إن اإلقرار بذلك و االعتراف لهم بهذه الملكية إلى جانب التزامهم بأداء الدين 

 .403هما سببا إيقاع الحجز على أموالهم

) محكمة النقض حاليا( ما يلي: " إن الغير هو 404األعلىمجلس وهكذا جاء في قرار لل

الذي ال صلة له بالمحجوز عليه قريب أو من بعيد كالوارث مثال ال يعتبر غيرا في تركته 

 خلفا فيها".الهالك المحجوز عليه ألنه 

، وعندئذ له بصفته 405وقد يعتبر الشخص طرفا في التنفيذ بصفة وغيرا بصفة أخرى 

يرفع دعوى االستحقاق الفرعية، كما لو حجز على شخص بصفته وليا على ابنه الثانية أن 

وهو يدعي ملكية العقار أو المنقول بصفته الشخصية، وهو ما ينطبق على الورثة فيما يتعلق 

وال يبقى أمامه إال رفع دعوى  إذا كان التنفيذ يجري على أموال التركة. 406بأموالهم الخاصة

 م.م..قمن 407 121لى النمط الذي نصت عليه مقتضيات الفصل بطالن إجراءات الحجز ع

ينظر إليها من جهة ق.م.م من  120الفصل و 122في إطار الفصل  فالغيرية ثمومن 

العالقة مع الطرف المدين، سواء كان خلفا خاصا أو عاما، أو حائزا للعقار المحفظ أو كفيال 

 .408شخصيا أو عينيا

يرا، يحق له رفع دعوى االستحقاق الفرعية ، إذا كان هناك من اعتبر الحائز للعقار غو

 .409كان بالتالي عقار غير محفظد في حيازته إلى إدعاء ملكيته، ويستن

 

 
                                                           

أحمد الساخي، "دعوى االستحقاق الفرعية للعقار المحجوز في القانون المغربي" رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية  -403 

 .14ص: 0222- 0222االجتماعية،جامعة القاضي عياض، السنة العلوم القانونية واالقتصادية و

منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى العدد  22/ 42ملف مدني عدد  2339نونبر  24اريخ صادر بت 9202قرار عدد  -404 

 .22ص: 12

 . 22،ص: 4جواد الهروس، دعوى االستحقاق الفرعية المنقولة، مقال منشور بمجلة العرائض، العدد  -405 

  في الدعوى هو تركة الهالك،  جاء في قرار للمجلس األعلى) محكمة النقض حاليا( ما يلي: "... إن الطرف الحقيقي -406 

لذلك فهم أغيار الخاصة التي قضت بها لفائدتهم و ال يعتبرون طرفا في أمالكهمورثته يعتبرون طرفا فيما تركه، ووأن 

 ال يعتبرون غيرا فيما يتعلق بتركة الهالك".الفصل بالنسبة ألمالكهم، وبمقتضى 

 12منشور بمجلة قضاء مجلس األعلى عدد 4222ي عدد في ملف مدن 2334/ 22/ 24بتاريخ  9202قرار عدد  -

 .220ص:
: " يجب أن يقدم كل طعن بالبطالن في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في  الذي جاء فيه -407

 هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى االستحقاق.

خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة اإلجراءات دون مساس  يحكم على المدعي الذي

 بالتعويضات.

 .092:ص 0222، مطبعة دار القلم الرباط يذي، ط األولىعبد العالي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنف -408 

 .922ص:  ،م .س عبد الكريم الطالب، -409 
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 .المدعى عليه في دعوى االستحقاق الفرعية0

لم ينص المشرع المغربي صراحة على الطرف المدعي عليه في دعوى االستحقاق 

 410عض التشريعات المقارنة كالقانونين المصريالفرعية، خالفا لما عليه األمر في ب

 اللذين حددا األطراف الواجبة توجيه الدعوى ضدهم. 411الفرنسيو

الذي ينص: "يجب على  م م من ق 129رجوع إلى مقتضيات الفصل بال ،غير أنه

وثائقه ويستدعى طالب االستحقاق، أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير 

إلى أقرب جلسة ممكنة إلبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت  الدائن الحاجزليه ومحجوز عال

المحكمة أنه ال موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشموال بالنفاذ المعجل 

 رغم كل تعرض أو استئناف". 

ملكية  األغيارالذي ينص على أنه: " إذا ادعى من نفس القانون  122الفصل و

جوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب اإلخراج المنقوالت المح

 مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.

إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب اإلخراج أن يقدم طلب االستحقاق إلى 

 وإال فتواصل اإلجراءات. محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور األمر

 ال تتابع اإلجراءات عند االقتضاء إال بعد الحكم في هذا الطلب".

أن المدعى عليه في دعوى االستحقاق الفرعية هو  ،يستخلص من قراءة الفصلين أعاله

، والذي يلزم عليه أداء الدين، والدائنين الحاجزين للدين الذين باشروا إجراءات المنفذ عليه

د العقار أو المنقول المدعى ملكيته، والعلة في رفع الدعوى في مواجهة هؤالء التنفيذ ض

 .  412جميعا يبرره الهدف الذي ترمي إليه الدعوى و اآلثار المتوخاة منه

                                                           
المرافعات المصري على أنه: " يجوز للغير طلب بطالن إجراءات التنفيذ مع طلب من قانون  121تنص المادة  -410 

لمعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من ذلك بدعوى ترفع باألوضاع اأو بعضه ... واستحقاق العقار المحجوز عليه 

 أول الدائنين المقيدين".ين أو الحاجز أو الكفيل العيني والمديباشر اإلجراءات و
411  -Artecle725: » la demande en distraction de tout ou ortie des biens saisie sera formée tant 

contre le saisissant que contre la partie saisie » . 

 .203، ص: م .سيونس زهري،  -412 
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في التشريع المصري، إلى القول إن  األمرمتأثرا بما هو عليه  413قد اتجه البعضو هذا

ية هو المحجوز عليه، أي المدين الطرف المدعى عليه في دعوى االستحقاق الفرع

و المتدخلين في بقية الدائنين المقيدين أكذا الدائن طالب الحجز، ويني، وأو كفيله الع،األصلي

لذلك يتعين توجيه الدعوى ضدهم جميعا حتى يتمكن المدعي من اعتبار مسطرة التنفيذ. و

ا في حكمه 414تدائية بوجدةهو ما أكدته المحكمة االبحجة عليهم لكونهم أطرافا فيه. و الحكم

الذي جاء في تعليالته: " حيث إن المدعية تهدف من و 0229نونبر  02الصادر بتاريخ 

الحكم تبعا لذلك بإبطال إجراءات الكائن عنوانه أعاله ودعواها إلى الحكم باستحقاقها المنزل 

 .0220 / 02الحجز موضوع الملف

من ق م م، إنما  120ها في الفصل وحيث إن دعوى االستحقاق الفرعية المنصوص علي

تنفيذ، و حيث إن المحجوز عيله بحضور عون الد الحاجز و المتدخلين في الحجز وترفع ض

جهت دعواها ضد الحاجز بحضور السيد رئيس كتابة الضبط دون المحجوز الجهة المدعية و

 عليها.

ة شكال تكون مختل األخيربإقصاء المحجوز عليه في الدعوى فإن هذه  وحيث إنه

 .يتعين بالتالي عدم قبولها"و

ومادمت دعوى االستحقاق الفرعية تتضمن طلبين، الطلب األول يتمثل في تقرير    

عتبار أن المدين هو الخصم اع ضد المدين المحجوز عليه وذلك على دعوى الملكية، فإنها ترف

فإنها ترفع  .لحجزاألصلي في دعوى الملكية، أما الطلب الثاني يتمثل في بطالن إجراءات ا

 .415ضد الدائن المباشر لهذه اإلجراءات

، أنه إذا أهمل الغير التقيد بهذا اإلجراء  كانت الدعوى معيبة 416ويرى أحد الفقه   

عندما  مم  من ق 129ليه المشرع في الفصل وتعين الحكم بعدم قبولها، وهذا اإلجراء نص ع

                                                           
 . 42البيضاء،ص:محمد سالم، تحقيق الرهن الرسمي المغربي،ط األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  -413 

م غير منشور) أورده أحمد الساخي  0229/ 2021ملف مدني عدد  0229/ 22/ 02صادر بتاريخ  9922حكم عدد  -414 

 (. 22،ص:.س

 .220ص:  م .سسامية ربيع  -415 

ا المعمقة المفضل الوالي " المبادئ العامة للتنفيذ  في ضوء التشريع المدني المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلي -416 

االجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية العلوم القانونية واالقتصادية وفي القانون الخاص، كلية 

 . 091،ص: 2329- 2320
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أقرب جلسة إلبداء اعتراضهما، وهذا ما أوجب استدعاء المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى 

 أكدته المحكمة االبتدائية بوجدة في حكمها الذي جاء فيه:

" حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم باستحقاقها المنزل الكائن عنوانه أعاله 

 .02/0220والحكم تبعا لذلك بإبطال إجراءات  الحجز موضوع الملف عدد 

من قانون  120الفرعية المنصوص عليها في الفصل  وحيث إن دعوى االستحقاق

المسطرة المدنية، وإنما ترفع ضد الحاجز والمتدخلين في الحجز والمحجوز عليه بحضور 

عون التنفيذ، وحيث إن الجهة المدعية  وجهت دعواها ضد الحاجز  بحضور السيد رئيس 

 .كتابة الضبط دون المحجوز عليها

يه في الدعوى فإن هذه األخيرة تكون مختلة شكال وحيث إنه بإقصاء المحجوز عل

 . 417ويتعين بالتالي عدم قبولها"

حدد تجاوز النقص وق.م.م ولالفت لالنتباه أن المشرع من خالل مسودة مشروع 

طالب التنفيذ من المنفذ عليه وهو كل من هذه المسودة و 249و 212مواد المدعى عليه في ال

القضائية رع قد سد باب النقاشات الفقهية ووجه يكون المشالمتدخلين إن وجدوا، وبهذا التو

 بشأن المدعي عليه في دعوى االستحقاق الفرعية. 

 ثانيا: شروط دعوى االستحقاق الفرعية

يشترط القانون توفر األهلية و الصفة و المصلحة في من يلتجأ إلى القضاء سواء تعلق 

هذه الشروط، يلزم لصحة دعوى إلى . وباإلضافة 418األمر بالمدعي أو المدعى عليه

 قمن  120و 122من مقتضيات الفصول  دتستفا 419االستحقاق الفرعية توفر شروط خاصة 

 سالفتي الذكر وتتمثل هذه الشروط في: م  م

 

                                                           

.غير منشور )أشار إليه أحمد الساخي  2021/0229ملف مدني عدد 02/22/0229صادر بتاريخ 9922حكم رقم -417 

 ( .22ص م.س

 فصل األول من ق م م.ال -418 

على أنه : " يمكن لمن يدعي من االغيار ملكية  219بالرجوع إلى مسودة مشروع ق م م نجدها تنص في المادة  -419 

 المنقوالت أن يطلب قبل تاريخ بيعها إيقاف البيع بالشروط اآلتية:

 تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ؛ -

 المتدخلين عند وجودهم؛تنفيذ، والمنفذ عليه، وطالب ال رفع الطلب في مواجهة -

 المستندات التي تدعمه؛إرفاق الطلب بالوثائق و -

 يترتب عن تقديم الطلب المذكور إيقاف البيع إلى أن يبت فيه قاضي التنفيذ".
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 إدعاء الغير لملكية العقار أو المنقول المحجوز  -أ 

ملكية  ياراألغما يلي:" إذا ادعى  م م ق في فقرته األولى من 120جاء في الفصل 

المنقوالت المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب اإلخراج 

 من 120جاء في الفصل مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك". كما 

على أنه، "إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه إلبطال  نفس القانون

 " ...الحجز رفع دعوى االستحقاق

ومنه، فإنه لقيام دعوى االستحقاق الفرعية البد أن يكون هناك حجز تنفيذي واقع على  

أو منقول، ألنه إذا لم يكن هناك حجز تنفيذي واقع على عقار أو منقول، فإن مصلحة  420عقار

  .421طالب االستحقاق تنعدم، وبالتالي ال تسمع دعواه

)محكمة النقض حاليا( على هذا الشرط في أحد قراراتها " إن  األعلىلس وقد أكد المج     

جب الحكم باستحقاق هذا الجزء المطالبة باستحقاق الكل مع اإلدالء بما يثبت الجزء يستو

 422"فقط

 أن يطلب الغير ببطالن إجراءات التنفيذ. -ب

 لكي تتحقق اآلثار المتوخاة من دعوى استحقاق الفرعية يجب أن يطلب مدعي

االستحقاق بطالن إجراءات الحجز التنفيذي، ومنه لكي نكون أمام دعوى االستحقاق الفرعية 

 البد أن تشمل هذه الدعوى على أمرين. 

 المحجوز  أو المنقول المطالبة باستحقاق العقار -أوال

 بطالن إجراءات الحجز -ثانيا

                                                           

ثار إشكال بخصوص مدى جواز ممارسة دعوى االستحقاق الفرعية على العقار المحفظ، بحيث ذهب البعض إلى  -420 

عاء الغير ملكية العقار المحجوز ال تتصور إال في العقار الغير المحفظ، أو في التي الزالت في طور التحفيظ، القول بأن اد

 أما العقارات المحفظة فال يمكن قبول أي إدعاء ما لم يكن مسجال في الرسم العقاري المدعى كمالك أو صاحب حق عيني.

 (.  994،ص:م .س)أنظر عبد العزيز توفيق، 

لمحفظ، حيث يقتضي حجية التحفيظ بل يرى اتجاه أخر بإمكانية رفع دعوى االستحقاق الفرعية حتى بالنسبة للعقار افي المقا

 لمصرح بها أثناء مسطرة التحفيظ،حجية التسجيل. فإذا كانت حجية التحفيظ تطهر العقار من جميع الحقوق السابقة الغير او

 ار وقت تحفيظه، فإن حجية التسجيلالتكاليف العقارية الكائنة على العقة ونطالقة الوحيدة للحقوق العينيو تكشف خطة اال

التشطيب عليها.) أنظر يونس لنهائية بل تقبل التصحيح وبالنسبة للحقوق الواردة في الرسم العقاري ليست لها الصفة ا

 (. 292،ص:م .سالزهري، 

 .994، ص: م .سعبد العزيز توفيق ، -421 
منشور بالبوابة  2202/2/2/34، ملف عقاري عدد 20/22/0220مؤرخ في  902د قرار محكمة النقض عد -422

 .امساء 02:22على الساعة  0223/ 22/ 02أطلع عليه بتاريخ  .www.justice.gov.maااللكترونية، 

http://www.justice.gov.ma/
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فقط دون بطالن  فإذا ما اقتصر رافع الدعوى على طلب استحقاق العقار أو المنقول

إجراءات التنفيذ، فإننا نكون أمام دعوى االستحقاق األصلية ال دعوى االستحقاق الفرعية. أما 

الحالة هذه أمام راءات الحجز التنفيذي فال نكون وحالة العكس أي مطالبة الغير ببطالن إج

 .423دعوى االستحقاق الفرعية و إنما أمام دعوى بطالن الحجز التنفيذي

سواء  اإلجراءاتالتنفيذ ثم زالت هذه  إجراءاتلذلك إذا رفعت الدعوى أثناء تطبيقا و

تتحول الدعوى إلى نه ال يصبح هناك محل لبطالنها، وبتخلي الحاجز أو بأي سبب آخر، فإ

دعوى استحقاق أصلية. فزوال صفة الفرعية في دعوى االستحقاق يؤدي إلى زوال الحجز. 

ترتب عليها وقف إجراءات ودعوى استحقاق فرعية أما إذا رفعت الدعوى باعتبارها 

 .424فإنه ال يجوز أن تغير طبيعتها في االستئناف لتصبح دعوى استحقاق أصليةالبيع،

ال يجوز اعتبار طلب الملكية أثناء سير التنفيذ منطويا على طلب بطالن اإلجراءات و

ه، بل البد أن لتخلف شرط من شروط التنفيذ لوقوعه على عقار غير مملوك للمنفذ ضد

تتضمن الدعوى لكي تعتبر دعوى استحقاق فرعية طلبا صريحا ببطالن إجراءات مرتكزا 

 على ثبوت الملكية للمدعي. 

التي أحالت على الفصل م  م قمن  121من الفصل  األولىنستخلص ذلك من الفقرة و

واه أمام الذي جاء فيها: " يجب على طالب االستحقاق لوقف اإلجراءات أن يقدم دع 129

                                                           
ع هذه الدعوى، إذا مس الحجز بحقوقه، رغم كونه ال لالفت لالنتباه أن المشرع المغربي فتح المجال حتى للغير لرف -423

تربطه عالقة ال بالعقار وال بالمدين أي لم يكن طرفا في مسطرة التنفيذ، لكن يجب أال يتعلق حق الغير هنا بحق الملكية على 

من  129و 120العقار ألننا سنكون هنا بصدد دعوى استحقاق فرعية، التي وضع لها المشرع اإلطار القانوني في الفصول 

من  121ق م م وهي نفس المواد التي أحال عليها المشرع بخصوص مسطرة دعوى بطالن إجراءات التنفيذ في المادة 

 .قانون المسطرة المدنية .

ومن بين األغيار الذين يملكون حق إقامة هذه الدعوى الشخص الراغب بالمشاركة في المزايدة، وتم إقصاؤه بدون مبرر 

لم يتمكن من المشاركة بسبب خطأ مادي في نشر اإلعالن بالبيع، وكذلك الشخص الذي رسا عليه المزاد إذ شرعي، أو إذا 

اكتشف عدم صحة البيانات التي تضمنها إعالن البيع في دفتر التحمالت كالخطأ في مساحة العقار، أو في مرافقه أو إغفال 

عوى تقام بعد السمسرة وترمي إلى بطالنها، وهو ما يميز هذه اإلشارة إلى أنه مكترى من طرف الغير، علما بأن هذه الد

كما يحق للمكتري   الدعوى أي صالحية إقامتها حتى بعد إرساء المزاد خالفا لدعوى االستحقاق الفرعية التي تقام قبل ذلك.

أن يرفع دعوى للمطالبة الذي لم يشر في دفتر التحمالت إلى عالقة الكراء التي تربطه بالمالك المنفذ عليه، إذ يحق له 

 بإبطال دفتر التحمالت وبالتالي إعادة تحريره من جديد على أن يتم اإلشارة إلى حقه في الكراء.

  وعلى العموم فإن الغير كمدعي يرفع دعواه في مواجهة المدعى عليه، وهو كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه

لغاء السمسرة وإعادتها من جديد إال أن العادة دأبت على إدخال حتى عون التنفيذ والراسي عليه المزاد إذا كان موضوعها إ

 .فيها، بل والنيابة العامة أحيانا

 . 219، ص:م .سأنظر يونس الزهري،  -

 0222 ، مطبعة النجاح الجديدة،بنكية للدائن المرتهن، ط األولى يوسف افريل، الرهن الرسمي العقاري، ضمانة -424 

 . 023ص:
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المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى 

أقرب جلسة ممكنة إلبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه ال موجب لوقف إجراءات 

 الحجز العقاري كان حكمها مشموال بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف".

 24/ 03ره الصادر بتاريخ ) محكمة النقض حاليا( في قرااألعلىس هو ما أكده المجلو

 121و 129الذي جاء فيه ما يلي: " لكن حيث يستخلص من مقتضيات الفصلين و 0229/

إذا اعتبرت المحكمة أنه ال موجب لوقف ه لوقف إجراءات الحجز العقاري، وأنم  م قمن 

جل رغم كل تعرض أو استئناف يذ المعكان حكمها مشموال بالتنف اإلجراءاتهذا الطعن في 

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أنه لوقف إجراءات التنفيذ العقاري ... و

أن تسبقه دعوى لدى المحكمة المختصة ق.م.م من  121و 129يجب عمال بأحكام الفصلين 

ق أو بالطعن يستدعى لها األطراف إلبداء اعتراضهم سواء تعلق األمر بطلب االستحقا

خلصت إلى أن الطاعنين ماداموا ينازعون في مقدار ببطالن إجراءات الحجز العقاري، و

 121الدين، أي في مضمون اإلنذار العقاري، دون أن يتقدموا بالدعوى المتطلبة وفق الفصل 

المذكور، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول طلبهم، تكون قد سايرت المبدأ المذكور المستقى من 

من ق م م، دون أن يخرق قرارها الذي أتى مرتكزا على أساس أي  121و 129الفصلين 

  . 425مقتضى، و الوسيلة على غير أساس

 أن ترفع  دعوى االستحقاق بعد البدء في التنفيذ وقبل البيع  -ت

ة فإن الفقر .م.م،من ق 122إذا كان المشرع المغربي لم يشر إلى هذا الشرط في الفصل 

إليه حيث جاء فيها: "... يمكن رفع هذه  تأشار ن نفس القانونم 120فصل الثانية من ال

 لى حين إرساء المزايدة النهائية".الدعوى إ

 ستحقاق الفرعية بعد إيقاع الحجز،يستخلص من هذه الفقرة أنه يجب أن ترفع دعوى اال

إعادة المزايدة  لسدس في حالةوقبل انتهاء إجراءاته، وذلك بإرساء المزايدة النهائية بزيادة ا

 .م م من ق 143منصوص عليه في الفصل كما هو 

                                                           
منشور بمجلة قضاء  0229/ 209ملف تجاري عدد  0229/ 03/24صادر بتاريخ  321قرار المجلس األعلى عدد  -425 

 ما بعدها.و 223،ص: 20لمجلس األعلى، العدد ا
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على هذا  قراراته) محكمة النقض حاليا( في إحدى األعلىوفي هذا السياق أكد المجلس 

لم تتقدم ق المدعى فيه، والشرط حيث جاء فيه ما يلي : " لما كانت الطاعنة تدعي استحقا

قبل انتهاء المزايدة ق.م.م من  120الفصل بدعوى االستحقاق الفرعية المنصوص عليها في 

 إجراءاته الشكلية، ألبطالز عليه وإنما تقدمت بدعوى بطالن الحجز التي يرفعها المحجو

اسي عليه المحكمة لما عللت القرار المطعون فيه بأن محضر المزايدة يعد سند ملكية الرو

عوى االستحقاق قبل إتمام أن ما تمسك به الطرف الطاعن غير منتج لعدم سلوك دالمزاد، و

م، فإنها ناقشت ما استدلت به الطاعنة م  من ق 120إجراءات البيع عمال بمقتضيات الفصل 

اعتبرتها عن صواب غير مقدمة في مقال دعوى بطالن إجراءات الحجز ومن صورة 

  .426ونا، فإنها تكون قد ركزت قضاءها على أساسناإلطار المخول لها قا

 لمحكمة االستئناف بوارزازات  ما يلي : اجاء في قرار كما  

العقارات ينتهي بإرساء  " أجل دعوى االستحقاق الرامية إلى إبطال الحجز على

وتسلم محضر المزايدة والبيع يعتبر سندا للملكية وال يمكن تمديد هذا األجل بتعهد  المزايدة

 . 427وهمي بزيادة السدس

الحكم بإيقاع البيع، فإنها ال تعتبر استحقاق أما إذا قدمت دعوى االستحقاق الفرعية بعد 

  فرعية، بل دعوى ملكية عادية أي دعوى استحقاق أصلية.

 يمكنسالف الذكر نجد المشرع استهل هذا الفصل بعبارة " 120فبالرجوع إلى الفصل 

" مما يفيد أنه ترك للغير المدعي االستحقاق حرية اختيار توقيت رفع دعواه، دون أن يفقد 

عليه ي ملكية عقاره، فإذا اختار مدعي االستحقاق رفع دعواه قبل رسوا المزايدة تطبق حقه ف

نقول من ق م م، ويستفيد متى تعلق األمر بم 120الفصل و 121و  120مقتضيات الفصول 

مسطرة سريعة ومرنة، أما إذا اختار رفع دعواه خارج األجل القانوني المحدد في ب من ذلك 

أي بعد انتهاء المزايدة النهائية فإنها تخضع لألحكام العامة  120لفصل الفقرة الثانية من ا

 .428المطبقة  على دعوى الملكية األصلية

                                                           
 0222/ 9/ 2/ 0423ملف مدني عدد  2032تحت عدد  0222/ 21/ 23قرار صادر عن المجلس على بتاريخ  -426 

 .( 439،ص:م .سة المدنية المغربي وفق العمل القضائي ج الثاني...)أورده محمد بفقير قانون المسطر

 .04ص 2منشور بمجلة الملف العدد  22/20في الملف المدني عدد  00/2/0229صادر بتاريخ  0قرار عدد  427 

 .12، ص م .سأحمد الساخي، -428 
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، أنه متى انتهت إجراءات المزايدة النهائية، أصبحت الدعوى التي 429ويرى بعض الفقه

، إال أن المشرع المغربي رتب على رفع دعوى بعد هذا التاريخ غير مقبولة شكالترفع 

االستحقاق الفرعية أثناء إجراءات التنفيذ وقف تلك اإلجراءات بصفة تلقائية، وهذا ما حدا به 

.ويترتب عليها وقف مسطرة .الذي جاء فيه: ". 120المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 

التنفيذ بالنسبة ألموال المدعى فيها باالستحقاق إذا كانت مصحوبة بالوثائق يظهر أنها مبنية 

أساس صحيح"، وليس عدم قبولها شكال. وبالتالي، فإن إقامة الدعوى بعد المزايدة  على

النهائية تبقى صحيحة إال أنها ال توصف بالفرعية وال يترتب عليها وقف التنفيذ ألن الحجز ال 

 ينقل للمشتري إال حقوق الملكية المحجوز عليه.

الراسي عليه المزاد عن تنفيذ بقي أن نشير إلى أنه، إذا أعيدت المزايدة بسبب تخلف 

 شروط البيع أو لزيادة السدس، فإن دعوى االستحقاق الفرعية تكون مقبولة.

 أثارهاات رفع دعوى االستحقاق الفرعية والفقرة الثانية: إجراء

 القانونية من أجل قبول دعواه، ألزم المشرع المغربي الغير المدعي بسلوك اإلجراءات

 القضائية لحقوقه.القانونية و بغية تكريس الحماية ذلكو

 أوال: إجراءات رفع دعوى االستحقاق الفرعية

تقتضي دراسة إجراءات رفع دعوى االستحقاق الفرعية معالجة مسطرة رفع هذه 

 الدعوى)أ( والمحكمة المختصة للبت فيها )ب(.

 مسطرة رفع دعوى االستحقاق الفرعيةأ. 

الفرعية نجد المشرع المغربي لم يفرد  بتفحصنا للفصول المنظمة لدعوى االستحقاق  

تبعا لذلك فدعوى  ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة.مسطرة خاصة لرفع هذه الدعوى، ومنه 

والذي يحيل على المسطرة م  م قمن  12430االستحقاق الفرعية تخضع لمقتضيات الفصل 

                                                           
،  2332ولى، مطبعة  الكتاب فاس مارس إشكالية التنفيذ الجبري لألحكام " ط األحمد النويضي " القضاء المغربي  وأ -429 

 . 213ص

بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام  االستئنافاتينص هذا الفصل على أنه: "تطبق أمام المحاكم االبتدائية وغرف  -430 

 اآلتية بعده. 911و 910و 992و  992و 991و 990و 992و 903ناف وفقا ألحكام الفصول ئمحاكم االست

ة االبتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، االختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة تمارس المحكم

 ناف ولرئيسها األول أو للمستشار المقرر.ئلمحكمة االست

 = غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
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وب يوقع من قبل المدعي الكتابية، وبذلك ترفع هذه الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكت

أو وكيليه أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا أو يحرره  أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين 

 .431محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر عدم توقيع

عالوة على هذا، فإنه ينبغي أن يستوفي المقال جميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا 

 وأن يكون موجه ضد كل أطراف التنفيذ. م،م  من ق 90الفصل بناءا على مقتضيات 

التي تعتبر شرطا ة تطبق فيها المسطرة الكتابية، وعموما، فإن دعوى االستحقاق الفرعي

شكليا لقبول الدعوى، كقاعدة عامة ويجب أن يشمل المقال إضافة إلى البيانات العامة الخاصة 

دلة المثبتة للملكية ولوقائع الحيازة التي تستند األعي والدعي عليه بيان المستندات وبالمد

 . 432من ق م م 122والفصل  129عليها الدعوى طبقا لما نص عليه الفصل 

يترتب عن عدم بيان األدلة والمستندات عدم ترتيب الدعوى ألثارها المتمثل في وقف و

المشرع توفرها ال إجراءات البيع، أما عدم استيفاء المقال االفتتاحي للبيانات التي يشترط 

 .433يؤدي إلى بطالن

 .: المحكمة المختصة للبت في دعوى االستحقاق الفرعيةب

نص المشرع المغربي على الجهة القضائية المختصة محليا للنظر في دعوى 

 األغيارالذي جاء فيه: "إذا ادعى م  م قمن  122االستحقاق الفرعية للمنقول بموجب الفصل 

ة، فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب ملكية المنقوالت المحجوز

 اإلخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك..."

                                                                                                                                                                                     

 ا؛القضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وانتهائي -2= 

 قضايا النفقة والطالق والتطليق؛ - 0

 القضايا االجتماعية؛ - 9

 ؛قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء - 1

 قضايا الحالة المدنية -2 

 من ق.م.م. 92راجع الفصل  -431 

ذ ويتضح من هذا البيان ضمان جدية الدعوى وصرف النظر عن إدعاءات التي تهدف إلى إطالة أمد إجراءات التنفي -432 

 وعرقلة سيرها من جهة.

من ق.م.م. للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند  90نص المشرع المغربي في الفقرة األخيرة من الفصل  -433 

االقتضاء  تحديد البيانات الغير التامة والتي وقع إغفالها تحت طائلة عدم قبول الدعوى في حالة عدم االستجابة لهذه 

 .المطالبة
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 434فالمشرع من خالل الفصل أعاله أسند االختصاص المحلي لمحكمة مكان التنفيذ 

بة للمنقول. أما فيما يتعلق باعتبارها هي المختصة بالنظر في دعوى االستحقاق الفرعية بالنس

بالجهة التي ترفع إليها دعوى االستحقاق الفرعية العقارية، فإن المشرع وبناء على الفصل 

الشيء الذي يتعين معه الرجوع إلى  435من قانون المسطرة المدنية  التزم الصمت 120

ر أعاله القواعد العامة المعمول بها والمتعلقة باالختصاص المكاني، وعلى خالف ما ذك

من نفس القانون على ما يلي: "تقام الدعاوى خالفا  02تنص الفقرة األولى من الفصل 

 لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

في الدعاوى المختلطة المتعلقة في أن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني أمام 

 محكمة موقع العقار المتنازع فيه" 

ا الفصل أن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى وهكذا يتضح من مقتضيات هذ

االستحقاق الفرعية للعقار هي المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتها العقار المطلوب 

من نفس القانون الذي ينص على أنه "  02استحقاقه، لكن بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

 وبات المتعلقة بتأويلبالنظر في الصع 213تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 .أو تنفيذ أحكامها وقراراتها..."

من خالل هذا الفصل، فإن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى االستحقاق الفرعية 

 باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ هي المحكمة المصدرة للحكم الجاري تنفيذه. 

حظ أن هناك تناقض يالم م من ق  02الفصل و 02من خالل هذين الفصلين، الفصل و

األمر الذي يجعلنا نتساءل هل ينعقد االختصاص لمحكمة موقع العقار للبت في دعوى 

أم للمحكمة المصدرة للحكم  م،ق م من  02رعية حسب ما جاء في الفصل االستحقاق الف

                                                           
منها على أنه: " تكون المحكمة المختصة هي  214ا أبقت عليه مسودة مشروع ق م م حيث نصت المادة هو مو -434 

 المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز".

وى االستحقاق الشيء نفسه في مسودة مشروع ق م م، بحيث لم ينص على الجهة المختصة محليا للنظر في دعو -435 

من المسودة التي تحدد االختصاص المحلي لرفع  214نفسه عناء اإلحالة على مقتضيات المادة  لم يكلفالفرعية العقارية و

دعوى االستحقاق الفرعية المنقولة، عكس ما قام به بشأن القواعد اإلجرائية لرفع دعوى االستحقاق الفرعية العقارية حيث 

ن شأنه اإلبقاء على النقاش الدائر بخصوص االختصاص المتعلق بالمنقول. و بهذا التوجه م 214أحال على مقتضيات المادة 

 المحلي.
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من نفس  02باعتبار أن هذه الدعوى منازعة موضوعية في التنفيذ كما جاء في الفصل 

 القانون ؟

ابة على هذا التساؤل و طبقا لما جرى عليه الواقع العملي، فإن االختصاص ينعقد وإج

للمحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها وهي إما المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه إذا 

 .436كان العقار المحجوز واقعا في دائرة نفوذها أو المحكمة المنتدبة للقيام بالتنفيذ

 ستحقاق الفرعيةثانيا: آثار دعوى اال

أن دعوى االستحقاق الفرعية تشكل منازعة موضوعية سواء وقعت  ،مما الشك فيه

م، قد رتب  م من ق 122المشرع المغربي من خالل الفصل ف على العقار أو المنقول.

وقف مسطرة التنفيذ بقوة القانون، متى تعلق األمر بدعوى استحقاق فرعية منصبة على 

العلة من هذا اآلثار الموقف هو حماية و عليه الحال بالنسبة للعقار، وهمنقوالت، خالفا لما 

 .437مالك الشيء المحجوز أو صاحب الحق عليه من أن يباع ملكه قبل الفصل في الدعوى

على أنه: " يمكن رفع م  م قمن  120وبخالف المقتضيات أعاله فقد نص الفصل  

ترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة يى حين إرساء المزايدة النهائية وهذه الدعوى إل

لألموال المدعى فيها باالستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس 

 صحيح".

ولعل الصياغة الغامضة التي تعتري هذه المقتضيات، أدت بالقضاء والفقه المغربي إلى  

دعوى االستحقاق الفرعية  اختلف بخصوص اآلثار الموقف إلجراءات التنفيذ المستند على

 المنصبة على العقار، لذلك برز اتجاهين:

ل : يرى أن مجرد تقديم دعوى االستحقاق يرتب الوقف التلقائي 438االتجاه األو

إلجراءات التنفيذ من طرف مصلحة كتابة الضبط دون حاجة إلى صدور أمر قضائي يلزمها 

                                                           
 .222:م،س ص سامية ربيع، -436 

أيام لرقع دعوى االستحقاق و لم يحترمه، فإن مسطرة الحجز تستمر، و ال  2لالفت لالنتباه أن المدعي إذا أغفل أجل   -437 

 يمكنه أن يطالب مرة ثانية بإخراج األشياء المحجوزة من الحجز.

 .994ص:عبد العزيز توفيق شرح ق م م،  - -438 

 . 294،ص:م .سالمفضل الوالي،  -
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راءات التنفيذ، وتستمر بحكم بذلك وأن محكمة الموضوع هي المختصة باالستمرار بإج

 محكمة موضوع إن رأت أن ال مبرر لوقف إجراءات التنفيذ.

ويمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة 

التنفيذ بالنسبة لألموال المدعى فيها باالستحقاق إذا كانت مصحوبة بالوقائع و إذا كانت مبنية 

ح ويتعين على عون التنفيذ التوقف عن إتمام إجراءات التنفيذ وذلك بمجرد على أساس صحي

لتنفيذ واستنادا إلى نص قانوني أن تودع لدى كتابة الضبط الموجبات التي يترتب عنها إيقاف ا

 .439ليست في حاجة إلى صدور حكم أو أمر قضائي يلزمها بذلكو

: " طبقا 440ية بمراكش ما يليوهكذا جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف التجار

فإنه يترتب على  ،من قانون المسطرة المدنية، المتمسك به من قبل المستأنف 120للفصل 

ا االستحقاق وقف التنفيذ في أي مرحلة كان عليها منذ بداية الحجز، إلى رسو رفع دعوى

ا هو الشأن هنا يتم بدون اللجوء إلى رئيس المحكمة كم ،وتوقف التنفيذالمزايدة النهائية 

، إلى رئيس المحكمة المنقول، وعليه فإن لجوء المدعية السيدة )...( بالنسبة لدعوى استحقاق

قاف إجراءات بيع منفعة العقارين موضوع النزاع، وتقديمهما طلبا بذلك غير مقبول لطلب إي

ن ذلك منها مسطريا وهو ما يمتنع إلغاء األمر المستأنف الذي قضى بإيقاف إجراءات البيع أل

 يتم بدون دعوى ويتعين الحكم من جديد بعدم قبول الطلب".

وفي هذا الصدد جاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس محكمة االبتدائية بالناظور:    

" وحيث إن الطلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ بدعوى أن الطالب رفع دعوى االستحقاق، طلب 

طار المقتضيات القانونية الخاصة بالتنفيذ إلى جهة غير مختصة ذلك أن الدعوى قدمت في إ

من قانون المسطرة  120الجبري و أن هذا األخير تباشره مصلحة كتابة الضبط و الفصل 

                                                                                                                                                                                     
 . 922:،صم .سالطيب برادة،  -=

  932 ،ص:م .سمحمد السماحي،  -

 و ما يليها. 212،ص:م .سيونس الزهري،  -

 . 2،ص: 1محمد جالل، اإلنذار العقاري و التعرض عليه، مقال منشور بمجلة المحامي، العدد  -439 
غير منشور) أورده يونس  0220/ 0/ 214، عدد04/22/0229ر محكمة االستئناف بمراكش، الصادر بتاريخ قرا 440

 (.292 :، صم .سالزهري، 
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الذي هو ضمن المقتضيات المذكورة ينص على أنه إذا ادعى الغير أن الحجز المدنية و

 ينصب على عقارات يملكها أمكنه إبطال الحجز،

وى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف ويمكن رفع هذه الدع   

مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى األموال المدعى فيها باالستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق أنها 

أنه على طالب االستحقاق لوقف  م م من ق 129اس صحيح، كما ينص الفصل مبنية بأس

 اإلجراءات أن يقدم دعواه أمام الجهة المختصة،

يت يفهم من الفصلين أن الجهة التي يمكن لها وقف إجراءات التنفيذ بصفة تلقائية وح

هي مصلحة كتابة الضبط وذالك بمجرد أن تورده لديها الموجبات التي يترتب عنها إيقاف 

وليست في حاجة إلى صدور حكم أو أمر قضائي يلزما  واستنادا إلى نص قانوني، التنفيذ

 بذلك.

 .441مطلوب يكون بناءا على ما ذكر في غير محله.."وحيث أن اإلجراء ال

كما جاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء ما يلي: 

الفصل  ألحكامالعقاري و أنه تطبيقا  اإلنذار إبطال" حيث إنه اعتبارا لتقديم دعوى رامية إلى 

فإن هذه الدعوى توقف ق.م.م من  129الذي يحيل على مقتضيات الفصل ق.م.م من  121

إجراءات التنفيذ تلقائيا، و أن محكمة الموضوع هي التي ستأمر بموصلة إجراءات التنفيذ إذا 

 .442"اعتبرت أنه ال مجيب لوقف الحجز العقاري

 29/ 02في السياق ذاته أكد أمر صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بسطات بتاريخ و

 0223/ 2012التنفيذ في الملف التنفيذ عدد  إيقافب الرامي إلى ما يلي: " حيث الطل 0223/

 لوجود صعوبة قانونية و واقعية في التنفيذ وفق ما هو مبين أعاله.

 32ص  42وحيث أدلت المدعية بصورة شمسية مصادق عليها لرسم الشراء عدد 

 ؛توثيق برشيد تتحدث عن شراء بقعة أرضية تسمى "المرس" 201ك

                                                           
) أشار إليه، ناجم أهتوت "دعوى االستحقاق الفرعية 22.432ملف عدد  2.22. 0220صادر بتاريخ  22. 0عدد  -441 

لية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية جامعة محمد األول وجدة السنة للعقار " رسالة لنيل دبلوم  الدراسات العليا ك

 (.22 :. ص0222.0222الجامعية 

منشور  22/ 1233في الملف االستعجالي عدد  2332/ 22/ 21، صادر بتاريخ  149. 2112أمر استعجالي رقم  -442 

 . 42ص: 29بمجلة المحاكم المغربية عدد 
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طالع على وثائق ملف التنفيذ المذكور يالحظ أن المدعية تقدمت بمقال وحيث إنه باال

 ؛من أجل استحقاق البقعة األرضية موضوع الحجز

يترتب على رفع دعوى االستحقاق م  م قمن  121وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 

ب وجيه وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة لألموال المدعى فيها باالستحقاق األمر الذي يجعل الطل

   . 443يتعين بالتالي إيقاف مسطرة البيع إلى حين البت في دعوى االستحقاق..."

أنه مجرد رفع دعوى االستحقاق الفرعية ال يترتب  444االتجاه الثاني: يرى هذا االتجاه 

عنها وقف إجراءات التنفيذ و إنما على الغير الذي أقام دعوى االستحقاق الفرعية أن يقدم 

م نفس المحكمة التي تنظر في دعوى االستحقاق اللتماس بإيقاف الحجز دعوى مستقلة أما

الذي  م م من ق 120الثانية من الفصل العقاري، وسند هذا االتجاه لتبرير موقفه هو الفقرة 

جاء في مضمونها أن وقف مسطرة التنفيذ معلق على تقدير المحكمة للقوة الثبوتية للوثائق 

 .تحقاقالمدلى بها من طرف طالب االس

يتضح من خالل ما سبق، أنه لوقف إجراءات الحجز العقاري يجب صدور قرار يرمي 

فإن  ،إلى ذلك بعد تفحص الوثائق المدلى بها من طرف طالب االستحقاق، إذا كانت جدية

 المحكمة تقضي بوقف إجراءات التنفيذ أما إذا تبين لها العكس تقضي برفض الطلب.

ن تقرر بأنه ال موجب لوقف إجراءات التنفيذ إال إذا كانت وذلك ألن المحكمة ليس لها أ

تنظر في طلب معروض عليها في هذا الشأن، أي الطلب الرامي إلى إيقاف إجراءات الحجز 

 .445العقاري

وفي هذا  السياق صدر أمر استعجالي عن رئيس المحكمة االبتدائية بمكناس و الذي  

ء األرض المذكورة إلثبات ملكيته لها و إدالؤه جاء فيه: " حيت إن إدالء المدعي برسم شرا

بنسخة مقال مدني يرمي إلى استحقاقه لها يشكل فعال صعوبة تعتري تنفيذ الحكم و تتمثل هذه 

الصعوبة في احتمال صدور الحكم يقضي باستحقاق المدعي لألرض ...ولهذه األسباب 

                                                           
 غير منشور. 0223/ 2222/ 92ملف رقم  22ر عن رئيس المحكمة االبتدائية بسطات تحت عددأمر استعجالي صاد -443 

 .214م .س ، صأحمد النويضي،  -444

مقال منشور  129. 120محمد الناجب شعيب، إيقاف التنفيذ في دعوى االستحقاق الفرعية، قراءة متأنية للفصلين  -445 

 .22، ص 0222المناضرة العدد السادس سنة  بمجلة
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نأمر تبعا لذلك بإيقاف .. وم موضوع الملف التنفيذي عدد.نصرح بوجود صعوبة بتنفيذ الحك

 .446"إجراءات التنفيذ إلى حين البت في دعوى االستحقاق

األقرب إلى الصواب على اعتبار أن المشرع رغبة منه في  ،يبقى هذا االتجاه األخيرو

غلق األبواب أمام الدعاوى الكدية، تعد المبرر المنطقي لتقييد وقف إجراءات التنفيذ بضرورة 

 المدعمة لطلب االستحقاق.اإلدالء بالوثائق 

فالمشرع لم يرتب بصفة تلقائية على مجرد رفع دعوى االستحقاق الفرعية العقارية 

اإلضرار الغرض منها عرقلة التنفيذ و إيقاف التنفيذ، حتى يتفادى الدعاوى الكيدية التي يكون

 بالدائن الحاجز.

ألشياء المحجوزة ويترتب عن الحكم في دعوى االستحقاق الفرعية كذلك استرجاع ا

)الغير(. ومن تم فدعوى االستحقاق الفرعية تعد إرجاعها إلى مالكها من الحجز و وإخراجها

 ن يتمتع بصفة الغير عند التنفيذ،من الدعاوى الممنوحة من طرف المشرع المغربي لكل م

 . 447ممتلكاتهوذلك لحماية مراكزه القانوني وعدم المساس بحقوقه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 232في ملف استعجالي رقم  22.322 ددأمر استعجالي صادر عن نائب رئيس المحكمة االبتدائية بمكناس ع -446 

 .:221ص  س إليه سامية ربيع، م .غير منشور أشارت22/22/0222.بتاريخ 2/0222/

 . 22،ص: م .سهشام المراكشي، المساطر الكفيلة بحماية الغير في قانون المسطرة المدنية ...  -447 
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 خاتمة

نا على امتداد صفحات هذا البحث جهد اإلمكان الوقوف على مختلف الوسائل حاول

من أجل ضمان حماية  دنية المغربيمال سطرةمالواآلليات التي جاء بها المشرع في قانون 

متوخين من هذه الدراسة التعرض فعالة للغير سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوره، 

 أثارتها التجربة العملية.ي آثارها الفقه وت والمعوقات التلمجموعة من اإلشكاال

اإلدخال، بحيث عمد لطبيعة القانونية لنظام التدخل وعدم ذكر المشرع اولعل أبرزها       

 التدخل ومواصلة الدعوى والتنازل،بالطلبات العارضة والرابع المشرع إلى عنونة الفرع 

ة بنطاق التدخل أمام المحاكم المرتبط اإلشكاالتوكذا  .الشيء الذي نتج عنه خالف فقهي

كما وقفنا على  الثانية أو محكمة النقض.محاكم الدرجة سواء محاكم الدرجة األولى أو 

القصور التشريعي في تحديد الشروط الخاصة بطلبات التدخل واإلدخال والتي أدت إلى 

 .ابتداع مجموعة  من الشروط من  قبل الفقه والقضاء

المنظمة لنظام  دنيةمسطرة المانون القن بعض فصول إضافة إلى غياب التناسق بي

 من واالقتضاب في تنظيم التعرض الغير الخارج عن الخصومة ،من جهة التدخل واإلدخال

  تباين وجهات النظر.عنه ثاره مما نتج آجهة ثانية، بحيث لم يحدد مدته و

الوقتية بشكل م التنصيص على أحقية الغير في إثارة صعوبة التنفيذ دإلى جانب هذا ع

 صريح.

الغموض االقتضاب وهذا تحقق الغاية المنشودة منها، بسبب اآلليات لم فهذه  ،وعليه

اللذين يجتهدان في غياب  الذي تعرفه مجموعة من النصوص مما فتح المجال للفقه و القضاء

ة. في غياب قاعدة إسناد تعطي لهذا االجتهاد قيمة في مستوى مصادر القاعدة القانونينص، و

 فال يعد الفقه والقضاء في نظر المشرع المغربي مصدرين رسمين لهذه القاعدة.

حماية  آللياتويعالج ما اعتور تنظيمه  يتدخلأن  لهذا ينبغي على المشرع المغربي

قضائية فعالة لالغيار قانونية وحماية  ضمانمن أجل سواء منها الوقائية أو الدفاعية، الغير 

وذلك وفق المقترحات  القضائي من جهة ثانية.األمن القانوني و لتحقيق من جهة، وضمانا

 التالية:
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  اإلدخالإعادة الصياغة القانونية المتعلقة بالباب الرابع من القسم الثالث المتعلق بنظام 

 الخاصة بهما. اإلجرائيةالتدخل، وتنظيمهما بشكل واضح ، وتحديد القواعد و

 ل اإلرادي و تسميتهما بالتدخل االنضمامي ضرورة تدخل المشرع لتحديد نوعي التدخ

 .و التدخل األصلي

  غرار ما قام به يجب على المشرع أن يبين صور إدخال الغير في الدعوى على

 عدم االقتصار على التنصيص على إدخال الضامن.المشرع الفرنسي و

 خلط بين إدخال الغير كطلب عارض الفقهية نجد بأن البعض ي بالرجوع إلى اآلراء

الذي  األمرالتحقيق  إجراءاتإدخال الغير ألجل تقديم مستند بحوزته كإجراء من و

 .يستدعي ضرورة التميز بين األمرين

  ال يتعلق بإدخال الغير في الدعوى بل مواصلة الدعوى ق.م.م من  222الفصل كما أن

 األولفي حالة هالك أحد األطراف. لذلك ال نرى داعيا إلقحام هذا الفصل في الفرع 

عليه ندعو المشرع المغربي إلى حذفه أو ي الدعوى، ومن الباب المتعلق بإدخال الغير ف

 مواصلة الدعوى.لثالث المتعلق بالتدخل اإلرادي وبالفرع ا إلحاقه

 من الفرع الثالث من الباب الرابعضق.م.م من  220أن إقحام الفصل  إضافة إلى 

خال إدو اإلراديالخلط بين التدخل مواصلة الدعوى يوضح و اإلراديالمتعلق بالتدخل 

ضمن فصول إدخال الغير حتى  220و لهذا يتعين على المشرع إدراج الفصل الغير،

 النصوص القانونية. تنظيميحصل االنسجام في 

  مرحلة على عدم قبول إدخال الغير في الدعوى في الصراحة ضرورة التنصيص

 درجتين الذي يعد من النظام العام.لمبدأ التقاضي على  االستئنافية لما فيه من خرق 

 فرغم المقتضيات التي جاءت بها مسودة  أما التعرض الغير الخارج عن الخصومة

 زالت تنقصه مجموعة من المقتضيات،مشروع قانون المسطرة المدنية بشأنه، إال أنه ال

 أثاره مما يتعين على واضعو المسودة إعادة النظر فيها. مثل أجل ممارسته و

 ندعو المشرع إلى اإلسراع في إخراج مسودة مشروع قانون المسطرة  خيراألفي و

      المدنية خصوصا المقتضيات التي تهم إثارة الغير لصعوبات التنفيذ الوقتية.

 ...انتهى بعون هلل 
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 الئحة المراجع

 غة العربيةبالل بالكتب

   الثاني، الدعوى ، القانون القضائي الخاص، الجزء العلوي العبدالويإدريس

 .2321 الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاءاألحكام، و

 عة القاهرة التجارية، مطبعة جام، شرح قانون المرافعات المدنية وأحمد سيد صاوي

 .2332الكتاب الجامعي و

 منشأة المعارف.  ،، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، الطبعة األولىأحمد أبو الوفا 

 الفقه، دراسة مقارنة،ول المحاكمات المدنية بين النص واالجتهاد و، أصالياس أبو عيد 

 .0220بيروت ، ،الطبعة األولى

 صومة المدنية، المجلد الثالث، الطبعة األولى، الخ، موسوعة الدفوع وراهيم سيد أحمدإب

 .0220دار العدالة بالقاهرة 

 الطبعة األولى إشكالية التنفيذ الجبري لألحكام، القضاء المغربي وأحمد النويضي ،

 .2332مطبعة  الكتاب فاس 

 الوجيز في القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني ،الطبعة الثالثة، الطيب الفصايلي ،

 . 2330النجاح الجديدة،مطبعة 

 ،لقاهرة، عدم ذكر ، دار النهضة العربية،ابالنسبة للغير أثر األحكام أحمد السيد صاوي

 المطبعة و السنة.الطبعة و

 2322، أصول المحاكمات المدنية، القسم الثاني، الدار الجامعية، القاهرة، رأمينة النم . 

 ال المطبعة ون ذكر الطبعة وذة، أصول المرافعات المدنية والتجاري جدوبي،أحمد الم

0222 . 

 دراسة فقهية الفقه المالكي والتشريع المغربي االستحقاق فيالحيازة و  ،جواد الهروس ، 

في المعامالت في الفقه والقانون قانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة 

 .0223الطبعة األولى ،

 ة في قانون المسطرة المدنية،الطبعة ، دراسة موجزحليمة بنت المحجوب بن حفو

 .0224الورقة الوطنية،لمطبعة واألولى،ا
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 الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية، مطبعة إليت، منشورات ،خالد الحبيب 

 .0222، الرباط،جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية

 إشكاالته، الطبعة و وقضاء التنفيذ ، موسوعة القضاء االستعجاليخمس السيد إسماعيل

 . 2332األولى، دار الطباعة الجديدة 

 التعليق على قانون المسطرة المدنية في آخرونعبد السالم بناني وسعيد الفكهاني و ،

 .2329القضاء، الجزء األول، الطبعة األولى، الدار العربية للموسوعات، ء الفقه وضو

 ،الطبعة امة لاللتزاماتعن العقد، دراسة في النظرية الع الغير صبري خاطر ،

 . 0222المكتبة القانونية دار الثقافة األولى،

 الوسيط في القانون المدني،الجزء الثاني، نظرية االلتزام  ،عبد الرزق أحمد السنهوري

 بوجه عام، إثبات أثار االلتزام ن دون ذكر المطبعة والسنة.

 د بوجه عام نظرية العق ،رح القانون المدنيالوسيط في ش ،عبد الرزاق أحمد السنهوري

 .2322، الطبعة 2المجلد  ،،منشورات محمد الداية

 الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الثامنة، مطبعة عبد الكريم الطالب ،

 . 0222النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  العربية  التجارية، دار النهضة و، المرافعات المدنية وفتحي واليعبد المنعم الشرقاوي

 .2322القاهرة 

 القضاء في اإلسالم، دار الفكر ، قواعد المرافعات وبراهيم بديويعبد العزيز خليل إ

 العربي،دون ذكر السنة. 

 المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، القضاء المستعجل في القانون ،عبد اللطيف هداية هللا 

 .الدار البيضاء

 ج عن الخصومة، الطبعة األولى،مطبعة ، الطعن بالتعرض الغير الخارعمر الشيكر

 .0220النجاح الجديدة،السنة

 مطبعة دار القلم ي الحجز التنفيذي، الطبعة األولى، العمل القضائي فعبد العالي حفيظ ،

 . 0222الرباط 
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 العمل القضائي، الجزء األول، الطبعة في قانون المسطرة المدنية والشرح  فقيرمحمد ب

 .0224لجديدة الخامسة، مطلعة النجاح ا

 الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى وائل محمد الخطيبمهدي كامل الخطيب و ،

 .السنةلطبعة الثالثة دون ذكر المطبعة وعلى ضوء أحداث محكمة النقض، ا

  مارية أصواب، تنفيذ األحكام المدنية قي ضوء العمل القضائي، الطبعة األولى، مطبعة

 .0222 دار السالم الرباط

  فكرة الغير في قانون اإلجراءات الجنائية، دراسة تأصلية مقارنة صالح العادليمحمد ،

 .  0221الجامعي، دون ذكر المطبعةالفكر 

   شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون العلوي العبدالوي وإدريسمامون الكزبري ،

 .2339المغربي، الجزء األول، مطبعة دار القلم بيروت 

 إجراءات المدني، دراسة في نظام القضاء و نون القضاء، قامحمود محمد هاشم

 .2332التقاضي في قانون المرافعات، الطبعة الثانية، دون ذكر المطبعة 

 إدريس العلوي العبدالوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون و مامون الكزبري

 .2321المغربي، الجزء الثاني مطبعة بيروت 

 اإلدارية، الطبعة األولى، مطبعة األحكام المدنية وطرق الطعن في  ،محمد السماحي

 .2332الصومعة، السنة 

 ،ة األولى، مطبعة النجاح الجديدة،الطبع تحقيق الرهن الرسمي المغربي، محمد سالم 

 الدار البيضاء.

 المقارن، ، قانون المرافعات المصري وشماويمحمد العشماوي وعبد الوهاب الع

 جية.المطبعة النموذالجزء الثاني 

 العميق لمنظومة العدالة وجهات األساسية لإلصالح الشامل و، التنورة غزالن الشنوي

 .0222المسطرة المدنية الطبعة األولى،مطبعة األمنية الرباط،

 آثاره اإلجرائية ون المرافعات نبيل إسماعيل عمر، االرتباط اإلجرائي في قانو

 .2331الموضوعية ، االسكندرية، منشأة المعارف و

 2349، القانون القضائي الخاص، مشأة المعارف باالسكندرية،جيب إبراهيم سحاتن. 
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 دار التجارية، باالستئناف في المواد المدنية و ، الوسيط في الطعننبيل إسماعيل عمر

 .0222الجامعة الجديدة للنشر 

 علمه الشخصي في قانون المرافعات،، امتناع القاضي عن القضاء بنبيل إسماعيل عمر 

 . 2323عاريف، االسكندرية،الم

 دون ذكر دار الفكرالطبعة األولى،  ، مبادئ القضاء المدني،وجدي راغب فهمي ،

  .السنة

 لدائن المرتهن"، الطبعة األولى ضمانة بنكية ل، الرهن الرسمي العقاري،ف افريليوس

 .0222مطبعة النجاح الجديدة،،

 المغربي، الجزء الثاني، الطبعة  ، الحجز التنفيذي على العقار في القانونيونس الزهر

 .0224األولى، مطبعة الورقة الوطنية،

 االطاريح و الرسائل

 االطاريح -أ

 حماية الغير في قانون المرافعات المصرية، رسالة أحمد عبد العظيم بشندي ،

 . 2332دكتوراه، كلية لحقوق، جامعة القاهرة سنة

 غربي والمقارن، أطروحة لنيل ، صعوبة التنفيذ الوقتية في القانون المحسن زرداني

جامعة الحسن االجتماعية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية والدكتوراه في الحقوق، 

  .0222-0222الثاني عين الشق الدار البيضاء السنة 

 وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي، أطروحة لنيل عمر الشيكر ،

االجتماعية العلوم القانونية واالقتصادية ون الخاص، كلية شهادة الدكتوراه في القانو

 . 0221-0222جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية ،

 العلوم القانونية ، مفهوم الغير في العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية محمد محروك

- 0222االجتماعية ، جامعة القاضي عياض، مراكش السنة الجامعية واالقتصادية و

0224 . 
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  مفهوم الغير في التشريع المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية هشام المراكشي ،

السنة ، اعية، جامعة محمد الخامس، الرباطاالجتمالعلوم القانونية واالقتصادية و

 .0222- 0221الجامعية 

 الرسائل -ب

 يق، رسالة لنيل ، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبالطيب برادة

االقتصادية ن الخاص كلية العلوم القانونية وليا في القانودبلوم الدراسات الع

 .2329-2320السنة الجامعية  الدار البيضاء  االجتماعية جامعة الحسن الثاني،و

 المبادئ العامة للتنفيذ  في ضوء التشريع المدني المغربي رسالة لنيل  ،المفضل الوالي

ية واالقتصادية العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانوندبلوم الدراسات 

 .2329- 2320االجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية و

 رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  ،منازعات التنفيذ في المادة المدنية ، جميلة أحطاب

االجتماعية جامعة علوم القانونية واالقتصادية ون الخاص كلية الالمعمقة في القانو

 .   0222 - 0222 الجامعية سنةال،القاضي عياض بمراكش

 نظام إيقاف تنفيذ األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي، رسالة لنيل حبيبة دهي ،

االجتماعية، ن الخاص،كلية العلوم القانونية واالقتصادية ودبلوم الماستر في القانو

 .0222- 0223عة القاضي عياض، مراكش. السنة الجامعية جام

 صعوبة التنفيذ الوقتية من خالل الفقه و العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم رفيق مالك ،

االجتماعية، جامعة لماستر في القانون  الخاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية وا

 .0222 -0224ابن زهر السنة الجامعية 

 إدخال الغير في الدعوى في قانون المسطرة المدنية، رسالة لنيل ليرضوان الفال ،

العلوم القانونية واالقتصادية دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية 

 .0222 - 0222جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعيةاالجتماعية،و

 رسالة لنيل دبلوم ، النظام القانوني لألوامر الوقتية في التشريع المغربيرشيد ابورك ،

الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 . 0222-0223واالجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 
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 الماستر في القانون ، صعوبات التنفيذ في المادة المدنية، رسالة لنيل دبلوم سامية ربيع

، جامعة القاضي عياض االجتماعيةالقتصادية والعلوم القانونية واكلية الخاص 

 .0222- 0222مراكش السنة الجامعية ،

 إدخال الغير في الدعوى في قانون المسطرة المدنية )دراسة مقارنة( سعيد حربيش ،

كلية العلوم القانونية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، 

 . 0220- 0222جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء،االقتصادية واالجتماعية، و

 التدخل في الخصومة، رسالة لنيل دبلوم الماجستر في القانون ، اإلدخال وصدام كحلة

 0221 السنة الجامعية لوم السياسية، جامعة قاصدي مرباحالخاص كلية الحقوق و الع

-0222 . 

 شروع قانون المسطرة ، مؤسسة قاضي التنفيذ في ضوء مسودة معبد اللطيف بتران

المدنية و القانون المقارن،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني المعمق،كلية 

العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير، السنة الجامعية 

0224 -0222. 

 تقرير جامعي ، دعوى الصعوبة الوقتية  بين التشريع والعمل القضائي، عمر أزوكار

لنيل دبلوم الدراسات العليا  المعمقة، وحدة القانون المدني، جامعة القاضي عياض 

 .2333-2332مراكش، السنة الجامعية 

 دنية المغربي، بحث نهاية ، الطلبات العارضة في قانون المسطرة الممحمد أعراب

 .0220السنة  92، الفوج التدريب

 قانون أصول المحاكمات المدنية  ذاتية للغير فيالحماية ال ،ناجح يوسف أحمد العبسي

التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة و

 . 0222األزهر،غزة سنة

 العليا  رسالة لنيل دبلوم  الدراسات دعوى االستحقاق الفرعية للعقار، ناجم أهتوت

عية جامعة محمد األول وجدة السنة االقتصادية واالجتماكلية العلوم القانونية و

 .0222-0222الجامعية 
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 المقاالت

 دعوى االستحقاق الفرعية المنقولة، مقال منشور بمجلة العرائض جواد الهروس ،

  العدد السابع.

 االتجاهات في العمل القضائي االستعجالي، مجلة الملحق القضائي  ،رشيد العراقي

 . 2322أكتوبر  22عدد 

 وجهة نظر حول تحديد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبات  ،ية هللاعبد اللطيف هدا

 . 2323أكتوبر  92الناتجة عن التنفيذ، منشور بمجلة المحاماة، عدد 

 2، تكييف الدعوى المدنية، مقال منشور بمجلة رسالة المحاماة، العددعمر بوخذة 

 .2322أبريل 

 22فدين للحقوق، المجلد لرا، التدخل في الدعوى المدنية، مجلة افارس علي عمر 

 .0223، السنة 92العدد 

 ق.م.م من  192الصعوبات الواقعية والقانونية المثارة في إطار الفصل   محمد بولمان 

 .42مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 

 1ال منشور بمجلة المحامي، العدد التعرض عليه، مق، اإلنذار العقاري ومحمد جالل. 

  إيقاف التنفيذ في دعوى االستحقاق الفرعية، قراءة متأنية شعيبمحمد الناجب ،

 .0222سنة   2العدد ،مقال منشور بمجلة المناضرة ،129. 120للفصلين 

 مشور ، الصعوبات المثارة حول تنفيذ األحكام أمام القضاء االستعجال، محمد الخراز

 . 0221يناير  9القسطاس عدد بمجلة، 

 الكفيلة بحماية الغير في قانون المسطرة المدنية، مقال ، المساطرهيشام المراكشي 

 . 0222  9و0عدد مزدوج  ،منشور في مجلة اإلرشاد القانوني

 الخصومة من خالل العمل القضائي، ، إشكالية تعرض الغير الخارج عنحسن فتوخ 

 منشور في الموقع :

-https://www.bibliotdroit.com/2015/07/blogااللكتروني

post_28.html 
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 Christian Larroumet : » Droit civil » , tome 3 . les obligations les 

contrat. 4 édition, econamia. 

 henry solus et Roger Perrot »droit judicaire privée » Sirey .paris 

tome 1 1961 

 Jean Vincent .serge Guinchard » procédure civile Dalloz » 27 

émie édition.  
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