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ة العدل باريات وزارمنها موة هنيمألي مباراة  يإن االعداد احلقيق  .1

خل، ال يكون إ...نيأو احملافظ رريناحمل وأ أو املنتدبنيالقضائيني سواء امللحقني 

ل إن االعداد بجرائها، إ ىل حنيإ اتيهذه املبار يف الوقت الذي يعلن عن فقط

، حيث إن كتوراهوحتى الد رتاملاسة وجازاإلالدراسة يف احلقيقي يكون يف سنوات 

يف خمتلف املواد  كوينا شامالاحث تالبوب راحل الدراسية يتلقى الطاليف هذه امل

 هنية.ات املقاقتحاليت ميتحن فيها املرتشحني هلذه االس

ه لة من مراحلي مرح أيفنون يف القاوالباحث طالب على اليتعني  .2

ماما كبريا، يسعى يوليها اهت راسته ديفا )إجازة، ماسرت، دكتوراه( أن يكون جمد

سعي لذلك يف ارتشافه والولعلم الب  ط، ال يتقاعس يفقرانهفيها بني أللتفوق 

ها وشرفا دوة يقتدى بصبح قوي دةيجكل حلظة وحني، حتى حيصل على عالمات 

 ل.ستقب امليفى وينال الدرجات العلألسرته وألساتذته 

ما كافيا ن ملما املان يكو أهينيتعني على املرتشح ألي استحقاق م .3

 كثري منها مشرتكاالن البا ما يكوليت غوا اتحن فيها املرتشحني هلباملواد اليت مي

خلطوط العريضة اون عرب ضبط يف يكلكاا بني هذه املباريات املهنية، واالملام

 وجزئياتها. ياتهاعامبا لكل مادة مدرسة وكذا أهم احملاور فيه
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يستند  مادة علمية ن يعد أهينيتعني على املرتشح لكل استحقاق م .4

ية جتمع بني املصادر ملادة العلمهذه اوا، هل ألجل االعداد للمباراة املرتشحعليها 

و ملخصات أو ص قانونية أو نصوأتب كت واملراجع باختالف دعاماتها، سواء كان

دائما  ونية، وجيبالكرت أو نتخطاطات أو جداول أو حماضرات ورقية كا

 ت امللل. نوباقوط يفح السرتشملاالتنويع بني هذه املراجع حتى يتالفى 

كما برناجما حم عن يض أهينيتعني على املرتشح ألي استحقاق م .5

لحفظ وقت ليت حتتاج لامواد لل يهظروفه، خيصص ف يسطره بنفسه يراعي فيه

 روخيصص النها ائبة،ي شأن مالصبيحة اليت يكون فيها الذهن صافيا 

 .طري احلصيلةة وتساجعلرللمراجعة، فيما خيصص الليل للتغذية ا

ح للتسجيل بادر املرتشيهلا  شحلرتابعد اإلعالن عن املباراة املراد  .6

املختصة وهو  يرسله للجهةوطلبة ملتاق القبلي فيها وجيمع ملفا يضمنه الوثائ

وجتاوز كل  نفسلفالثقة يف ا لة،احمعلى يقني بأن النجاح سيكون حليفه ال 

 ستحقاق.ايف أي نجاح بل السهم أن مالسلبيات اليت يروج هلا الكثريون هي 

ة من ملرتشح جبملقيد ايت اةيف االمتحانات الكتابية لكل مبار .7

طري مقدمة حرير، مت تس التيفدء لبااألمور من قبيل فهم السؤال جيدا قبل 

ل ذلك، ضع خالصة لكاب وولجولض مقتضبة وطرح إشكالية وبعدها حترير عر

يف األخطاء ا تالاضح وكذط الواخلو مع استحضار األسلوب اجليد يف الكتابة

 طالة.االوب املنهجية واملادية وكذا تاليف االطنا
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بادر ة املهنية يمبارالل يةبعد النجاح يف االختبارات الكتاب .8

النجاح األكيد، مين نفسه ب ، وهوويةشفيد لالختبارات الاملرتشح لإلعداد اجل

ملخصص ايز الزمين يه احلفرا حضحيث يسطر برنامج هلذه االختبارات مست

ذ هذا الربنامج نفيتحيث يلتزم ب ها،ضمكذا املواد اليت سيتم االمتحان يف خو

 تمام.لت اهقال ود بكل جدية والتزام، فال تراخي وال مجو

ة دد، وغالبيحماريخ  تيفة جيتاز املرتشح االختبارات الشفوي .9

تهم الشفوية بني يها اختبارافجحون لناا مباريات وزارة العدل جيتاز املرتشحون

ام جلان مهمتها ن ميثلوا أميهم أعل نير املعهد العالي للقضاء، حيث يتعأسوا

الستحقاق املراد ف باختالف اختتل وادملااألساس امتحان املرتشحني يف عديد من 

 تولي منصبه.

عند مثول املرتشح أمام جلان الشفوي يتعني عليه أن يتحلى  .10

يف أحسن الظروف ويعطي جبملة من األمور اليت ال حميد عنها كي مير االختبار 

أنصحك أيها املرتشح وأنت حتاول اإلجابة عن أحسن النتائج املرجوة ومنها: 

السؤال املختار أن تتقيد مبا يلي: حاول أن تكتب خبط واضح، حاول تاليف 

األخطاء االمالئية والنحوية، حاول أن تكتب على شاكلة عناوين وفقرات ويعين 

وضوع مبنهجية ألنه ليس لك وقت يف األصل ذلك أنك غري مطالب بأن تكتب م

دقيقة  25إىل  15لفعل ذلك )املدة اليت متنحها كل جلنة للمرتشح ترتاوح بني 

تقريبا(، حيث تكتب عصارة اجلواب يف الورقة وال تنسى أن جتيب باملختصر 

املفيد ألن تلك الورقة سيأخذها أحد أعضاء اللجنة وخيضعها للتقييم عند 
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فهو يالحظ اجلواب املضمن بها، ويالحظ اخلط الذي كتب به،  مثولك أمامهم،

ويالحظ األخطاء هل هي موجودة أو ال،...اخل، وتأكد أن هذه األمور تكون 

مأخوذة بعني االعتبار عندما ختتلي اللجنة للمداولة بشأن النقطة اليت ستمنح 

 لك.

 نادي اللجنةقة، تلورا بعدما تنتهي من حترير جوابك يف  .11

لنفس وباعتدال ان الثقة يف نوع مر بتاحتاول اإلجابة عن التساؤل املخعليك و

قيمه، ب كل ذلك وييراق من اكتام، وحتكم يف حركاتك ونظراتك ألن هن

ة، وخذ وقتك ها يف الورقدونت ليتا فتعمل على اجلواب عن السؤال بالطريقة

ء أعضا ظرات على كلع النوزيت يف ذلك وال تسرع حتى ال ترتبك، وحاول

نك سؤال آخر ه قد يطرح عه ألنلمع ستاللجنة، وإذا ما قاطعك أحدهم ثريت وا

م باتزان وأن إخراج الكالولنفس ابط ض أو قد يعقب على اجابتك، املهم، يتعني

 يكون ذا معنى.

ختار، ل املساؤلتابعدما تنتهي من جرد جوابك على  .12

لة هلا سئرح عليك أقد تط، ولهتناقشه معك اللجنة يف مشوليته وتفاصي

ن أحد ععرف اجلواب تت ال كن إنارتباط به أو حتى خارجة من دائرته، و

قانونية، بل اعرتف املسائل ال اغ يفستسم األسئلة فال حتاول االرجتال ألنه غري

نهم سيعمدون إما القتال، أل ني شرؤمنملاللجنة أنك ال تعرف اجلواب وكفى اهلل 

 .رةالضروعند للتلميح له أو تغيري السؤال 
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لى لوائح ععالن االو بعد اجتياز االختبارات الشفوية .13

أوال هذا النجاح(  ، )نبارك لههائيةة نصفبالناجحني وجناح املرتشح يف املباراة 

م التصريح بها لف واليت يتة للمكونملاويكون عليه أن جيمع مجلة من الوثائق 

يتعني فيه على  يلتاريخ الذاوقع امل فسنيف املوقع الرمسي للوزارة، وحيدد يف 

راءات استكمال إج ألجل ددحملاالناجحني بصفة نهائية التوجه للمكان 

طلبة حتى ال لوثائق املتاميع جللف ملاالتسجيل، حيث جيب التأكد من استكمال 

 ه.لفيقع الناجح يف اإلرباك أثناء إيداع م

قها بنجاح، ستحقاااز جتاحني ولوج املرتشح للمهنة اليت  .14

تحقاق، فمثال اختالف االستلف بخت يناجتياز فرتة من التكو فهو يكون أمامه

صفة بني  مقسمة مناضائينيقني حقالقضاة جيتازون عامني من التكوين كمل

 ن...اخل.لتكوين امة املعهد واحملاكم، والعدول جيتازون سن

عدة ن أن يتسم بلتكوية ارتيتعني على الناجح الذي جيتاز ف .15

ل تفاصيل ام بكملوحماولة اال ،يع مراحلهصفات ومنها االنضباط خالل مج

اإلطار مهامه  ك حتى يتوىلكل ذلب ورياملنصب املراد تقلده يف املستقبل الق

عني بعدها يحان للتخرج بامت وينتكبأرحيية ودون صعوبات تذكر، وينتهي ال

 اإلطار يف منصبه.
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    ميكن  أهم املراجع اليت

 االعداد اعتمادها بقصد

 لمباريات املهنية ل
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 ملهنيةلمباريات الداد العاد قصأهم املراجع اليت ميكن اعتمادها 

 األستاذ حممد القامسي –جرد وتقديم 

********* 

 :)ق ل ع( املدني القانون

األستاذ املرحوم مامون الكزبري، كتاب الدكتور عبد الرحمان  :بأقترح كت

، وثلة من التالخيص املهمة التي قادر العرعاري الشرقاوي، كتاب الدكتور عبد ال

أعدها طلبة باحثين أفذاذ ومنهم امللخص املضمن في هذا املؤلف الذي أعده 

 ...الخ.على شكل خطاطات السيد فوزي أكرم

 األسرة:  مدونة

 الدكتور محمد الكشبور، الدكتور محمد األزهر، الدكتور عبد :بأقترح كت

وكتاب  ،تور محمد الشافعي، الدكتور كمال بلحركةهللا السوس ي التناني، الدك

والعديد  األستاذ محمد القاسمي بعنوان شروح ومفاهيم في قانون مدونة األسرة،

العديد من العروض التي قام بإعدادها من امللخصات التي أعدها طلبة باحثين و 

 ...الخ.العديد من طلبة املاستر واملنشور في األنترنيت
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 : اجلنائي القانون

الدكتور عبد الواحد العلمي، الدكتور أحمد الخمليش ي، الدكتور  :بأقترح كت

، مؤلف لألستاذ محمد القاسمي فريد السموني، الدكتورة لطيفة الداودي

بعنوان دليلي في القانون الجنائي الخاص والعام املغربي واملضمن في هذا 

 ...الخ.املؤلف

 التجاري: القانون

ؤاد معالل، الدكتور محمد كرم، الدكتور شكري أحمد الدكتور ف :بأقترح كت 

ي ، والعديد من املراجع املضمنة في املجال الرقمالسباعي، الدكتور بوعبيد عباس ي

 ...الخ.وكذا العديد من امللخصات واملقاالت االلكتروني

 مادة الرتمجة:

الدكتور عبد الواحد النضيفي، الدكتور محمد الشافعي،  :بقترح كتأ 

 اد على العديد من املعاجم كمثال معجم القانون الصادر عن الهيئة العامةاالعتم

 (...الخ.pdfلشؤون املطابع األميرية بالقاهرة )متوفر في األنترنيت بشكل 
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 :ةع العاميضامادة املو

بخصوص هذه املادة فليس هناك كتاب يجمع هذه املواضيع لكثرتها  

ة يمكن االطالع على عديد املواضيع العاموشساعة رقعتها، بل كل ما في األمر أنه 

تعالج أهم املواضيع  مقاالت مضمنة في هذا امللف 6ومنها  في غيابات األنترنيت

 .املطروحة في الساحة العمومية

 قانون املسطرة املدنية:

، الدكتور عبد الكريم الطالب، الدكتور مامون الكزبري رحمه هللا أقترح كتب:

الدكتورة نورة غزالن الشنيوي، الدكتور جواد أمهول،  الدكتورة حليمة بن حفو،

وكتاب األستاذ محمد القاسمي بعنوان شروح ومفاهيم  ،الدكتور نورالدين لبريس

ذاذ في قانون املسطرة املدنية، والعديد من امللخصات املهمة التي ألفها باحثين أف

 ...الخ.في املجال القانوني

 قانون املسطرة اجلنائية:

أحمد الخمليش ي،  كتور عبد الواحد العلمي، الدكتور الدتب: أنصح بك 

وكتاب األستاذ محمد الكتاب املشترك بين األساتذة ماجيدي وزنون وقيلش، 
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الدالئل الثالثة الجنائية، و  القاسمي بعنوان شروح ومفاهيم في قانون املسطرة

 ت(...الخ.في االنترني pdfالصادرة عن وزارة العدل )لإلشارة فهي متوفرة بشكل 

 قانون التنظيم القضائي:

الدكتور محمد كرم، الدكتور عبد الكريم الطالب، الدكتورة أنصح بكتب:  

العديد من  غزالن الشنيوي، الدكتور عبد الرحيم الشرقاوي، الدكتور سعد بتهي،

امللخصات التي أعدها طلبة باحثين أفذاذ ومنهم امللخص الذي أعده األستاذ 

 ...الخ.ضمن في هذا املؤلفجعفر القاسمي وامل

 :مدونة الشغل

عبد اللطيف الخالفي، اشرف جنوي، أمينة رضوان، وفاء  :فأنصح بكتب 

والعديد من املؤلفات األخرى املوجود في املجال الرقمي وكذا العديد من  جوهر،

 ....الخ.امللخصات املنشورة في نفس الدعامة

 :يةائقضأهم القوانني املؤطرة للمهن ال

 ن يطلع علىن على املترشح للمباريات املهنية ذات الصلة بوزارة العدل أيتعي

ية القوانين املؤطرة لهذه املهن سواء الظهائر الصادرة فيها وكذا املراسيم القاض

 .ذات الصلة وكل النصوص القانونية األخرى  بتطبيقها
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 حماضرات وملخصات

 يف القانون املدني املغربي 

 )ق ل ع(
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 أركان العقد:

 .1املبحث األول: األهلية واحملل والسبب

 املطلب األول: األهلية.

 . هي الجدارة و الكفاءة ألمر من األمور :  األهلية في اللغة

وفي االصطالح هي: قابلية الشخص ألن يكتسب الحقوق وتحمل االلتزامات وألن يمارس بنفسه 

 . 2ولى وتحمل الثانيةالتصرفات التي تمكنه من كسب األ 

 واألهلية نوعان: 

أهلية الوجوب: وهي قابلية الشخص ألن يكتسب الحقوق ويتحمل الواجبات، وهي تثبت له بمجرد 

 .3والدته حيا وتستمر معه إلى حين مماته، بل وتبدأ قبل ذلك للجنين في حدود معينة

، ويحدد 4لية، ونفاذ تصرفاتهأهلية األداء: وهي صالحية الشخص ملمارسة حقوقه الشخصية واملا

 القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

ات واألصل في الشخص كمال األهلية )الفقرة األولى(، كما أن فقدان األهلية لها آثار على التصرف

 عة(.)الفقرة الثانية(، ونقصانها أيضا )الفقرة الثالثة(، واملميز املأذون له حكم خاص )الفقرة الراب

 ة: الفقرة األوىل: األصل يف الشخص كمال األهلي

: "كل شخص أهل 3ورد في قانون االلتزامات والعقود وبالضبط في الفقرة الثانية من الفصل 

لإللزام وااللتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك". وانطالقا من هذا الفصل يتضح أن 

 يدعي على الغير غير ذلك أن يبين ما يدعيه. األصل في اإلنسان كمال األهلية ومن

                                                           
من انجاز طلبة ماستر المهن القانونية والقضائية ( 36إلى الصفحة  91من الصفة )أصل هذا العمل  1

 -فيان أحتيت س -إلياس بوزيد  –يوسف ناس علي  -بتطوان، ويتعلق األمر بالسادة إلياس المحساني 
 . أسماء شيشا، مشكورين عليه ونتمنى لهم التوفيق والسداد في مسارهم

 بتصرف. 57د، ص: ذ. نزهة الخلدي، نظرية االلتزامات والعقو - 2
من م.أ: "أهلية وجوب هي صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون وهي  072  - 3

 مالزمة له طوال حياته وال يمكن حرمانه منها.
ن شروط م.أ. "أهلية أداء هي صالحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته ويحدد القانو 082 - 4

 اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
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وقد يلجأ ناقص األهلية إلخفاء أهليته بطرق احتيالية لكن في هذه الحالة يكون مسؤوال عن 

، لكن قد يرى القاض ي أن أفضل تعويض 5التعويض للغش الذي صدر منه، مع أن يطلب إبطال العقد

أن يثبت الطرق االحتيالية التي استعملها القاصر  للمتضرر هو إبقاء على العقد، لكن يجب على املتضرر 

 .6ناقص األهلية كأن يقدم شهادة ميالد مزورة التي استعملها القاصر

 ات.صرفالفقرة الثانية: أثر فقدان األهلية على الت

 من مدونة األسرة الجديدة جاء فيها:  217حسب املادة 

 لغ سن التميزيعتبر عديم أهلية األداء: أوال: الصغير الذي لم يب

 ثانيا: املجنون وفاقد العقل.  

 وانطالقا من هذه املادة يتضح أن هناك ثالث حاالت يعتبر فيها الشخص فاقد األهلية: 

أ/ حالة الصغير الغير املميز: فالصغير الغير املميز هو الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره 

تقول تصرفات عديم  224. واملادة 7عن الصغير املميز من مدونة األسرة التي تتحدث 214حسب املادة 

األهلية باطلة وال تنتج أي أثر. وإن الصغير الغير املميز يمنع عليه مباشرة حقوقه املدنية والتصرف في 

 أمواله وكل تصرف يقدم عليه يعتبر باطال.

جنون يعتبر عديم ، وامل8ب/ حالة املجنون وفاقد العقل: لم تتطرق مدونة األسرة لتعريف املجنون 

األهلية ولذلك فإن كل تصرفاته تقع باطلة وال تنتج أي أثر، والذي يمكن القول أن فاقد العقل أنه جنونه 

متقطع بحيث أنه غير مستقر على وضعية معينة، وحكمه أنه عندما يعود له عقله يباشر حقوقه املدينة 

جريها باطلة ويتم حجر التصرفات التي يجريها بشكل طبيعي وعند فقدانه للعقل تقع كل التصرفات التي ي

 .9املجنون ولو بصفة رجعية أو قبل جنونه

 ت.رفالتصالفقرة الثالثة: نقصان األهلية وأثره على ا

 أوال: تعريف ناقص األهلية: 

 من مدونة األسرة على أنه:  213ورد في املادة 

                                                           
 بتصرف. 148، ف 1/270ذ. الشهبوني، الوسيط  - 5

 .1996بتصرف، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، الطبعة األولى،  316ذ. العبدالوي إدريس، ص:  - 6
 ة سنة شمسية كاملة".رم.أ "الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عش 142 - 7
 .127، ص: 2004د. عبد اللطيف البغيل، نظرية العقد، الطبعة األولى  -8
 ، بيروت.1968، الطبعة األولى 141ذ. مأمون الكزبري، مصادر االلتزامات، الجزء األول، ص:  - 9
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 "يعتبر ناقص األهلية األداء: 

 ولم يبلغ سن الرشد.الصغير الذي بلغ سن التميز  -1

 السفيه. -2

 املعتوه". -3

، وهو يخضع مثله مثل غير من فاقدي 10سنة شمسية كاملة 12فالصغير املميز هو الذي أتم  /1

األهلية وناقصيها، ويعتبر محجورا. لكن يجوز له مباشرة بعض التصرفات القانونية، وبالتالي نوع 

 حضا أو دائر بين النفع والضرر.التصرف يتوقف على هل نافع نفعا محضا أو ضار ضررا م

السفيه :هو من ال يحسن تدبير أمواله أو املبذر الذي يصرف أمواله فيما ال فائدة فيه وفيما  /2

 .11يعده العقالء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته

املعتوه، هو الشخص املصاب بإعاقة ذهنية ال يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.  /3

 م.أ(. 216)املادة 

ار ويخضع كل من املعتوه والسفيه، والصغير املميز كفاقد األهلية ألحكام النيابة الشرعية في إط

طار املؤسسة الوالئية "أب، أم"أو الوصائية أو التقديم، الذين يتولوا إجراء تصرفاتهم املشروعة في إ

 يسمح به القانون.

 ثانيا: أثر نقصان األهلية على التصرفات.

من مدونة األسرة تنقسم تصرفات ناقص ي األهلية إلى ثالثة أقسام: تصرفات  22512حسب املادة 

 نافعة نفعا محضا، وتصرفات ضارة ضررا محضا، وتصرفات تدور بين النفع والضرر.

 أ/ حكم التصرفات النافعة نفعا محضا: 

 ه من التزامويقصد بالتصرفات النافعة نفعا محضا بأنها تصرفات التي تثري املتصرف أو تبرئ ذمت

 دون تحمله مقابل ذلك بأي تكليف كقبول الهبة بال عوض أو براءة من دين عالق بالذمة... 

 م أ( 225وتعتبر هذه التصرفات نافدة في حق ناقص األهلية )املادة 

                                                           
 من مدونة األسرة.219المادة  - 10
 من مدونة األسرة. 215المادة  - 11
تكون نافذة إذا كانت ناقصة له نفعا محضا.  /1لألحكام التالية، "تخضع تصرفات الصغير المميز  225المادة -  12

يجاز النائب إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إ نفادهايتوقف  /3تكون باطلة إذا كانت مضره به.  /2

 الشرعي حسب المصلحة القائمة للمجوز وفي حدود االختصاصات المخولة لكل نائب شرعي.
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 ب/ حكم التصرفات الضارة ضررا محضا.

، وهذه 13املقابلوهي التصرفات التي يتحمل املتصرف تكاليفها دون أي كسب أو نفع يجنيه ب

 التصرفات تقع باطلة إذا باشرها ناقص األهلية بنفسه أو بإذن من النائب الشرعي.

 ج/ حكم التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.

ويقصد بها تلك التصرفات التي تدور بين النفع والضرر وتحتمل الربح والخسارة كالتجارة، فمثل 

لنائب الشرعي للقاصر، حسب املصلحة الراجحة للمحجور، هذه التصرفات يتوقف نفاذها على إجازة ا

 .14(3ف. 225وفي الحدود املخولة الختصاصات كل نائب شرعي )املادة 

 الفقرة الرابعة: حكم الصبي املميز املأذون: 

 أوال: تعريف باملميز املأذون: 

ذا الصغير له هو ذلك الصغير الذي تجاوز السنة الثانية عشر من عمره ولم يبلغ سن الرشد، فه

ح الحق أن يتسلم جزء من أمواله ولو قبل بلوغ سن الرشد أو قبل ترشيده، وهذا كرغبة من املشرع ليفس

 املجال لتمرن الصغار وتنمية خبرتهم املالية قصد التجربة.

 ثانيا: أهلية املميز املأذون. 

عليه الفقرة األخيرة من املادة  واملميز املأذون له يتمتع بكامل األهلية فيما أذن له به، وهذا ما نصت

من م.أ. فإذا ما كان الصغير املميز مأذونا في تعاطي التجارة أو الصناعة فال يسوغ له أن يبطل هذه  226

 .15التعهدات التي تحملها بسبب تجارته في حدود اإلذن املمنوح له

 ثالثا: إلغاء اإلذن املمنوح للقاصر املأذون.

نية للقاض ي املكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار اإلذن بالتسليم عن إمكا 16226تتحدث املادة 

افرت أسباب خطيرة، ففي هذه الحالة ال  أموال للمأذون، إذا ثبت سوء التدبير في إدارة املأذون بها أو إذا تو

                                                           
 .........-1: " 3ة األسرة فقرة من مدون 225المادة  - 13

                                                    2-................ 

 على إنجاز نائب شرعي..." يتوقف نفاذها-3                                                    
 .135ذ. عبد اللطيف البغيل، مصدر سابق، ص:  - 14
 دونة األسرة.من م 226المادة - 15
 .ختبار''قصد االب: "يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله إلدارتها 226المادة  - 16

قدم أو و الميصدر اإلذن من الوالي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أ

 الصغير المعني باألمر.

مة يابة العاو النأاء قرار اإلذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم يمكن للقاضي المكلف بشؤون ا لقاصرين إلغ

 أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في اإلدارة المأذون بها.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

من  8يكون اإللغاء أثر بالنسبة األعمال أو التصرفات التي شرع فيها القاصر قبل حصول اإللغاء )الفصل 

 .17.ل.ع(ق

 املطلب الثاني: احملل: 

يعتبر محل االلتزام التعاقدي شرطا ضروريا لقيام العقد، وسنحاول في هذا املطلب أن نعطي 

ضافة ، باإل تعريفا لركن املحل )الفقرة األولى(، ثم التميزي بين محل العقد ومحل االلتزام )الفقرة الثانية(

افرها في املحل )الفقر   ة الثالثة(.إلى الشروط الواجب تو

 الفقرة األوىل: تعريف احملل.

ا في املحل باعتباره الش يء الذي يلتزم املدين بإعطائه أو بعمله أو باالمتناع عن عمله بتمثل ركن

ق غير االلتزام، ومع ذلك فهو ليس غريب عن العقد، إذ أنه يعتبر أيضا ركنا في العقد، وإن كان ذلك بطري

قد اشر للعفما يعتبر محال مباشرا لاللتزام يعتبر في نفس الوقت محال غير مبمباشر، فالعقد يولد االلتزام. 

ن ملغاية الذي يولده، من أجل ذلك درج الفقهاء على أن يتناولوا محل االلتزام باعتباره ركنا في العقد، فا

ؤثر كذا يالعقد إنشاء االلتزام، فإن لم يقم االلتزام لسبب يمس محله، فإن العقد يقع باطال بدوره، وه

 من ق.ل.ع(. 60و 59محل االلتزام في كيان العقد الذي يولده )املادتان: 

ان ( باعتبار املحل من أرك 61إلى  57وقد أخذت نصوص قانون االلتزامات والعقود املغربي )املواد 

 االلتزام، وصياغتها تعتبر صدى لرأي الفقه الحديث. 

بما ذكره في )املادة الثانية( من أن االلتزامات  وهكذا فإن قانون االلتزامات والعقود لم يكتف

الناشئة عن التعاقد يتطلب وجودها شيئا محققا يصلح ألن يكون محال لاللتزام، بل هو عندما يجب في 

املحل في الفرع الثالث من الباب األول جعل عنوان البحث: محل االلتزامات التعاقدية، إال أنه يالحظ 

ن االلتزامات والعقود درج على تناول محل االلتزام باعتباره ركنا في العقد، بالرغم من كل ذلك أن قانو 

وليس في ذلك عيب، ذلك أن املشرع غير حينما يستلزم أن يكون محل االلتزام مشروعا غير مخالف 

 .18(59للنظام العام وحسن اآلداب فهو يقصد في الحقيقة محل العقد ال محل االلتزام )املادة 

 

                                                                                                                                                                      

 يعتبر المحجوز كامل األهلية، فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
أقواله القاصر إلغاء  من قانون االلتزامات والعقود: "يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع 8الفصل  - 17

شرع  فقات التيى الصاإلذن بتعاطي التجارة، ذ توفرت أسباب خطيرة تبرره. وال يكون لهذا اإللغاء أثر بالنسبة إل

 فهيا القاصر قبل حصول اإللغاء.
 .137، ص: 2004د. عبد اللطيف البغيل، نظرية العقد، الطبعة األولى  -  18
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 تزام: اللل اية: التمييز بني حمل العقد وحمالفقرة الثان

قد يؤخذ على القانون املدني الفرنس ي أنه يخلط بين محل العقد وبين محل االلتزام الناش ئ عن الع

 مع أنه يجب التفريق بين هذا املحل وذاك.

ير غعقود فمحل العقد هو دوما وأبدا إنشاء االلتزام أو أكثر يقع على أحد املتعاقدين دون اآلخر في ال

 التبادلية كما في الوديعة، أو يقع على كل من املتعاقدين في العقود التبادلية كما في البيع.

ما كون إأما محل االلتزام فهو األداء الذي يجب على املدين أن يقوم به لصالح الدائن. وهذا األداء ي

 القيام بعمل بما فيه تسليممن قبيل إعطاء ش يء أي نقل امللكية أو أي حق عيني آخر، وإما من قبيل 

 الش يء دون نقل ملكيته وإما من قبيل االمتناع عن القيام بعمل.

 فمحل االلتزام، على ما يتبين، قد يكون إيجابيا كما في إعطاء ش يء أو القيام بعمل، وقد يكون 

 سلبيا كما في االمتناع عن القيام بعمل.

ات والعقود املغربي، لم يكتف بما ذكره في وجدير بالذكر، في هذا الخصوص، أن قانون االلتزام

املادة الثانية من أن االلتزامات الناشئة عن التعاقد يتطلب وجودها شيئا محقا يصلح ألن يكون محال 

 .19لاللتزام، بل هو، عندما بحث في املحل، جعل عنوان البحث "محل االلتزامات التعاقدية"

ذا د، وهقود اعتبر املحل ركنا في االلتزام وليس في العقوهكذا يمكن القول أن قانون االلتزامات والع

 ما نستخلصه من قراءة الفصل الثاني من ق.ل.ع. 

 ل.حملاالفقرة الثالثة: الشروط الواجب توافرها يف 

 من ق.ل.ع يتضح أن املشرع يشترط في محل االلتزام أن يكون:  61إلى  57بالرجوع إلى الفصول 

 مشروعا. -

 عيين.معينا أو قابال للت -

 ممكنا ال مستحيال. -

 أن يكون املحل مشروعا. –أ 

                                                           
تزامات والعقود في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي، الجزء األول، ذ. مأمون الكزبري، نظرية االل -  19

 .152، ص: 1972الطبعة الثانية، 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

يجب أن يكون محل االلتزام مشروعا، وحتى يكون كذلك يجب أن يكون مما يجوز التعامل فيه وأن 

 .20ال يكون مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة

حل البحث في امل يجب أن يكون املحل مما يجوز التعامل فيه، وقد استهل قانون االلتزامات والعقود

من ق.ل.ع الذي ينص على أن: "األشياء واألفعال والحقوق  57بالنص على هذه الناحية في الفصل 

 ل جميعاملعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها ألن تكون محال لاللتزام، ويدخل في دائرة التعام

 األشياء التي ال يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها".

 .ل هذا الفصل يتبين لنا أن األشياء الخارجة عن التعامل ال يصح أن تكون محال لاللتزاممن خال

واألشياء الخارجة عن التعامل تقسيم تقليديا إلى قسمين: أشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها 

 وأشياء خارج عن التعامل بحكم القانون.

طيع أحد أن يستأثر بحيازتها كأشعة فاألشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها هي التي ال يست

 الشمس والهواء ماء البحر.

أما األشياء الخارجية عن التعامل بحكم القانون فهي التي ال يجيز القانون أن تكون محال للحقوق 

أفيون وما شابه ذلك( أو كاألمالك العامة، إال فيما يسمح به  املالية، كاملواد املخدرة )من حشيش و

 .21القانون استثناء

يجب أن ال يكون املحل مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة، والنظام العام هو مجموعة 

ع القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وتتعلق بنظام املجتم

ة، لذلك فإن األعلى وتعلو على مصلحة األفراد، فيجب عليهم مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات مضاد

 كل اتفاق على ما يخالف النظام العام يعد باطال. 

أما اآلداب العامة فهي القدر الالزم احترامه قانونا من قواعد األخالق املحافظة على كيان الدولة 

 .22الخلقي وملراعاة الشعور العام لألفراد

، أن األشياء التي 15/02/2006الصادر بتاريخ  539وهذا ولقد قض ى املجلس األعلى في قراره عدد 

تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي التي ال يجيز القانون أن تكون محال لاللتزام كاملخدرات أو امللك 

 23العمومي أو جسم اإلنسان أو عوض من أعضائه.

                                                           
 .158ذ. مأمون الكزبري، المرجع السابق، ص:  - 20
 .159ذ. مأمون الكزبري، المرجع السابق، ص:  - 21
 .85، ص: 2013ولى، ذ. نزهة الخلدي، الموجز في النظرية العامة لاللتزامات، الطبعة األ - 22
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 أن يكون املحل معينا أو قابال للتعيين. –ب 

م يجب أن يكون معينا على من ق.ل.ع على أن: "الش يء الذي هو محل االلتزا 58ينص الفصل 

 األقل بالنسبة إلى نوعه، ويسوغ أن يكون الش يء غير محدد إذا كان قابال للتحديد فيما بعد".

وبذلك فإن محل االلتزام يجب أن يكون معينا سواء كان شيئا أو عمال أو امتناعا عن عمل، من 

 م أو التباس.خالل تحديده تحديدا كافيا بين عناصره ومضمونه ويبعد عنه كل إبها

ن فإذا كان محل االلتزام عمال أو امتناعا عن عمل فإنه يجب تعيين طبيعة هذا العمل، وذلك ببيا

 العمل املطلوب، كأن يكون وضع الصميم منزل أو مدرسة، أو بناء هذا املنزل، عالج مريض أو صنع ش يء

 معين، أو رسم لوحة...إلخ.

اته بكل وضوح ودقة. فإذا كان العمل هو بناء منزل وبعد تعيين العمل يجب تحديده ببيان مواصف

فيجب تحديد العمليات التي يتضمنها مثل تحديد عمق و ألساسات وارتفاع الحيطان وسمكها ومساحتها 

 ونوعية املواد املستعملة وغيرها...

يقا إال أن نص املشرع على ضرورة تعيين محل االلتزام ال يعني بالضرورة أن يكون معينا تعيينا دق

وقت إبرام العقد. وإنما يكفي أن يكون قابال للتعيين في املستقبل على أن يتضمن العقد العناصر الالزمة 

 .24لهذا التحديد وإال اعتبر العمل باطال

 أن يكون املحل ممكنا:  –ج 

يقصد ب هذا الشرط أن ال يكون املحل مستحيال، وهذا شرط طبيعي تقتضيه طبيعة األمور، فمن 

يلتزم الشخص بفعل املستحيل، وهكذا إذا كان محل االلتزام إعطاء ش يء فيجب أن يكون هذا  العبث أن

من ق.ل.ع  59الش يء موجودا أو قابال للوجود، وأن يكون إعطاؤه ممكنا، وإال لم ينعقد طبقا للفصل 

 يعته أو الذي ينص على ما يلي: "يبطل االلتزام الذي يكون محله شيئا أو عمال مستحيال، إما بحسب طب

 بحكم القانون".

فإذا التزم شخص بنقل ملكية ش يء معين فورا فيجب أن يكون هذا الش يء موجود وأن يكون نقل 

لتزم ملكيته ممكنا، فإذا كان وقت االلتزام غير موجود لسبق تلفه أو كان موجودا لكنه ليس في ملكية امل

 فإن االلتزام يكون غير ممكن والعقد الذي يتضمنه باطال.

                                                                                                                                                                      
جاء في قرار المجرس األعلى: "إن االتفاق الذي بمقتضاه باع لالطعن المنزل موضوع الدعوى مخالف  - 23

بتاريخ  539لمقتضيات قانونية تمنعه وتعاقب عليه وبالتالي فهو اتفاق غير مشروع مناف للقانون"، قرار 

 وما بعدها. 172، ص: 29، رسالة المحاماة، عدد 2475/04ملف عدد  15/02/2006
 .86، ص: 2013ذ. نزهة الخلدي، الموجز في النظرية العامة لاللتزامات، الطبعة األولى  - 24
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ن القول بوجود املحل ال يعني بالضرورة أن يكون موجودا وقت نشوء االلتزام، وإنما يمكن لك

من  61التعاقد على ش يء مستقبلي على أن يكون وجوده في املستقبل شيئا محققا، وهذا ما يقره الفصل 

عدا  ق.ل.ع الذي ينص على ما يلي: "يجوز أن يكون محل االلتزام شيئا مستقبال أو غير محقق فيما

االستثناءات املقررة بمقتض ى القانون. ومع ذلك ال يجوز التنازل عن ترك إنسان على قيد الحياة وال إجراء 

أي تعامل فيها أو في ش يء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه، وكل تصرف مما سبق يقع باطال بطالنا 

 .25مطلقا"

 ية.تحالة املطلقة واالستحالة النسبوفي هذا الصدد يتعين التمييز بين نوعين من االستحالة، االس

بارة فاالستحالة املطلقة هي التي ال تقوم بالنظر إلى شخص املدين فحسب بل بالنسبة للكافة، أو بع

امي أخرى هي االستحالة املوضوعية التي ترجع إلى االلتزام في حد ذاته، وهي إما قانونية، كالتزام مح

بحكم القانون، فتعمده هذا مستحيل استحالة قانونية، أو  باستئناف حكم ال يقبل الطعن باالستئناف

 طبيعية كالتزام شخص بيع كمية من البضائع سبق أن سرقت، أو االلتزام ببيع منزل انهدم من قبل، أو 

 االلتزام ببيع ش يء يستحيل بيعه بحكم طبيعته كالطريق العمومية مثال.

 تزام.على أن تكون سابقة أو مزامنة لنشوء االل واالستحالة املطلق تجعل العقد باطال بطالنا مطلقا

أما إذا كان العمل املتعهد به ممكنا وقت نشوء االلتزام ثم صار مستحيال بعد ذلك فال ينتفي شرط 

 اإلمكان، ويكون التعهد صحيحا.

أما االستحالة النسبية فتتحقق عندما يكون تنفيذ محل االلتزام أمرا مستحيال بالنسبة للمدين 

بحيث يمكن لشخص آخر غيره إذا وجد في نفس ظروف امللتزم القيام بما لم يستطع هذا األخير فقط. 

القيام به، لذلك فهي ال تمنع قيام العقد، كأن يلتزم شخص بنقل ملكية ش يء أو حق معين يملكه شخص 

 .26آخر، ففي هذا املثال يستحيل على املدين أو امللتزم نفسه تنفيذ تعهده

 ركن السبب: املطلب الثالث: 

إن فكرة السبب فكرة قانونية معقدة تضاربت بشأنها آراء الفقهاء واجتهاد املحاكم، ذلك أنه إذا 

كان البعض أنكر وجود السبب من جهة فإن الخالف قد ثار حول تحديد املقصود من السبب من جهة 

ت: سنخصص الفقرة أخرى، وبالتالي ملعرفة املقصود من السبب سنقسم هذا املطلب إلى ثالثة فقرا

األولى لتعريف السبب، ثم الفقرة الثانية شروط السبب في القانون املغربي، وأخيرا الفقرة الثالثة جزاء 

 تخلف شرطي السبب في القانون املغربي.

                                                           
 .87، ص: 2013ذ. نزهة الخلدي، الموجز في النظرية العامة لاللتزامات، الطبعة األولى  - 25
 .88، ص: 2013لى ذ. نزهة الخلدي، الموجز في النظرية العامة لاللتزامات، الطبعة األو - 26
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 الفقرة األوىل: تعريف السبب 

 لقد ترعرعت فكرة السبب بين نظريتين: النظرية التقليدية والنظرية الحديثة. 

لسبب في النظرية التقليدية هو السبب القصدي أي الغرض املباشر الذي يرمي امللتزم يقصد با

 تحقيقه.

ف بمعنى أن السبهو الغرض املباشر الذي يقصد امللتزم الوصول إليه من وراء التزامه وهو ما يعر 

هو  االلتزامبسبب االلتزام والذي يعد واحدا في كل العقود إذ هو ال يتغير من عد آلخر ففي البيع سبب 

 الحصول على الثمن وفي اإليجار هو الحصول على األجرة.

 أما السبب بالنسبة إلى النظرية الحديثة: 

إن األصل في السبب بمدلول القصد والباعث حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنما 

قولنا و عملية ا لتعاقد،  األعمال بالنيات" والسبب في النظرية الوضعية الحديثة هو الباعث الذي دفع إلى

بأن املقصود بالسبب هو الباعث يعني أن السبب يتحكم فيه معيار ذاتي يختلف باختالف عقد من عقد 

 آلخر، ومن متعاقد ملتعاقد آخر.

وبالتالي فاسبب حسب هذه النظرية يعني الباعث الدافع للتعاقد أي الغاية البعيدة التي أراد 

عقد وهو يعرف بسبب العقد والذي يتغير من عقد آلخر، بل هو ليس ولحد، املتعاقد تحقيقها من وراء ال

حتى في العقد الواحد فمن يبيع غايته القريبة الحصول على الثمن، أما الغايات البعيدة )البواعث( 

 .27تتعدد فقد يشتري بجزء من الثمن شيئا آخر، ويهب الجزء املتبقي للغير

 نظرية التقليدية أم النظرية الحديثة للسبب؟بالتالي هل املشرع املغرب يأخذ بال

، 64، 63، 62خصصت مدونة االلتزامات والعقود املغربية للسبب فصوال أربعة هي الفصول )

 من قانون االلتزامات والعقود.  28(65

                                                           
، 2011المختار بن أحمد عطار، النظرية العامة لاللتزامات في ضوء القانون المغربي، الطبعة األولى، سنة  - 27

 2012-207دار النشر مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 
بب غير مشروع يعد من قانون التزامات والعقود: "االلتزام الذي ال سبب له أو المبني على س 62الفصل  - 28

 كأن لم يكن. 

 يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا لألخالق الحميدة أو للنظام العام".

 كر".و لم يذمن قانون االلتزامات والعقود: "يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا مشروعا ول 63الفصل 

 كس".ثبت العور هو ا لسبب الحقيقي حتى يمن قانون االلتزامات والعقود: "يفترض أن السبب المذك 64الفصل 

لى من عع، كان من قانون االلتزامات والعقود: "إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشرو 65الفصل 

 يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم دليال عليه".

 .16، ص: 2011( سنة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9قانون االلتزامات والعقود، ظهير 
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إذا لجأنا إلى مدونة االلتزامات والعقود املغربية نبحث في الفصول املخصصة لسبب، فإن هذه 

نا بالجواب الذي يقنعنا في املوضوع، ذلك أننا ال نجد تعريفا للسبب املقصود، وال الفصول ال تسعف

إشارة صريحة إلى أن املقصود هو السبب القصدي فقط، أو أنه كل من السبب القصدي والباعث 

الدافع إلى التعاقد، وكل ما يمكننا استخالصه من دراسة هذه النصوص هو أنها تشير إلى السبب 

، من قانون االلتزامات 62يأخذ بالنظري التقليدية في السبب وهذا واضح في الفصل القصدي، أي 

 والعقود، "االلتزام الذي ال سبب له أو املبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن".

حيث ترى النظرية التقليدية أن كل التزام يجب أن يتوفر على سبب وهذا ما نصت عليه الفقرة 

لى سبب من قانون االلتزامات والعقود بقولها: "االلتزم الذي ال سبب له أو املبني ع 62األولى من الفصل 

 غير مشروع يعد كأن لم يكن".

واملراد بالسب غير املوجود أن يكون املتعاقدان على بينة من أنه غير موجود ولكن كيف يقبل 

 أطراف العالقة القانونية على التعاقد لسبب غير موجود.

 لتقليدية أن هذا الغرض قد يتحقق قبل التعاقد وبعده. ترى النظرية ا

ن أي أ ومن أمثلة عند التعاقد:  أن يكره أحد املتعاقدين على إمضاء إقرار باملديونية وهو غير مدين

السبب  غير موجود أصال، فيكون متعاقد على بينة من أن سبب املديونية غير موجود، فيكون العقد 

 كره بمديونيته باطال لعدم وجود سبب.الذي أقر فيه املتعاقد امل

بين ومن أمثلة انعدام السبب بعد التعاقد، إذا لم يقوم أحد املتعاقدين في العقود امللزمة للجان

 موجود بتنفيذ التزامه أو استحال عليه التنفيذ لقوة قاهرة، فإن سبب االلتزام املتعاقد اآلخر يصبح غير 

لفسخ نعدام السبب هنا هو ا لذي يبرر نظرية الدفع بعدم التنفيذ وابعد أن كان موجودا عند التعاقد، وا

 وتحمل التبعة.

وب وبالتالي من خالل ما سبق يتضح بأن املشرع املغربي يأخذ بالنظرية التقليدية، ويرى البعض وج

 ىتفسير السبب في النظرية العامة لاللتزامات في ضوء النظرية الحديثة للسبب، لتشمل هذه النصوص إل

 جانب السبب في املفهوم املوضوعي، السبب في املفهوم الشخص ي.

ك د كذلوعليه فإنه لكي يعتد بااللتزام ال يكفي فقط بالغرض املباشر الذي يرمي إليه امللتزم بل يعت

 بالباعث الشخص ي الذي حمل امللتزم على التعاقد.

 الفقرة الثانية: شروط السبب في القانون املغربي: 
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بب سمن قانون االلتزامات والعقود على أن االلتزام الذي ال سبب له أو املبني على  62ينص الفصل 

 غير مشروع كأن لم يكن، ويستخلص من هذا الفصل، أن املشرع يشترط في السبب شرطين هما: 

 أن يكون موجودا. (1

 أن يكون مشروعا. (2

 1131قابل وهو املادة ولم يتعرض هذا الفصل الشتراط أن يكون حقيقيا، مع أن النص الفرنس ي امل

شروع. يقول: "االلتزام يبقى مجردا من أي أثر  إذا لم يكن مبنيا على سبب غير حقيقي، أو على سبب غير م

 أن يكون السبب حقيقيا، إلى جانب الشرطين السابقين. –كما رأينا  –فهو يشترط 

خرين، وذلك ألن السبب ولعل املشرع قد حذف هذا الشرط، أنه يمكن االستغناء عنه بالشرطين اآل 

ذا إذا لم يكن حقيقيا فإما أن يكون موهوما ال وجود له في الحقيقة، دخل في السبب املعدوم، وكذلك إ

كان السبب صوريا. وكانت الصورية مطلقة، بحيث كان السبب الظاهر يخفي سببا آخر، فإن كان هذا 

لعقد باطل لعدم مشروعية السبب السبب الحقيقي مشروعا، فالعقد صحيح، وإن كان غير مشروع فا

 الحقيقي.

نستعرض فيما يلي بإيجاز كال من الشرطين: الشرط األول، أن يكون السبب موجودا، وقد نص 

ي على من قانون االلتزامات والعقود على هذا الشرط بقوله "االلتزام الذي ال سبب له أو املبن 62الفصل 

م فإذا انعدم السبب عنه تكون العقد فإنه باطال النعداسبب غير مشروع يعد كأن ملن يكن"، وعلى هذا 

 ركنه، وكذلك يبطل العقد إذا توفر سببه عند تكوين العقد ولكنه انعدم عند تنفيذه.

اقع فرضية انتفاء السبب، ألنه من النادر أن يقدم إنسان على  اقع أنه كلما تتحقق في الو والو

يكن أن يتحقق هذا الغرض، إذا كان القانون يشترط أن  التعاقد من غير سبب يدفعه إليه، ولكن مع ذلك

اقع  يكون السبب موجودا فليس معنى هذا أنه يجب أن يذكر في العقد، بل إنما يشترط وجوده في الو

ونفس األمر، فإذا توفر هذا الشرط فالعقد صحيح ولو لم يذكر السبب في صلب العقد، وإذا لم يتوفر 

السبب في العقد مادام قد ثبت أنه غير موجود في الحقيقة وبهذا يظهر أن  فإن العقد يكون باطال ولو ذكر 

اقع. كما أن عدم ذكره في  ذكر السبب في العقد ال يكفي لتصحيحه، إال إذا لم يثبت أنه غير موجود في الو

ام العقد ال يؤدي إل بطالن هذا العقد إال إذا ثبت أنه غير موجود حقيقة، مثال عندما يتحقق فيها انعد

السبب. أن يعقد شخص مع آخر عقدا ملزما للجانبين كبيع، ويتوفر سبب االلتزام لكل منهما، ثم عند 
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تنفيذه ينعدم السبب، كأن يمتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه، أو يستحيل عليه هذا التنفيذ لقوة 

 قاهرة. 

ه: "االلتزام الذي ال على هذا الشرط بقول 62الشرط الثاني أن يكون مشروعا، وقد نص الفصل 

ى سبب له أو املبني على سبب غير مشروع يعتبر كأن لم يكن"، وبينت الفقرة الثانية من نفس الفصل مت

ام يكون السبب غير مشروع، فقالت: "يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا لألخالق الحميدة، أو للنظ

 العام، أو للقانون".

لسبب لكي يكون مشروع يجب أن يكون غير مخالف لألخالق ويتبين من الفقرة املذكورة أن ا

 ذلك.الحميدة، أو للنظام العام أو القانون. فإن خالف أحدها كان غير مشروع، وكان العقد باطال تبعا ل

وقد تعمد املشرع وضع هذا العبارات املرنة ليسهل على القضاء مهمة تكييف عدم مشروعية 

 ه وحسب نظرة الناس إلى الحياة وإلى األمور.السبب تبعا لحاجيات العصر وأخالق

ذلك أن األخالق الحميدة والنظام العام يتمتعان بمرونة تجعلهما غير جامدين، ولذلك نراهما 

ظام يتغيران بتغير الظروف املحيطة باملجتمع، الش يء الذي يتعسر معه وضع الئحة ملا يعتبر مخالفا للن

ب ي بمجرد الرجوع إلى هذه الالئحة من معرفة ما إذا كان السبالعام واألخالق ا لحميدة، تمكن القاض 

 يتطور  معين مخالفا لألخالق الحميدة أو النظام العام. أو ليس مخالفا لهما، ويرجع ذلك إلى أن مفهومهما

 العام ويتبدل بتأثير عوامل الحضارة والثقافة واملذهب السائد، فما يكون من األخالق الحميدة أو النظام

ف  يخالت أو في أمة قد ال يعتبر كذلك في وقت آخر، أو في أمة أخرى. مثال الزواج بأكثر من واحدة ال في وق

بح ال ب، فأصالنظام في البالد اإلسالمية، وهو يخالفه في أوربا مثال، والتأمين على الحياة كان مخالفا لآلدا

 يخالفها وهكذا.

 ي: املغرب ننولقاالفقرة الثالثة: جزاء ختلف شرطي السبب يف ا

عرفنا من الفصل السابق أن ظهير االلتزامات والعقود يشترط في السبب أن يكون موجودا وأن 

 يكون مشروعا.

فإذا لم يتوفر أحدهما بأن كان السبب غير موجود أو غير مشروع كان العقد باطال، وهذا ا لبطالن 

حكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، هو البطالن املطلق الذي يجوز التمسك به لكل من له مصلحة. وللم

وملا كان العقد الباطل ال يترتب عليه أي أثر مما يترتب على العقد الصحيح، لذلك ال سبيل ألحد من 
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املتعاقدين إلى أن يلزم اآلخر بتنفيذ العقد الباطل إذا كان لم ينفذه بعد. أما إذا كان قد نفذ بعضه أو كله، 

 هما التي كانا عليها قبل التعاقد. يجب إعادة املتعاقدين إلى حالت

وهكذا، ففي عقد البيع، إذا كان قد نفذ وكان سببه غير مشروع، فيحق للبائع أن يسترد املبيع، 

 .29وللمشتري أن يسترد الثمن

لقانون من قانون االلتزامات والعقود بقوله: "االلتزام الباطل بقوة ا 306وهذا ما أشار إليه الفصل 

 أي أثر، إال استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له".ال يمكن أن ينتج 

 وقال أيضا في الفقرة الثانية من نفس الفصل ويكون  االلتزام باطال بقوة القانون: 

 إذا كان ينقصه أحد األركان الالزمة لقيامه. -1

 .30إذا قرر القانون في حالة خاصة بطالنه" -2

 يمسللتاملبحث الثاني: ركن الشكلية وركن ا

 قود: رضائية الع 

األصل في العقود أنها رضائية بمعنى أن املتعاقدين بمجرد أن يقع رضاهما السليم على محل، 

معين  ويحمل على سبب مشروع يصالن إلى إبرام العقد الذي كانا ينويان عقده. دونما االلتزام باتباع شكل

ما الهاتف، فتظل آثاره كليكون تعاقدهما صحيحا، حيث يمكن أن ينعقد العقد مشافهة أو باملراسلة أو ب

 هي وال تتغير أيا كان الشكل الذي ورد فيه العقد.

  :استثناء القاعدة السابقة 

لكن واستثناء لقاعدة رضائية العقود توجد هناك فئة قليلة من التصرفات التي تتميز بأن مجرد 

.  31يرسمه القانون الرضاء بها ال يكفي لقيامها وإنما يلزم لذلك أن يجيء هذا الرضاء في شكل محدد 

 وتسمى هذه التصرفات بالتصرفات الشكلية تمييزا لها عن التصرفات الرضائية.

ويستثنى كذلك من القاعدة السابقة أن يشترط في تمام تصرف من التصرفات أني قع تسليم 

 املعقود عليه فيها وهذا ما يسمى بالعقد العيني.

                                                           
 محمد ابن معجوز ، السبب في القانون المغربي والشريعة اإلسالمية. - 29
. الفصل 67، ص :2011(، سنة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9قانون االلتزامات والعقود، ظهير  - 30

306. 
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 .194، ص: 1968مصادر االلتزامات، الطبعة األولى، بيروت 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 املطلب األول: ركن الشكلية: 

 "Contrats formelsلعقد الشكلي: "الفقرة األولى: ا

 تبرم إن السمة البارزة في التصرفات الشكلية هي كون الشكل ركن الزم النعقادها، بحيث أنها إذا لم

لشكل اني أن في الشكل املحدد قانونا تقع باطلة بطالنا مطلقا، وال ينتج عنها أي أثر قانوني. ولكن هذا ال يع

افر األمرين معا أي الرضاء والشكلية دون تخلف أحدهما.يغني فيها عن اإلرادة بل يجب لق  يامها تو

وبذلك يمكن تعريف العقد الشكلي بأنه العقد الذي يشترط النعقاده، عالوة على الشروط 

افر بعض املراسم الشكلية .  وهذه املراسم الشكلية تتمثل في أن يفرغ 32املتطلبة في العقود الرضائية، تو

 .33يحدده القانون العقد في شكل أو قالب 

واألشكال التي يرسمها القانون للتصرفات الشكلية ليست كلها من نوع واحد، وهي تتراوح في 

مجموعها بين الكتابة العادية، وبين إبرام التصرف بواسطة موظف رسمي مختص يناط به توثيق 

 .34التصرفات، وهذا ما يطلق عليه: "الرسمية"

 انونية على نوعين: وبهذا فإن الشكلية في التصرفات الق

ي النوع األول: وهي شكلية يفرضها القانون العتبارات تتعلق بالنظام العام، وعدم مراعاتها يعن

 بطالن التصرف القانوني كجزاء على تخلفها كما هو الحال بالنسبة لبيع العقار.

تفق ثالها، أن يوالنوع الثاني: وهي الشكلية االتفاقية وعدم مراعاتها يعني عدم انعقاد العقد، وم

ي املتعاقدين على جعل عقد رضائي بطبيعته كعقد البيع عقدا شكليا، كما إذا اتفقا على أن البيع الذ

يام إال لعقد قيزعمان إبرامه ال ينعقد إال إذا تم في الشكل الرسمي أو تم في محرر مكتوب، وبالتالي ال يعتبر ل

 لحالة يعتد بإرادة املتعاقدين.إذا جاء في الشكل املتفق عليه، أي أنه في هذه ا

برام وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب التميزي بين شكلية االنعقاد وشكلية اإلثبات، فاألولى ضرورية إل 

 نش ئ أو العقد أما الثانية فإنها ضرورية إلثبات وجوده وذلك في حالة االتفاقات التي يكون من شأنها أن ت

 .درهم والتي يتعين إثباتها كتابة 10.000تتجاوز قيمتها  تنقل أو تعدل االلتزامات أو العقود التي

 الفقرة الثانية: نماذج العقود الشكلية: 
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 -P 34 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 لواردامن بين أهم نماذج العقود الشكلية التي يعتبر ركن الشكلية ركنا أساسيا لقيامها نجد: البيع 

ا ما رر ثابت التاريخ. وهذعلى العقارات أو الحقوق العقارية بحيث يشترط القانون أن يجري كتابة في مح

 من ق.ل.ع بقوله: "إذا كان املبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن 489نص عليه الفصل 

 إذا غير إال رهنها رهنا رسميا وجب أنيجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. وال يكون له أثر في مواجهة ال

 سجل في الشكل املحدد بمقتض ى القانون".

أنه: "إذا كان املبيع عقارا محفظا  1983أبريل  27قد جاء في مقرر للمجلس األعلى صادر بتاريخ ف

 .35وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وإذا اختل هذا الركن الشكلي فإن البيع ال يقوم"

نص في  واملقايضة كذلك إذا كان محلها عقارا تخضع لنفس املراسم، حيث إن القانون بعد أن

 من ق.ل.ع على أنه "تتم املعاوضة بتراض ي املتعاقدين". 620الفقرة األولى من الفصل 

جاءت الفقرة الثانية من نفس الفصل تقض ي بأنه: "إال أنه إذا كان محل املعاوضة عقارات أو 

 .36"489أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 

 عقارات أو غيرها من األموال مما يمكن رهنه رهنا رسميا والتي تبرموالشركة التي يكون محلها 

لتستمر أكثر من ثالث سنوات، أوجب املشرع أن يحرر عقدها كتابة تحت طائلة البطالن، وهو ما نص 

 من قانون االلتزامات والعقود. 987عليه الفصل 

 : نيةاملطلب الثاني: ركن التسليم يف العقود العي

 ا سبق التطرق إليه فقد نص املشرع على ركن آخر يستلزم في بعض العقود وهو ركنباإلضافة إلى م

التسليم في العقود العينية، وسنتطرق لهذا الكرنك من خالل فقرتين سنخصص األولى ملفهوم العقد 

 العيني، في حين سنتطرق في الثانية لنماذج من العقد العيني.

 الفقرة األوىل: مفهوم العقد العيين.

ن قود العينية هي التي يشترط النعقادها عالوة على الشروط املتطلبة في العقود الرضائية، أالع

 يجري تسليم الش يء املعقود عليه، بحيث ال يتم العقد إال إذا تم التسليم.

والعقد العيني هو نوع مخفف من العقد الشكلي أدى إليه تطور القانون الروماني، في سبيل التحلل 

، فلتخلص من الشكل الذي كان يلزم إجراؤه بالنسبة إلى 37ألشكال البالية التي كانت تسودهمن األوضاع وا

 العقود بشكل عام، سمح الرومان، بالنسبة إلى بعض العقود االكتفاء بتسليم الش يء موضوعها.
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 -P 35 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ل نتقاوقد انتقل نظام العقود العينية من القانون الروماني إلى القانون الفرنس ي، ومن هذا األخير 

 إلى القوانين التي استقت أحكامها منه.

وفي هذا اإلطار يعتبر كثير من الفقهاء الفرنسيين املعاصرين العقود العينية كأحد مخلفات املاض ي، 

فهي تشكل مصدرا للعديد من التعقيدات غير املبررة. لهذا يقترح كثير من هؤالء الفقهاء إخضاعها 

مجرد تطابق اإلرادتين طبقا ملبدأ الرضائية، من تم ال يكون تسليم للقواعد العامة التي تقض ي بانعقادها ب

الش يء املعقود عليه أحد أركان التعاقد. وإنما الخطوة األولى لتنفيذ العقد كما هو الشكل مثال بالنسبة 

 .38لعقد الكراء الذي ينعقد قبل تسلم املكتري العين املكتراة

 ع ملموس لفقدان العقد العيني غايته. إذ أنه أصبحوهكذا أصبحت نظرية العقود العينية في تراج

 من شأنه أن يعرقل إبرام التصرفات، بعد أن كان املقصود به في األصل تيسيرها.

 وأمام هذا الوضع أخذت التشريعات املعاصرة تهجر نظام العقود العينية، وهو نفس االتجاه الذي

 النظام على بعض العقود. سار فيه قانون االلتزامات والعقود املغربي فقصر هذا

هذا  وتجدر اإلشارة إلى أنه وفي حالة خرق ركن التسليم في العقود العينية فإن الجزاء املترتب عن

اء ن الجز األمر يتمثل في البطالن، لكون املشرع املغربي يتمسك بالنظرية التقليدية للبطالن والتي تقض ي بأ

 ن.املترتب على تخلف أحد مقومات العقد هو البطال 

 الفقرة الثانية: مناذج من العقود العينية: 

عقد  تطرق املشرع املغربي في قانون االلتزامات والعقود للعقود العينية، ومن بين هذه العقود نجد

 الرهن الحيازي والوديعة وكذا عارية االستعمال وعارية االستهالك أو القرض.

 الرهن الحيازي: من ق.ل.ع تقض ي بأنه يتم  88وهكذا فقد جاءت املادة 

 أوال: بتراض ي طرفيه على إنشاء العقد.

ثانيا: وزيادة على ذلك بتسليم الش يء املرهون فعليا إلى الدائن أو إلى أحد من الغير يتفق عليه 

املتعاقدون، وإذا كان الش يء موجودا بالفعل وقت الرهن في يد الدائن كان رض ى الطرفين وحده متطلبا. 

أحد من الغير وكان يجوزه لحساب املدين كفى أن يقوم هذا األخير بإخطار حائز وإذا وجه الش يء في يد 

الش يء بإنشاء الرهن. وابتداء من هذا اإلخطار، يعتبر األجنبي الحائز أنه أصبح حائزا للش يء لحساب 

 الدائن ولو لم يكن قد التزم مباشرة تجاهه".
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 -P 36 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

عقود ن ق.ل.ع لعقد الوديعة، باعتباره من الم 781إلى جانب الرهن الحيازي تطرق املشرع في املادة 

قد العينية، إذ حسب هذه املادة فالوديعة ال تنعقد إال بالتسليم، حيث جاء فيها ما يلي: "الوديعة ع

 بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقوال إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه".

ليه قد عارية االستعمال وهو ما نصت عومن العقود العينية أيضا والتي ال تتم إال بالتسليم نجد ع

 ق.ل.ع حيث جاء في مضمون هذه املادة ما يلي: "عارية االستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد 830املادة 

طرفيه اآلخر شيئا، لكي يستعمله خالل أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده، وفي العارية يحتفظ 

 قانونيا، وليس للمستعير إال مجرد استعماله".باملعير بملكية الش يء املستعار، وبحيازته 

ك أو ق.ل.ع باإلضافة إلى ما ذكر سابقا، عقد عارية االستهال 856كما تطرق املشرع أيضا في املادة 

 القرض، إذ حسب هذه املادة فإن هذا العقد ال يتم إال بتسليم الش يء محل العقد.

ر بالنسبة للعقود الشكلية، فإنه يجوز كذلك وتجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى أنه وكما هو األم

للمتعاقدين في العقد العيني االتفاق على جعل عقد رضائي عقدا عينيا، بمعنى أن ال يقوم إال إذا تم 

القبض، وهذا ما يحصل أحيانا في عقد التأمين شرط أال يتم العقد إال بعد أن يدفع املؤمن له القسط 

 . 39األول 
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 -P 37 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 " 67إىل ص  37من ص  – السيد "فوزي أكرم مقتطف من ملخص :للقانون املدنيتتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 38 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 39 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 40 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 41 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 42 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 43 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 44 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 45 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 46 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 47 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 48 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 49 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 50 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

 -P 51 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 52 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 53 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 -P 54 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 55 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 56 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 57 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 58 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 59 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 60 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و
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مقتطف من حماضرات  العقود املسماة: عقد البيع أمنوذجا:
 الدكتور احلسن أمنار )القاضي عياض مراكش(

 أوال: تعريف العقد وخصائصه:

للعقد عدة تعريفات، جلها من وضع الفقه، وأنسب تعريف هو الذي يعتبر العقد عبارة عن: "اتفاق 

 نهائه أو تعديله"بين طرفين أو أكثر بهدف إنشاء االلتزام أو نقله أو إ

 وهذا التعريف يستلزم توفر الخصائص التالية:

رورة وجود أكثر من إرادة واحدة، وهذا ما يميز العقد عن التصرفات اإلرادية املنفردة )الهبة، ض -

 الوصية،...(؛

 لى االتفاقيات التي تهدف إلى إنتاج أثر قانوني.عاقتصار مفهوم العقد  -

 اة:ثانيا: تعريف العقود املسم

العقود املسماة هي العقود التي نظمها املشرع بقواعد قانونية خاصة  من خالل تخصيصه باسم 

 معين وتحديد شروطه وآثاره القانونية.

لم أما العقود غير املسماة فتخضع للقواعد العامة في نظرية العقد وإلى أقرب العقود شبها لها، و 

 ات التعامل بين األفراد، وليس لها اسم تعرف به، لقلةيخصها املشرع بتنظيم خاص وإنما أفرزتها ضرور 

 تداولها وضعف شيوعها.

اقع العملي بإفرازها   و إال أن عدم تسمية هذه العقود ال يعني أنها ال هوية لها، حيث يتكفل الو

 تسميتها، مثاله عقد الفندقة وعقد الضيافة و...

د على العقد، أي أن للمحكمة سلطة واملحكمة ليست ملزمة بالتسمية التي أطلقها طرفا العق

 الوقوف على التسمية الحقيقية للعقد.

 وسوف نقتصر في دراستنا على عقدي البيع والكراء.

 الباب األول: عقد البيع:

 478تولى املشرع املغربي تنظيم عقد البيع في القسم األول من الكتاب الثاني بمقتض ى الفصول من 

 .618إلى 
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 بعقد البيع: الفصل األول: التعريف

من ق.ل.ع " عقد البيع عقد بمقتضاه ينقل  478عرف املشرع املغربي عقد البيع بمقتض ى الفصل 

 أحد املتعاقدين لألخر ملكية ش يء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا األخير بدفعه له".

ونما ويستنتج من خالل التعريف أعاله أن عقد البيع عقد ناقل للملكية بمجرد تراض ي الطرفين د

 الحاجة إلى األداء أو التسليم كإجراء مترتب عن العقد.

ا كما نالحظ أن تعريف املشرع املغربي واسع من حيث أنه ال يكتفي بنقل ملكية األشياء فحسب وإنم

 ني.يشمل نقل الحقوق املالية األخرى سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية ناشئة في املجال األدبي أو الف

 ابهة له:د املشعقوال متييز عقد البيع عن بعضالفصل الثاني: 

 البيع والكراء: -1

جر إذا كان عقد البيع ينقل امللكية فعقد الكراء ال ينقلها، بل يرتب فقط حقا شخصيا في ذمة املؤ 

س لى عكعللعين، باستثناء الكراء الطويل األمد الذي يرتب حقا عينيا. كما أن الكراء يستلزم أهلية األداء، 

 لبيع الذي يستلزم أهلية التصرف.عقد ا

 البيع واملقايضة: -9

تشترك املعاوضة مع عقد البيع في كافة عناصره ما عدا عنصر الثمن الذي يقابله البدل في 

 املعاوضة، غير أن هناك حالة املقايضة مع زيادة مبلغ نقدي للطرف الذي حصل التبادل معه، وهكذا إذا

قد عي في أقل من الثمن األساس ي فالعقد معاوضة، و إذا كان الفارق املال كان الفارق املالي في عقد املقايضة

 املعاوضة يفوق قيمة البدل فالعقد بيع.

 البيع و الهبة: -9

ث أن في البيع يتم نقل امللكية في مقابل نقدي بخالف الهبة فنقل امللكية فيها يتم بدون مقابل، حي

 عقد الهبة من العقود التبرعية.

 ة:البيع واملقاول -9

ال وجه لالتفاق بين العقدين، فالبيع يرد على امللكية، بينما املقاولة ترد على العمل املادي. لكن يقع 

الخلط بينهما في حالة التزام املقاول بأن يقدم املادة والعمل للطرف األخر، فهل يكون هذا العقد عقد بيع 

 أم عقد مقاولة؟
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عقد  الب، فإذا كانت املادة هي العنصر الغالب فالعقداملعيار للتفريق بينهما هو تحديد العنصر الغ

 بيع، وإن كانت املقاولة هي العنصر الغالب فالعقد عقد مقاولة.

 البيع والوكالة: -9

 البيع من العقود الناقلة للملكية، والوكالة من العقود التي ترد على العمل، وبالتحديد العمل

 القانوني.

 الفصل الثالث: خصائص عقد البيع:

 عقد رضائي: -1

ن. يكفي النعقاد عقد البيع التقاء اإليجاب والقبول، دون الحاجة إلفراغ هذا التراض ي في شكل معي

 من ق.ل.ع على انه: "يكون البيع تاما بمجرد تراض ي عاقديه، أحدهما بالبيع واآلخر  488حيث نص الفصل 

 بالشراء، وباتفاقهما على املبيع والثمن والشروط األخرى".

املشرع املغربي قد تطلب احترام بعض الشكليات في بعض أنواع البيوع كتلك الواردة على  على أن

في  العقار أو الحقوق العينية العقارية أو األشياء املرهونة رهنا رسميا، حيث اشترط كتابة هذه العقود

مقتض ى بالشكل املحدد محررات ثابتة التاريخ، وال يكون لها آثر قانوني في مواجهة الغير إال إذا أفرغت في 

 من ق.ل.ع 489القانون، وذلك حسب ما جاء به الفصل 

 عقد ملزم للجانبين: -9

لتي فالبائع يلتزم بنقل ملكية املبيع للمشتري، وضمان سالمة هذا االنتقال من العيوب والتعرضات ا

يها، فق علالطريقة املت تؤثر على الغاية املقصودة من إبرام عقد البيع، أما املشتري فيلتزم بأداء الثمن وفق

 كما يتسلم املبيع في الوقت املناسب.

 عقد ناقل للملكية: -9

 هي أهم خاصية لعقد البيع فهو عقد ينقل امللكية مباشرة للمشتري دون الحاجة للتقيد بأي إجراء

حالة آخر شكلي ما عدا في الحاالت االستثنائية التي يتطلب فيها القانون سلوك إشهار أو كتابة رسمية كال

 من ق.ل.ع 489املنصوص عليها في الفصل 

 من العقود الرضائية كأصل عام: -9
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من ق.ل.ع بمجرد تراض ي عاقديه أحدهما بالبيع واآلخر بالشراء  488ينعقد البيع حسب الفصل 

 وباتفاقهما على املبيع والثمن وشروط العقد األخرى.

عض أنواع البيوع كتلك الواردة في على أن املشرع املغربي قد تطلب احترام بعض الشكليات في ب

 من ق.ل.ع 489الفصل 

 عقد البيع عقد معاوضة: -9

من ق.ل.ع يأخذ البائع عوضا عن املبيع، وهو الثمن الذي يلتزم املشتري أن  487فطبقا للفصل 

 عمل.بيدفعه له في املكان والتاريخ املتفق عليهما، فكل طرف في العقد ملتزم اتجاه الطرق اآلخر بالقيام 

 الفصل الرابع: أركان عقد البيع:

 املبحث األول: التراض ي على البيع:

افق اإلرادتين على عناصره الجوهرية وعلى باقي الشروط املشروعة  البيع عقد رضائي يقوم على تو

 من ق.ل.ع 19األخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، وذلك حسب منطوق الفصل 

ع : "يكون البيع تاما بمجرد تراض ي عاقديه أحدهما بالبي من ق.ل.ع 488نفس املنحى جاء في الفصل 

 واآلخر بالشراء وباتفاقهما على املبيع والثمن وشروط العقد األخرى"

ي أوحتى يكون الرضا صحيحا، البد أن يكون الطرفين مكتمال األهلية، وأن تكون إرادتهما خالية من 

 عيب يفسد عملية التعاقد.

 الرضا عليها:ومن األمور التي يجب حصول 

 املطلب األول: األمور أو املسائل الرئيسية:

 الفقرة األولى: طبيعة أو نوع العقد:

ذه فالبد أن تتالقى اإلرادتان على طبيعة العقد، فلو قال شخص آلخر: أبيعك عقاري بألف درهم، فأخ

 األخر على أنه هبة، فال يقوم عقد البيع.

 الفقرة الثانية: الش يء أو الحق املبيع:

اء وهو املحل الذي يرد عليه البيع، فلو قال شخص ألخر: أبيعك منزلي بفاس، فيقول اآلخر: قبلت شر 

 منزلك بمراكش، فهنا ال ينعقد البيع.
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 الفقرة الثالثة: الثمن:

 فإذا خال عقد البيع من الثمن فال يقوم هذا العقد.

 املطلب الثاني: األمور أو املسائل الثانوية:

لتسليم، طريقة الوفاء بالثمن، تحمل مصروفات العقد، وتحمل مصروفات وهي مكان وزمان ا

أو  تفاقالتسليم أو التسلم، فهذه املسائل التفصيلية ال توثر على قيام العقد؛ ألنه يتكفل بتحديدها إما اال

 قواعد القانون املكملة أو العرف أو قواعد العدالة.

 املبحث الثاني: الش يء املبيع:

 ه.امل فييع أن يكون موجودا أو مستقبال، معينا أو قابال للتعيين، وأن يكون قابال للتعويشترط في املب

 املطلب األول: أن يكون املبيع موجودا أو قابال للوجود:

ملبيع اال يمكن أن ينعقد البيع إال إذا كان املبيع موجودا أو قابال للوجود في املستقبل. فإذا كان 

قد العقد، ونفس الحكم يسري في حال وجود املبيع إال أنه يتعذر تسليمه. و معدوما أو وهميا، فال ينعقد 

يث حيوجد املبيع أثناء التفاوض على البيع، إال أنه يهلك أو يضيع من صاحبه عند إبرام البيع النهائي، 

ن ي يكو تسري هنا أحكام املبيع غير املوجود أصال، أي بطالن البيع، إال أن البطالن يقتصر على األوضاع الت

ية فيها الهالك أو الضياع قد حصال قبل إبرام العقد، أما إذا حصال بعد اإلبرام، فإن الحكم هو القابل

 للفسخ وليس البطالن.

ن موال يعني شرط وجود املبيع، لزوما إحضاره في مجلس العقد، حيث يكتفي بذكر املواصفات املميزة 

 طرف املشتري.

 ستقبلية إذا كانت قابلة للوجود في فترة معينة ومعقولة، وقدويمكن أن يكون محل البيع أشياء م

 من ق.ل.ع 61أجاز املشرع املغربي هذا النوع من البيوع في الفصل 

 املطلب الثاني: أن يكون املبيع معينا أو قابال للتعيين:

ع البيألن املبيع يشكل محل التزام البائع، فال يجوز أن يكون مجهوال، ألن جهالة املبيع بمثابة 

 املعدوم، لذلك وجب تحديده بدقة.

 الفقرة األولى: شرط التعيين في بيع الش يء القيمي:
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زم إن الش يء القيمي هو الذي ليس له مقابل في السوق، كالقطع األرضية أو اللوحات الفنية، حيث يل

 أن يحدد املتعاقدان مواصفاته بدقة، كالحدود واملساحة اإلجمالية للبقعة األرضية.

 رة الثانية: شرط التعيين في بيع األشياء املثلية:الفق

 يمكن تحديد األشياء املثلية بالنوع أو الوزن أو املقياس أو العدد أو الصنف.

 الفقرة الثالثة: شرط التعيين في البيع الجزافي:

 منمن ق.ل.ع: "البيع الجزافي هو الذي يرد بث 490/2عرف املشرع املغربي البيع الجزافي في الفصل 

تم يواحد على جملة أشياء، دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إال ألجل تعيين ثمن املجموع". حيث 

صول تعيين املبيع بطريقة إجمالية في شكل صفقة غير قابلة للتجزئة، ومثاله االتفاق على شراء غلة أو مح

 زراعي بثمن إجمالي، ويكتفي بتعيين جنس املبيع ونطاقه.

 يع الجزافي على األشياء املثلية أو القيمية أو هما معا.وقد يرد الب

 املطلب الثالث: أن يكون املبيع من األشياء الجائز التعامل بها:

م للك ما يعتبر البيع تاما إذا ما انصب على أشياء تدخل في دائرة األموال التي يجوز التعامل فيها، وذ

 يوجد نص قانوني يقض ي بغير ذلك.

ل امل في األشياء التي يكون محلها مستحيال بطبيعته أو بحكم القانون وكذلك يبطوهكذا يحظر التع

 االلتزام املرتبط بها، كبيع الشمس أو الهواء.

 ير.ويمنع أيضا بيع األشياء املعتبرة من النجاسات وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية كالخمر والخنز 

انون إلى عدم املشروعية املقررة إما بمقتض ى القويلزم التأكيد على أن عدم الصالحية للتعامل يرجع 

 ر علىأو ملخالفة النظام العام واآلداب، والتحريم يكون لعلة تحقيق املصلحة العامة، أما إذا اقتصر األم

مصلحة خاصة، فإن املنع ال يكون مطلقا، بل يظل مصيره بيد من له الحق فيه، من ذلك ما قرره املشرع 

 املغربي في:

 ولى: بيع ملك الغير:الفقرة األ 

ه في لك غير يشترط في البائع أن يكون مالكا للش يء املبيع، رغم أن املشرع املغربي أجاز أن يبيع البائع م

 من ق.ل.ع: " يقع بيع ملك الغير صحيحا: 485الفصل 

 إذا أقره املالك؛ -
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 ع.إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الش يء املبي -

تعويض كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع، وزيادة على ذلك يلتزم البائع بالوإذا رفض املالك اإلقرار، 

 إذا كان املشتري يجهل عند البيع أن الش يء مملوك للغير.

 وال يجوز إطالقا للبائع أن يتمسك ببطالن البيع بحجة أن الش يء مملوك للغير." 

 الفقرة الثانية: بيع املريض مرض موته:

لى أن: "البيع املعقود من مريض في مرض موته تطبق عليه أحكام من ق.ل.ع ع 479ينص الفصل 

ة إذا جرى ألحد ورثته قصد محاباته، كما إذا بيع له ش يء بثمن يقل بكثير عن قيمته الحقيقي 344الفصل 

 أو اشترى منه شيئا بثمن يجاوز قيمته ".

 من ق.ل.ع 345لفصل أما البيع املعقود من املريض مرض موته لغير وارث، فتطبق عليه أحكام ا

 أوال: البيع املعقود من املريض مرض موته ألحد ورثته:

 يأخذ هذا البيع حكم اإلبراء املعقود من مريض مرض موته بشروط وهي:

 ن يقصد من هذا البيع محاباة الوارث وتفضيله على باقي الورثة، وأن يقل ثمن بيع املبيع عن قيمتهأ -

 الحقيقية؛

 البيع من قبل الورثة، أي أن يرتضوه في حقهم. أن يتولى إقرار هذا -

 ثانيا: البيع املعقود من مريض مرض موته لشخص أجنبي عن الورثة:

إذا وقع البيع لشخص أجنبي عن الورثة، فالحكم الذي يسري عليه هو حكم اإلبراء الحاصل لغير 

بعد سداد ديونه ومصرفات الورثة، وهذا اإلبراء يكون صحيحا في حدود ثلث ما تبقى من تركة املورث 

 حدود جنازته، فإن كان الفارق بين الثمن وقيمة الش يء الحقيقية يزيد عن ثلث التركة، فإنه يكون نافذا في

 الثلث ال غير، وعلى املشتري أن يرد ما زاد عن الثلث.

 املبحث الثالث: الثمن:

 ث وجوده وتحديده و وجديته.الثمن عنصر أساس ي في عقد البيع، تثار حوله إشكاالت قانونية من حي

 املطلب األول: يجب أن يكون الثمن مبلغا من النقود:

املتعارف عليه قانونا هو أن الثمن يكون نقدا أي مبلغا من النقود، فلو كان العقد بضاعة مقابل 

ئع أخرى لكان العقد عندئذ معاوضة، لكن لو كان الثمن محددا في مبلغ نقدي وكان الدفع بالسلع أو البضا
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فالعقد يكون بيعا، وقد يكون بعض الثمن من النقود والبعض اآلخر ماال غير نقدي عندئذ ينظر إلى 

 العنصر الغالب فيه.

 املطلب الثاني: جدية الثمن:

يكون الثمن مستحقا فعال في حالة ما إذا كان متناسبا مع قيمة املبيع حسب السعر املتداول في 

ر لن سا، وأن يكون حقيقيا. وإذا اتفق املتعاقدان على أن الثمن املذكو السوق، بحيث ال يكون تافها أو بخ

 يكون واجب األداء فإن العقد ليس بيعا بل هبة لتخلف شرط شكلي هو شرط الثمن.

 املطلب الثالث: قابلية الثمن للتحديد:

ال من ق.ل.ع على أنه: "يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا، و  487ينص الفصل 

ا لم غير ميسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير، كما أنه ال يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به ال

يكن الثمن معروفا من املتعاقدين"، ومع ذلك يجوز الركون إلى الثمن املحدد في قائمة أسعار السوق، 

دان به الصفقات. فإذا لم يعين املتعاق فيفترض في املتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط األسعار الذي تجري 

 مقدار الثمن، فإن العقد ال يكون بيعا.

 الفصل اخلامس: آثار البيع:

ابلها يعتبر عقد البيع من العقود امللزمة للجانبين، فهو يرتب التزامات معينة على عاتق البائع، تق

 احترامها.التزامات أخرى تقع على عاتق املشتري والتي يتعين على كال الطرفين 

 املبحث األول: التزامات البائع

 املطلب األول: االلتزام بنقل امللكية:

من ق.ل.ع على أنه: "يكسب املشتري بقوة القانون ملكية الش يء املبيع بمجرد  491ينص الفصل 

 تمام العقد بتراض ي طرفيه".

ع، يتميز بها عقد البييستفاد من هذا النص أن املشرع املغربي يؤكد على خاصية نقل امللكية التي 

 فملكية الش يء املبيع تنتقل إلى املشتري بمجرد إبرام البيع، حيث يصبح مالكا له بقوة القانون.

 ويختلف نقل امللكية باختالف طبيعة املبيع:

 الفقرة األولى: نقل امللكية في املبيع املعين بالنوع:
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ا في هذ ل والوزن والقياس، ويتم نقل امللكيةاملبيع املعين بالنوع هو املعروف بين الناس بالعد والكي

. قياس(النوع باإلفراز، ويتم اإلفراز بالطريقة التي تتفق مع طبيعة املبيع )فالحبوب بالكيل، والقماش بال

ة، مللكياوتنتقل امللكية بمجرد اإلفراز، حتى لو لم يتسلم املشتري الش يء املبيع. والبائع هو امللتزم بنقل 

 لتزم باإلفراز، ويكون ذلك على نفقته الخاصة، ما لم يتفق على خالف ذلك.وبالتالي هو امل

 الفقرة الثانية: نقل امللكية في املبيع املعين بالذات:

ين ع املعاملبيع املعين بالذات هو الذي يحمل في ذاته عناصر تميزه عن الغير. وتنتقل امللكية في املبي

افر   شرطين: بذاته بقوة القانون فور التعاقد وبتو

 ع معينا بذاته، ألن امللكية ال ترد إال على ش يء معين بالذات؛أن يكون املبي -

 أن يكون املبيع مملوكا للبائع. -

 واستثناء على هذه القاعدة:

 املبيع غير املوجود وقت البيع؛ -

 االتفاق على تأجيل نقل امللكية. -

لكية العقار أو الحقوق العقارية أو من ق.ل.ع أن القانون يعلق نقل م 489ويستفاد من الفصل 

 األشياء التي يمكن رهنها رهنا رسميا على احترام الشروط الشكلية وهي الكتابة ثم التسجيل.

ن إضافة إلى ما سبق يمكن اعتبار اتفاق املتعاقدين على تأجيل انتقال امللكية بمثابة استثناء م

 لى الثمن كامال، أو أن االتفاق يكون قد تم علىالقاعدة العامة، وذلك إما بسبب عدم توفر املشتري ع

 كيفية السداد بأقساط إلى حين سداد كل الثمن.

به وعموما فإن هذه االستثناءات ال تمنع بمجرد تراض ي الطرفين من ترتيب انتقال امللكية وإلى جان

 آثار فرعية أخرى تتمثل في:

بمجرد تمام عقد البيع يجوز للمشتري أن يقوم بتفويت  -9

 بيع حتى قبل أن يحصل عليه بتسليمه له من طرف البائع.امل

ولو لم يتسلمه بعد من طرف  –يمكن للبائع أن يحيل الثمن  -9

 على شخص آخر، ما لم يتفق املتعاقدان على خالف ذلك، أو كان املبيع عبارة عن –املشتري 

 مواد غذائية منع القانون اإلحالة فيها بين املسلمين.

لمشتري الحق في التصرف في الش يء ولو انعقاد البيع يعطي ل -9

قبل تسلمه، وهذا يرتب تحمل املشتري ملصاريف حفظ وصيانة املبيع وجني ثماره، وكذلك 
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تحمله للضرائب املفروضة عليه، إضافة إلى تحمله تبعة هالك املبيع قبل التسليم، وغيرها 

كان املبيع مما يقاس أو من األعباء والتحمالت ما لم يشترط غير ذلك. ويستثنى من ذلك إذا 

يتم قياسه بالكيل أو العدد، او أن البيع يكون على شرط التجربة أو على شرط املذاق، أو 

على أساس مجرد الوصف، حيث يظل البائع متحمال لتبعة هالك املبيع ما دام لم يتم قياسه 

افقة عليه من طرف املشتر  ي أو من ينوب أو عده أو تجربته أو مذاقه أو فحصه، ولم تتم املو

 عنه، وإن كان املبيع بحوزة املشتري.

ك ينضاف إلى ذلك حالة هالك املبيع وهو ما زال في حوزة البائع، حيث يتحمل هذا األخير تبعة هال

ا، جنيه املبيع إلى أن يتسلمه املشتري. ثم حالة بيع الثمار على األشجار ومنتجات البساتين واملحصوالت قبل

 ك املبيع إلى تمام نضجه ولو قبل حصول التسليم ما لم يتفق على خالفه.حيث يتحمل البائع هال

 املطلب الثاني: االلتزام بتسليم املبيع:

من ق.ل.ع، فإن البائع ملزم بالتخلي عن املبيع ورفع يده عنه  499بناء على مقتضيات الفصل 

ت بائع املشتري بأن املبيع تحلحساب املشتري حتى يتمكن من حيازته حيازة هادئة، بل إن مجرد إعالم ال

 تصرفه يعني أن التسليم قد تم.

 الفقرة األولى: طرق التسليم:

 يجب على البائع تسليم العين املبيعة:

ذا كان املبيع شيئا معينا بالذات، وجب تسليمه بذاته وال يصح للبائع أن يستعيض عنه بش يء آخر إ -

 إال إذا ارتضاه املشتري.

فس النوع وبنفس املقدار ا معينا بنوعه، وجب على البائع أن يسلم شيئا من نإذا كان املبيع شيئ -

 ومن نفس الصنف، فإن لم يكن الصنف محددا فيجب تسليم املبيع من صنف متوسط.

 التسليم إما أنه مادي فعلي، أو تسليم حكمي.

 أوال: التسليم الفعلي:

يع تحت يد وتصرف املشتري الذي من ق.ل.ع، بوضع املب 499يكون التسليم فعليا حسب الفصل 

يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون مشاكل، وإعالمه أن املبيع قد وضع تحت تصرفه بأية طريقة كانت 

 كتابيا أو شفويا أو أية وسيلة أخرى يستفاد منها أن التسليم قد تم.

 أو بمجرد حق من وتختلف طرق التسليم الفعلي بدوره باختالف ما لو تعلق األمر بعقار أو بمنقول 

 الحقوق املجردة.
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 و إخالئها من طرف البائع.فتسليم العقارات يتم بتخليتها أ -

 ما بالنسبة لتسليم املنقوالت، فإنه يتم عن طريق املناولة أي من يد إلى يد، كما قد يتم عن طريقأ -

 تسليم مفاتيح الدار أو مفاتيح املخزن  أو أي مكان آخر يوجد به هذا املنقول.

إذا كان املبيع عبارة عن حق مجرد كحق املرور مثال، فإن تسليمه يتم عن طريق وضعه تحت و  -

تصرف املشتري وذلك بتسليم السندات التي تثبت وجوده، أو بالسماح للمشتري باستعماله مع وضع يده 

 بدون أية عوائق إذا كان استعماله هذا الحق يقتض ي حيازة ش يء معين.

 مي:ثانيا: التسليم الحك

يما وهو التسليم الذي يتم بمجرد اتفاق بين البائع واملشتري يتم بمقتضاه تسليم املبيع، وليس تسل

 ماديا يتمثل في املناولة اليدوية أو إخالء العقار.

بأن كان  والتسليم الحكمي يكون في حالة ما إذا كان املبيع في حيازة املشتري، وذلك قبل أن يتم البيع،

 ادية.مونا عنده أو مستعيرا له، ثم يقع البيع فيصبح عندئذ املشتري حائزا للمبيع حيازة مكتريا له أو مره

 الك لهكما يكون التسليم حكميا، وذلك في حالة بقاء املبيع في حيازة البائع عند البيع، ولكن ليس كم

 وإنما كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده.

 الفقرة الثانية: مكان وزمان التسليم:

لبائع االتسليم هو املكان الذي يوجد به الش يء املبيع عند البيع، إال استثناء وذلك عند اتفاق مكان 

 واملشتري على مكان غير املكان الذي يوجد به الش يء املبيع.

من ق.ل.ع، مباشرة بعد اتفاق  504أما بالنسبة لزمان التسليم، فيتم التسليم وفقا للفصل 

 الشروط الالزمة لتمام البيع.املتعاقدين على كل املقتضيات و 

على أن األمر يختلف متى كانت طبيعة الش يء املبيع تقتض ي وقتا من الزمن لتسليمه كما لو كانت 

 بضائع أو سلع يتطلب صنعها مدة من الزمن حيث يجب أن يكون وقت التسليم هو وقت انتهاء الصنع.

تزامات من قانون االل 618/1غربي في الفصل ومثاله بيع العقار في طور اإلنجاز، الذي عرفه املشرع امل

ا د، كموالعقود: "يعتبر العقار في طور اإلنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محد

شغال يلتزم فيه املشترك بأداء الثمن تبعا لتقدم األشغال". حيث أنه ال يقع التسليم إال بعد انتهاء األ 

نتمي ييع نهائي في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف منهي والقيام بتحرير عقد ب

 إلى مهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطالن.
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دين وكذلك إذا استقر العرف على أال يكون التسليم فورا، على أن األمر يختلف إذا ما اتفق املتعاق

 ك ما دام أن املقتضيات ليست من النظام العام.على غير ذل

 الفقرة الثالثة: نفقات التسليم:

ات مصروف اعتبارا لكون تسليم املبيع التزام في ذمة البائع ويقابله التزام املشتري بتسليم الثمن، فإن

 التسليم تكون على البائع ومصروفات التسلم تكون على املشتري، ومثال تلك املصروفات التوثيق

لى والتسجيل والتمبر والتغليف والنقل؛ على أن هاته املقتضيات ليست من النظام العام فيجوز االتفاق ع

 مخالفتها.

 الفقرة الرابعة: ملحقات املبيع عند التسليم:

 يقتصر  التزام البائع بالتسليم يشمل إضافة إلى الش يء املبيع توابعه أو ملحقاته، حيث أن التسليم ال 

سب، بل يشمل أيضا ثماره ومنتجاته وزوائده سواء كانت طبيعية أو معدنية ما لم يوجد على املبيع فح

قت و اتفاق بين املتعاقدين يقض ي بخالف ذلك. ويلتزم البائع باملحافظة على املبيع وعلى توابعه إلى حين 

 التسليم، فإذا هلك أو أصابه تلف بسبب خطأ البائع فإنه يتحمل تبعة هالكه.

 و خالفسبق، فالبائع ملزم بتسليم الش يء املبيع على النحو الذي قدمناه، وإذا ما أخل أ وبناء على ما

هذه املقتضيات يسأل إما بفسخ العقد أو إنقاص الثمن، ويلزم على املشتري رفع الدعوى خالل سنة من 

 تاريخ العقد أو من تاريخ تسليم املبيع.

 الثمن:الفقرة الخامسة: ضمان حق البائع في الحصول على 

د له املحد إن امتناع البائع على تسليم الش يء املبيع، أو تسليمه في غير املكان املتفق عليه، أو الزمان

 تري الحقأو تسليمه للمبيع في غير الحالة التي كان عليها عند االتفاق، يعطي للمش –كأن يتأخر في تسليمه  –

ادام ميمكن للمشتري أيضا أن يطالب بفسخ عقد البيع في إجبار البائع على تنفيذ ما تم االتفاق عليه. كما 

سلم تحين  أن البائع لم يوف بااللتزامات امللقاة على عاتقه، أو أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بأداء الثمن إلى

 املبيع.

 وإذا كان املشرع قد مكن املشتري من هذه الوسائل القانونية لضمان حقه في الحصول على املبيع،

 من ق.ل.ع، أعطى الحق للبائع في حبس الش يء املبيع وعدم 505ابل، وفقا ملا جاء به الفصل فإنه باملق

تسليمه للمشتري إلى حين حصوله على الثمن، شريطة أن يكون البيع قد انعقد على عدة أشياء مرة 

 واحدة.

 املطلب الثالث: االلتزام بضمان التعرض واالستحقاق:
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ملبيع انقل حيازة هذا  –كما سبقت اإلشارة إلى ذلك  –الش يء املبيع  يقتض ي التزام البائع بنقل ملكية

حيازة هادئة تمكن املشتري من االنتفاع به دون مشاكل، أي خالية من أي تعرض سواء من طرف البائع 

 نفسه أو من طرف الغير.

 الفقرة األولى: ضمان التعرض الشخص ي الصادر عن البائع:

 أوال: التعرض املادي:

لقوة ااملادي هو حرمان املشتري من االنتفاع باملبيع دون االستناد إلى حق يدعيه وإنما إلى التعرض 

 والبطش.

لقيام ضمان تعرض البائع يجب أن يصدر من هذا األخير عمل من شأنه أن يحول دون انتفاع 

تنع ن يمرض فعال، بأاملشتري باملبيع كليا أو جزئيا، وعليه، فإن ضمان التعرض ال يقوم إال إذا كان هنالك تع

في  الحق البائع عن تسليم املبيع دون مبرر، أو أن يهدد املشتري بأنه سيحرمه من بعض أو كل املزايا التي له

 الحصول عليها.

أنه بأما إذا لم يتحقق هذا التعرض فعال، بأن كان مجرد احتمال، مثال ذلك أن يخبر البائع املشتري 

 سينقص من مزاياه وال ينفد هذه التهديدات، فاألمر ال يتعلق بتعرض سيمنعه من االنتفاع باملبيع، أو 

 يقتض ي االحتجاج على البائع بضمانه.

ال وهكذا يكون التعرض ماديا عندما يمنع البائع املشتري من االنتفاع باملبيع، وذلك بقيامه بأعم

من و ل التجاري الذي باعه له مادية، ومثال ذلك، أن ينافس البائع املشتري بفتحه ملحل تجاري مجاور للمح

 نفس النوع، وفي هذا منافسة غير مشروعة، وهو عمل يمنع املشتري من التمتع بمزايا هذا املحل.

 ثانيا: التعرض القانوني:

 التعرض القانوني يقصد به الفعل الذي يستند إلى ادعاء حق ما يتعارض مع حق املشتري.

رة بائع بتصرفات قانونية تتمثل في بيعه لنفس العقار محيث يمكن أن يقوم التعرض املادي بقيام ال

ته ملكي ثانية ملشتري ثاني، أو بادعائه حقا لنفسه على املبيع، كأن يبيع شخص عقارا ال يملكه ثم تؤول إليه

 بالشراء أو الوصية أو أي سبب آخر فيقوم هو بمطالبة املشتري باالستحقاق، فمثل هذا اإلدعاء باطل.

اق على االستحقاق يكون عندما يدعي الغير ملكية الش يء املبيع ويرفع دعوى االستحق التعرض املبني

 تحقاقعلى املشتري، وبالتالي في حالة استحقاق الغير للش يء املبيع، يرجع املشتري على البائع لضمان االس

 ويرفع عليه دعــوى ضمان االستحقاق.

 لى أن:من ق.ل.ع ع 535ولقد أكدت الفقرة األولى من الفصل 
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مية "استحقاق جزء معين من املبيع كاستحقاقه كله، إذا بلغ هذا الجزء بالنسبة إلى الباقي من األه

 بحيث أن املشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء."

يع، إال أنه يشترط أن يقوم املشتري بإعالم البائع بدعوى االستحقاق املرفوعة ضده على الش يء املب

 لبائعارغم تنبيه املحكمة له بأنه عند استمراره في الدعوى بمفرده دون اللجوء إلى  بحيث إذا لم يقم بذلك

 فإن حقه في الرجوع على هذا األخير يضيع.

 الفقرة الثانية: ضمان البائع لتعرض الغير:

 أوال: األصل هو الضمان:

اقعا من أحد ممن هم ت حت رقابته. البائع يضمن التعرض املادي سواء أكان منه شخصيا أو كان و

شروط كما يضمن التعرض القانوني الصادر منه، إال أنه ال يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير إال بال

 التالية:

 أن يكون التعرض تعرضا قانونيا؛ -

 سابقا على البيع أو تاليا له، ولكن بسبب يرجع إلى البائع؛ أن يكون التعرض -

اقعا فعال وحاال  -  محتمال. وليس وشيك الوقوع أو أن يكون التعرض و

 ثانيا: االستثناء عدم الضمان:

 يعفى البائع من الضمان وال يلتزم بذلك:

 على املبيع؛ إذا أخطر املشتري بوجود حق ارتفاق خفي -

 مات ظاهرة تدل على وجوده.إذا كان الحق ظاهرا أو توجد عال  -

 من ق.ل.ع: 534/2املشرع في الفصل  وعموما فإن االستحقاق ال يقوم إال في حاالت معينة حددها

اقعا ضد املشتري في الحاالت التالية:  "يكون االستحقاق و

 إذا حرم املشتري من حوز الش يء كله أو بعضه؛ -9

إذا كان املبيع في حوز الغير ولم يتمكن املشتري من استرداده  -9

 منه؛

 إذا اضطر املشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك املبيع." -9

 ة: اآلثار القانونية للتعرض واالستحقاق:الفقرة الثالث
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من خالل ما سبق يمكننا القول بأن للمشتري الحق في الرجوع على البائع بضمان االستحقاق وذلك 

نه. مبإعالمه بالدعوى املرفوعة ضده ملطالبته بالوقوف إلى جانبه للدفاع عن حقه في املبيع الذي اشتراه 

ى فإنه يكون قد وفى بالتزامه بضمان التعرض واالستحقاق امللقى علفإذا نجح البائع في رد تعرض الغير 

 عاتقه من جراء إبرام البيع، أما إذا لم ينجح في ذلك وجب عليه ضمان حق املشتري وتعويضه عما أصابه

 من ضياع للش يء املبيع كله أو جزء منه. وعندئذ يحق للمشتري مطالبة البائع بما يلي:

وى ي: بالثمن ومصروفات العقد، باملصروفات القضائية التي أنفقها على دعأوال: في االستحقاق الكل

 من ق.ل.ع 538الضمان، وبالخسائر املترتبة مباشرة عن االستحقاق، وذلك طبقا ملا جاء به الفصل 

من ق.ل.ع أن يتحمل البائع املدلس، بزيادة قيمة املبيع، دخول هذه القيمة  541ويقتض ي الفصل 

 ض.ضمن مبلغ التعوي

م لثانيا: في االستحقاق الجزئي: يكون للمشتري خيار بين فسخ البيع واسترداد كل الثمن، لكن إذا 

 القدر يبلغ االستحقاق الجزئي من األهمية الحد الكافي لتبرير الفسخ يبقى للمشتري الحق في إنقاص الثمن ب

 املستحق.

ن ميضعه في العقد، لكن ال يعفى إال ثالثا: الضمان والتبعة: للبائع إعفاء نفسه من الضمان كشرط 

 من ق.ل.ع 540التعويض، أما رد الثمن ونفقات العقد فتبقى على ذمته، وذلك طبقا ملا جاء به الفصل 

غير أن البائع يلزمه الضمان والتعويض في آن واحد إذا تأسس االستحقاق على فعله الشخص ي أو 

من  544يصرح به، وذلك طبقا ملا جاء به الفصل على قيامه بالتدليس كأن يعرف سبب االستحقاق ولم 

 ق.ل.ع

لكن إذا كان املشتري عاملا باالستحقاق فإن البائع يعفى من التعويض، وال يتحمل إال تبعة 

من  545االستحقاق دون الضمان وهي أن يرد الثمن أو يتحمل إنقاصه، وذلك طبقا ملا جاء به الفصل 

 ق.ل.ع

 ن: يكمن إعفاء البائع من الضمان في حاالت حصرية ذكرت في الفصلرابعا: إعفاء البائع من الضما

 من ق.ل.ع: 546

 "ال يلتزم البائع بأي ضمان أصال:

 تيجة قوة قاهرة؛نإذا وقع انتزاع املبيع باإلكراه أو  -

ذا حصل االنتزاع بفعل السلطة، ما لم يكن فعلها مبنيا على حق سابق ثابت لها يخولها العمل على إ -

 مه، أو على فعل يعزى للبائع؛احترا
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ذا حصل للمشتري عرقلة في التصرف، نتيجة تعد من الغير، بدون أن يدعي أي حق على العين إ -

 املبيعة."

وال يتحمل البائع الضمان وال يسأل عنه، أيضا، إذا تسبب املشتري بخطأ منه في حصول 

 تم ضده، أو كما إذا تسبب في االستحقاقاالستحقاق، في ما إذا ترك مدة التقادم الباديء قبل البيع ت

 من ق.ل.ع 545بفعله الشخص ي، وذلك وفق الفصل 

 املطلب الرابع: ضمان عيوب الش يء املبيع:

ادئة األصل أن البائع ملزم ليس فقط بنقل ملكية الش يء املبيع، بل أيضا بتمكينه من حيازته حيازة ه

راء التي أعد لها، وأيضا األهداف التي كانت دافعا و  ومفيدة تمكنه من االستفادة منه، وتستجيب لألغراض

لح شراءه. وهكذا فظهور عيب خفي ومؤثر في هذا املبيع، من شأنه أن يعيق استعماله، أو أن يجعله غير صا

في  الحق لالستعمال، مما يجعل البائع هنا مخال بالتزامه بضمان انتفاع املشتري باملبيع، ويعطي لهذا األخير 

 مان العيوب الخفية.رفع دعوى ض

 الفقرة األولى: شروط العيوب املوجبة للضمان:

 يشترط املشرع في العيب لكي يكون موجبا للضمان، الشروط التالية:

 الشرط األول: أن يكون العيب قديما:

من ق.ل.ع، هو العيب الذي يكون موجودا باملبيع عند  552العيب القديم حسب مقتضيات الفصل 

. فمتى الذاتببيع معينا بالذات، أو موجودا باملبيع في وقت التسليم إذا كان املبيع غير معين البيع متى كان امل

ا ا، أماتضح أن تاريخ وجود العيب باملبيع كان قبل انتقال امللكية عد من العيوب الواجب على البائع ضمانه

الضمان، وإنما يظل غير إذا اتضح أن العيب أصاب املبيع بعد انتقال امللكية، فال يعد عيبا واجب 

 مضمون ويتحمله املشتري وليس البائع.

 الشرط الثاني: أن يكون العيب مؤثرا:

العيب املؤثر واملوجب للضمان، هو العيب الذي ينقص من قيمة املبيع نقصا محسوسا، أو يجعله 

 غير صالح لالستعمال بحسب الغرض الذي أعد له.

 ال يؤثر في املبيع، أي العيب املوجود لكنه ال ينقص منوعكس العيب املؤثر، هنالك العيب الذي 

ل  يخو قيمة املبيع وال من إمكانية وصالحية استعماله نقصانا كبيرا، بل يكون نقصانا يسيرا. فهدا البيع ال 

 من ق.ل.ع 549املشتري مطالبة البائع بضمانه، وهو ما أكدته الفقرة األولى من الفصل 

صفات واملنافع التي يتميز بها املبيع هي الصفات واملنافع املألوفة عادة على أنه ال يلزم أن تكون ال

بالنسبة لهذا املبيع، لكن يمكن للمشتري أن يشترط على البائع منافع ومزايا أخرى يلتزم هذا األخير 
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بتحقيقها للمشتري، وعدم توفر هذه الصفات في املبيع عند التسليم يعتبر عيبا مؤثرا ويعطي للمشتري 

 من ق.ل.ع 594حق في طلب الضمان، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من الفصل ال

من ق.ل.ع يقض ي بعدم ضمان البائع العيوب التي جرى  549إضافة إلى ما سبق، فإن الفصل 

با عد عييالعرف على التسامح فيها، فقد يكون العيب مؤثرا في املبيع لكن العرف ال يعتبره كذلك وهو بهذا ال 

 لضمان، غير أنه إذا كان العرف املحلي يلزم البائع بضمان العيب الخفي وجب العمل بمقتضياتهموجبا ل

 ألنه أخص من العرف العام.

 الشرط الثالث: أن يكون العيب خفيا:

ى ال يكفي أن يكون العيب مؤثرا أو قديما لطلب املشتري من البائع ضمان العيب، بل يجب إضافة إل

نه خفيا، واملقصود بالعيب الخفي، هو العيب غير الظاهر والذي ال يمكن أن يتبيذلك أن يكون هذا العيب 

 املشتري عند فحصه للمبيع وبذله في ذلك عناية الرجل العادي.

ع. وهكذا فإن البائع ال يضمن العيب الظاهر الذي يكون بإمكان املشتري أن يكشفه عند تسلمه للمبي

نطاق العيب الخفي كل عيب كان بإمكان املشتري أن يعرفه،  من ق.ل.ع يخرج من 469فبناء على الفصل 

ي حكم دخل فأما إذا لم يكن ملما به، أو ال يستطيع أن يعلم به فإنه يعتبر عيبا خفيا يلتزم البائع بضمانه. وي

أن يتعرف  –لوال التصريح  –العيب الخفي أيضا، كل عيب صرح البائع بعدم وجوده وكان بإمكان املشتري 

 يكتشفه بسهولة.عليه و 

ا على أن البائع ال يضمن العيب الخفي إذا كان ظاهرا بحيث يسهل اكتشافه من طرف املشتري، أو إذ

 لم يكن ظاهرا ولكن البائع صرح به فرض ي به املشتري.

خفي لكن ما هي املعايير املمكن اعتمادها للتمييز بين العيب الخفي املوجب للضمان، والعيب غير ال

 ن؟املسقط للضما

 يجب التمييز بين:

املعيار الشخص ي: أشار املشرع املغربي إلى هذا املعيار ضمن  -9

من ق.ل.ع حين أعطى للمشتري الحق في فحص املبيع فور تسلمه  553مقتضيات الفصل 

 
ّ
حتى يمكنه من التعرف على العيب بالفحص العادي، وهذا النوع من الفحص ال يتأتى إال

 ن العيب ظاهرا، وتمكن املشتري من التعرف عليه، فال ضمانللرجل العادي، وعليه، فإذا كا

على البائع، أما إذا تطلب الفحص خبرة خاصة، فإن العيب يكون آنذاك خفيا وواجب 

 الضمان. وهذا املعيار األكثر تطبيقا.
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املعيار املوضوعي: إذا وضعنا املشتري العادي في نفس  -9

ذا كان الجواب بنعم وأمكنه أن يتعرف على الظروف، هل يمكنه التعرف على العيب أم ال؟ إ

العيب، فال ضمان على البائع. أما إذا وضع في نفس الظروف ولم يتمكن من التعرف على 

 العيب، فإن العيب يكون آنذاك خفيا وواجب الضمان.

 الفقرة الثانية: دعوى ضمان العيوب الخفية:

رت ان العيوب التي باملبيع، وذلك متى توفيكون للمشتري الحق في الرجوع على البائع ومطالبته بضم

 الشروط السالفة الذكر واملتمثلة في وجوب أن يكون العيب قديما ومؤثرا وخفيا.

من ق.ل.ع، على املشتري عند تسلمه الش يء  553يوجب املشرع، من خالل مقتضيات نص الفصل 

ة في املبيع، وذلك في غضون سبع املبيع، وبعد فحصه، أن يقوم بإخطار البائع بكل العيوب التي يكتشفها

لذي عيب اأيام منذ التسليم إذا تعلق األمر بأشياء منقولة. ومض ي هذه املدة دون أن يعلم املشتري البائع بال

 ه.اكتشفه في املبيع ينبني عليه اعتبار املشتري قابال له بالحالة التي عليها، أي بعيوبه املوجودة ب

لة كشفه إال عن طريق فحص فني غير عادي فإن املشتري في هذه الحاأما إذا كان العيب مما ال يمكن 

ب العي ملزم بإعالم البائع فور اكتشافه، أي بمجرد ظهوره، وإن لم يقم بذلك اعتبر قابال للش يء املبيع رغم

 الذي به.

 نفس الش يء بالنسبة للمشتري الذي لم يتمكن من فحص املبيع لسبب خارج عن إرادته.

ي شرع املغربي إضافة إلى ما سبق، أن يتم إثبات العيب عند اكتشافه من طرف املشتر وقد اشترط امل

بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء متخصصين في ذلك بحضور البائع أو نائبه املوجود بعين 

 املكان. ويبقى للمشتري الحق في إثبات حالة املبيع، وأن به عيبا وذلك بكافة وسائل اإلثبات.

انته، إذا خيف على املبيع أن يصيبه تلف، ولم يكن للبائع نائب بعين املكان، التزم املشتري بصيأما 

وإذا اقتض ى األمر أكثر من ذلك قام ببيعه وذلك بحضور ممثل عن السلطة املختصة في مكان وجوده مع 

 (554إخطار البائع بذلك )الفصل 

.ل.ع، أنه إذا ثبت وجود عيب خفي من ق 556خالصة القول، وذلك حسب ما نص عليه الفصل 

ع اسب مباملبيع كان للمشتري الحق إما في طلب فسخ البيع، وإما باالحتفاظ باملبيع مع إنقاص الثمن بما يتن

 قيمته الحقيقية.

 أوال: حق املشتري في فسخ البيع:

بيع وتمكن من ق.ل.ع أنه في حالة ثبوت عيب في الش يء امل 556يستفاد من الفقرة األولى من الفصل 

املشتري من القيام بكل اإلجراءات الالزمة إلثبات ذلك، حق له أن يطلب فسخ البيع الذي يجمع بينه وبين 



 

  

 -P 86 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

البائع متى كان هذا العيب ينقص من قيمة املبيع، أي متى كان عيبا جسيما ينقص من املبيع نقصا 

 بمقتض ى العقد. محسوسا، أو يجعله غير صالح لالستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته أو 

 إبرام وهكذا إذا تقرر الفسخ، استرد البائع املبيع املشوب بالعيب وذلك بالحالة التي كان عليها عند

 ى هذاالعقد، وأيضا استرد توابعه وما زاد عليه واندمج فيه الحكم بالفسخ، وزيادة على الثمار السابقة عل

 ها.د جناقبيع، فإن املشتري يمتلكها وال يردها إذا كان التاريخ إال إذا كانت هذه الثمار غير معقودة عند ال

مار في حين يسترد املشتري الثمن الذي أداه للبائع ومصروفات العقد، ومصروفات الزراعة والري والث

 التي ردها للبائع، إضافة إلى التعويض عن الخسارة التي لحقته من جراء شراء املبيع.

ئي، ي ال يضرها التقسيم، كان للمشتري الحق في طلب الفسخ الجز أما إذا كان املبيع من األشياء الت

 ة، فيوذلك بالنسبة للجزء املعيب من هذه األشياء وبقاء العقد قائما بالنسبة لألشياء األخرى غير املعيب

ك حين إذا كانت األشياء ال تقبل التقسيم فإن إصابة بعضها بالعيب يجعل العقد قابال للفسخ الكلي وذل

 من ق.ل.ع 558حكام الفصل وفقا أل 

 ثانيا: حق املشتري في إنقاص الثمن:

يسقط حق املشتري في طلب فسخ البيع، حيث يكون من حقه طلب إنقاص الثمن، وذلك إذا كان 

 ملبيعالعيب غير جسيم بحيث لو علم به املشتري ساعة التسليم الشترى املبيع ولكن بثمن أقل، أو إذا كان ا

شتري أو بسبب خطأ األشخاص الذين يسأل عنهم، أو إذا استعمل هذا الش يء قد تعيب بسبب خطأ امل

استعماال من شأنه أن ينقص من قيمته بشكل محسوس، إضافة إلى استعماله قبل أن يكتشف العيب 

 الذي به.

من ق.ل.ع على أنه: "إذ هلك الش يء املبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو  563ونص الفصل 

ذا إتج عن هذا العيب، كان هالكه على البائع فيلتزم برد الثمن ويلتزم أيضا بالتعويضات بحادث فجائي نا

 كان س يء النية".

على أن حق املشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن يسقط في حالة ما إذا هلك املبيع بسبب حادث 

س الش يء املبيع أو اختل فجائي، أو خطأ املشتري أو خطأ أحد األشخاص الذين يسأل عنهم أو إذا سرق منه

 ة.الني منه، أو إذا قام بتغيير الش يء املبيع على نحو يلتزم معه برد الثمن وأيضا بالتعويضات إذا كان س يء

 ويسقط التزام البائع بضمان العيوب الخفية في الحاالت التالية:

 + إذا صرح بوجود هذه العيوب في املبيع أو بخلوه من الصفات املتطلبة فيه؛1

 إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان. +2
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إال أنه يبقى من حق املشتري رفع دعوى ضمان العيوب الخفية أو دعوى خلو املبيع من الصفات 

 املوعود بها وإن كان بإمكانه أن يكتشفها أو أن يعرفها بسهولة وذلك متى صرح البائع بعدم وجودها.

 365من ق.ل.ع، بمرور مدة  573فصل وتسقط دعوى ضمان العيوب الخفية حسب مقتضيات ال

 يوما بعد التسليم بالنسبة للعقارات، ومدة شهر بالنسبة للمنقوالت والحيوانات.

 املبحث الثاني: التزامات املشتري:

 يلتزم املشتري بموجب عقد البيع بالتزامات ثالثة وهي:

 املطلب األول: االلتزام بأداء الثمن:

فدفع الثمن  االلتزام املقابل اللتزام البائع بنقل ملكية الش يء املبيع، يعد التزام املشتري بأداء الثمن

 من طرف املشتري لن يتم إال بانتقال ملكية املبيع املتفق عليه من طرف البائع

ذا لكن إ يدفع البائع الثمن بالكيفية والطريقة املحددة في العقد، وفي الزمان واملكان املتفق عليهما؛

من  577كيفية الوفاء بالثمن فإن ذلك يتم فورا، وهذا ما يقض ي به الفصل  سكت العقد عن تحديد

 ق.ل.ع

إال أن األمر يختلف متى وجد عرف يقض ي بغير ذلك أو يبين طريقة وكيفية أداء الثمن من طرف 

 من ق.ل.ع 578املشتري للبائع عند سكوت العقد حيث يتعين اتباع حكم العرف وهذا ما يبينه الفصل 

ى أصبح الثمن مستحق األداء حسب اتفاق املتعاقدين أو بمقتض ى القانون، كان من حق وهكذا، مت

كان  البائع الحصول عليه مقابل تسليمه للمبيع، إال أنه يجوز للمشتري حبس الثمن وعدم أدائه للبائع وإن

 هذا فاع بمزايامستحق األداء، وذلك إذا امتنع البائع عن تسليم البائع بأن تعرض للمشتري ومنعه من االنت

الش يء املبيع، أو عند وجود أسباب استجدت يخش ى معها من وقوع التعرض ضده، أو وجد باملبيع عيب 

 يوجب الضمان.

بين  على أنه يشترط للقيام بحبس الثمن عن البائع في الحاالت السابقة الذكر، أال يكون هناك اتفاق

سبب من هذه األسباب، وذلك ألن ضمانة حبس املتبايعين يقض ي بعدم السماح للمشتري بحبس الثمن ل

ل الثمن ليست من النظام العام، وبالتالي يجوز للمتعاقدين االتفاق على مخالفتها، وهذا ما أكده الفص

 من ق.ل.ع 583/3

على  ن ينفدإذا أخل املشتري بالتزامه الوفاء بالثمن جاز للبائع أن يلزمه بالتنفيذ الجبري، كما يمكنه أ

فسخ  أن أصبح في ملك املشتري، وله عليه حق االمتياز بحيث يتقدم على سائر دائنيه، كما يمكن املبيع بعد

تري املش البيع الذي يجمعه باملشتري، وهذه اإلمكانيات تعتبر بمثابة ضمانات يستفيد منها البائع إذا ما أخل

 بالتزامه بأداء الثمن املفروض عليه.
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 بيع:املطلب الثاني: االلتزام بتسلم امل

من ق.ل.ع إلى األحكام الواجب إتباعها لتسلم املشتري  580قد أشار املشرع من خالل نص الفصل 

فق ذا اتاملبيع، بحيث أن زمان تسلم املبيع وكذلك مكانه هما عادة نفس مكان وزمان تسليم املبيع للبائع، فإ

الة هذا االتفاق وتنفيذه، وفي ح كل من املتبايعين على حصول التسليم في مكان وزمان معينين وجب احترام

سكوت العقد على تحديد الزمان واملكان الذين ستتم فيهما التسليم وجب إتباع العرف، وعند سكوت 

 العرف أيضا يقع التسليم فور إبرام البيع.

كان وعموما يلتزم املشتري بتسلم املبيع، وفي حالة عدم تنفيذه لهذا االلتزام بأن لم يتقدم في امل

لى إ 270 ان املحددين اعتبر مخال بالتزامه وجرت عليه أحكام الدائن املماطل املشار إليها في الفصل منوالزم

 من ق.ل.ع، حيث يتحمل تبعة هالك املبيع مع واجب تحمله ملصروفات الصيانة واملحافظة عليه. 274

 املطلب الثالث: االلتزام بأداء نفقات تسليم املبيع:

 من ق.ل.ع فإن نفقات تسليم املبيع تقع عادة على البائع الذي 511و 509عمال بمقتضيات الفصلين 

يتحمل مصروفات نقل املبيع إلى موضع تسليمه والرسوم املستحقة على البضائع املستوردة وغيرها، أما 

 ه إلىنفقات تسلم املبيع فهي التي تقع على املشتري الذي يلتزم بمصروفات رفع املبيع ونقله من مكان تسلم

مكان خزنه، وأيضا مصروفات التوثيق والتسجيل ومصروفات التمبر الالزمة لرسم الشراء، إضافة إلى 

 مصروفات التسليم بحق املرور واملكوس والضرائب الجمركية.

هذا، وتقع هذه املصروفات على عاتق املشتري ما لم يقض االتفاق أو العرف بخالف ذلك، فإذا 

بق بيانه وجب إتباعه، وأيضا إذا اتفق أطراف عقد البيع على جعل اتضح أن العرف يقض ي بخالف ما س

 النفقات متساوية أو تحميلها ألحدهما دون اآلخر لزم احترام هذا االتفاق، وذلك ألن مقتضيات الفصول 

 السابقة الذكر ليست من النظام العام حيث يجوز مخالفتها.
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 حماضرات وملخصات

 سطرة املدنيةيف قانون امل 
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 تلخيص لكتاب

 ملغربياية ندنظرات يف قانون املسطرة امل
 "لألستاذ نور الدين لربيس"

 امسيلقا رفأننجزه احملامي املتمرن ذ جع

 تقديم: 

علق  يتفامي ختتلف صياغة القواعد القانونية املوضوعية عىل صياغة القواعد الإجرائية، خصوصا

ضبعنرص امل ذا اكنت القاعدة املوضوعية حتمت عىل املرشع أ حياان اإ امش من فاء هرونة وامجلود فهيا. فاإ

د مهنا القص املرونة قد يضيق أ و يتسع حسب ما يس توجبه حمكها، فاإن القاعدة الإجرائية بطبيعهتا يكون

جراء معني حبمك جامد ل يتحمل تأ ويال، فيكون صعبا تطبيق القاعدة امل  مك ة حبسطريوضعها تنظمي اإ

  خمالف حلمكها من رفض ملضموهنا وابتعاد عن جوهرها وعن حقيقة القصد اذلي أ ريد منه.

ماكنية تطبيق القاعدة املسطرية بصورة خمتلفة دون أ ن يكون ه  ناقض، ناك ت هذا الواقع، ل ينفي اإ

 يفثال م رشع بل تكون لك صورة من هذه الصور اخملتلفة تطبيقا سلامي حلمك القاعدة؛ حفيامن نص امل 

نه جيب بيان عنارص هذا املوطن حتت 355و  142، 32الفصول   عن املوطن احلقيقي لل طراف فاإ

كام  وية،يف املناطق احلرضية عهنا يف املناطق القر  –العنارص  –طائةل عدم القبول، واليت ختتلف 

 ختتلف يف نفس املنطقة حسب الواقع الناجت عن التقس مي الإداري.

انطالقا  ائية،مواضيع هذا الكتاب من خالل الرتكزي عىل كيفية تطبيق القاعدة الإجر  ذلكل مت تناول

ملسطرة اانون من مضمونه أ حياان أ و من حمك قضايئ، كام أ ن الغاية مل تكن يه الإحاطة بلك ما ورد يف ق

، يةضائ املدنية من فصول بقد ما اكنت هذه الغاية يه مناوةل هذه النصوص من خالل تطبيقاهتا الق

 والتحقق من مدى تالؤم هذا التطبيق مع جوهر القاعدة املسطرية أ و ابتعاده عنه.

فقواعد املسطرية ليست لكها من منط واحد، فالقاعدة املنظمة لرشوط حصة التقايض والقواعد 

املنظمة لل حاكم وقابليهتا للطعن، وكذا املنظمة ل جل الطعن وحصته قواعد جامدة ختتلف مثال عىل 

رفاقها  32 الفصل ق م م يف حديثه عن املستندات املراد اس تعاملها يف ادلعوى وما ينتج عن عدم اإ
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جراءات  334ابملقال، وختتلف كذكل عن الفصل  من ق م م املتحدث عن ما ميكن ال مر به من اإ

 التحقيق وجمال السلطة يف ذكل املوكول للقايض املقرر أ و احملمكة.

بعض ىل ال عاملسطرة يف لك جزئياهتا ذلكل اقترصت هذه ادلراسة  وقد اكن من املتعذر تتبع قواعد

ىل جانب ا ة د احملددلقواعمهنا، ويه ابل ساس القواعد املتعلقة ابلتقايض والقواعد املنظمة لالختصاص، اإ

ور راسة حمانت داكللمسطرة أ مام احملمكة الابتدائية، وكذا تكل املنظمة للطعن يف ال حاكم. وابلتايل فقد 

 الكتاب كتايل: هذا 

 القسم ال ول: حصة التقايض 

 القسم الثاين: الاختصاص 

 القسم الثالث: املسطرة أ مام احملمكة الابتدائية 

 نوالقسم الرابع: الطع 

 القسم الأول: صحة التقاضي

 الفصل الأول: الصفة

 الفرع الأول: تحديد مفهوم الصفة -

ع ق موضو العالقة اليت تربط املدعي ابحلوالتقايض أ هنا تكل  الادعاءقيل يف حتديد مفهوم صفة 

ويف  ق هل.حادلعوى، كام قيل أ يضا أ ن هذه الصفة تتجىل يف ادعاء املدعي أ ن ما يطالب به خيصه وأ نه 

ن ؛ مبعىن أ  أ ن الصفة يه ادعاء املرء لنفسه –حممكة النقض حاليا  –ذكل ورد يف قرار للمجلس ال عىل 

فر كام نص عليه الفصل ال ول من ق م م متو  الادعاءة ما يطالب به هو حق هل. وهبذا تكون صف

قا للمدعي ما دام ما يطالب به هو حق هل وخيصه بغض النظر عن كون ما يطالب به هو ابلفعل ح

 مرتتبا لفائدته قانوان أ م ل.

به  يطالب أ نه دائن للمدعي عليه وأ ن احلق اذلي ادعائهوهكذا تكون للمدعي صفة التقايض جملرد 

 .الادعاءوهذا ما عرب عنه ابلعالقة املبارشة بني املدعي وبني احلق موضوع حق هل، 

 لدى المدعي عليه الادعاءالفرع الثاني: عنصر  -

من الرضوري التأ كيد عىل أ ن الصفة يف التقايض ل يتصور حتققها قانوان وقضاء دلى املدعى عليه، 

اثرة هذه املسأ ةل واسعة النطاق )يقال مثال أ   ن اكنت اإ ن ادلعوى مقدمة ضد غري ذي صفة(. ول شك واإ
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كام أ رادها الفصل ال ول من ق م م  –أ ي الصفة  –أ ن هذا هو جمرد حتريف ملفهوم صفة التقايض، فهيي 

ما أ ن يكون مدينا مبا طلب احلمك به عليه أ ول  مقصورة يف جانب املدعي وحده، بيامن املدعى عليه فاإ

 يكون، وهذا أ مر ميس موضوع احلق ذاته.

ىل املديون   ذا اكنت ادلعوى مقامة ضد خشص غري مدين للمدعي، فالعدم مهنا ينرصف اإ هتا، ية ذافاإ

ل صفة  املدعي يف الإدعاء. ل اإ

 الفصل الثاني: المصلحة

ن املصلحة يه الفائدة اليت حيققها املدعي لنفسه من ادلعوى، ويه قد تكون مادية أ   ية أ و و نقداإ

ل أ هنا جيب أ ن  فعنا دية يدتكون حقيقية وجدية، واملقصود من كون املصلحة حقيقية وجاقتصادية...، اإ

 اإىل احلديث عن املطالبة بدرمه رمزي كحاةل تنعدم فهيا اجلدية وحقيقة املصلحة.

ذا مل يكن القصد منه حتقيق هذه   ، مفا هولغايةافالتعويض رشع لغاية تغطية الرضر وغزاةل أ اثره، واإ

 ابلتعويض الرمزي؟ وما هو املربر القانوين للحمك به؟ال ساس املعمتد يف املطالبة 

منا حتدث عن اخلسارة والكسب الضائع  ن املرشع حني حتدث عن الرضر والتعويض عنه اإ اإ

اليت  من ق ل ع(، والرضر هو اخلسارة اليت حلقت املدعي فعال واملرصوفات الرضورية 264)الفصل 

نفاقها لإصالح نتاجئ ا ىل اإ الفصل )نفع  لفعل اذلي أ رتكب اإرضار به وما حرم به منسينفقها أ و س يضطر اإ

 من ق ل ع(. 98

لهيا ين ل فاإن املربر اإ عدم ذلكل فلك طلب تعويض جيب أ ن هيدف اإىل حتقيق هذه الغاية، واإ

ذ ليست املصلحة يف التقايض يه اس تصدار حمك يقرر مسؤولية املدعى عليه. ويف جم ال قانوان، اإ

 املصلحة ال دبية واملعنوية ول احلديث عن التعويض الرمزي.التقايض فال حمل للحديث عن 

 الفصل الثالث: الأهلية

 يهاء اليت ال د ال هلية كام نص علهيا الفصل ال ول من ق م م ل تثري اإشاكل ابعتبارها تعين أ هلية

ل أ ن هذا املقتىض مل يكن اكفيا ملعاجلة بعض احلالت الناش   حاةل  نئة عبلوغ سن الرشد القانوين، اإ

ن أ جل رشد مالتقايض؛ كحاةل التقايض من ميت أ و ضده، أ و حاةل التقايض من املرأ ة غري البالغة سن ال

 التطليق أ و النفقة.

ذا اكن الفقه الإساليم جيزي التقايض من ميت أ و عليه فاإن  ق م م ل يتضمن نص مماثال، ذلكل  فاإ

ير عدم قبول ادلعاوى والطعون املقدمة من خشص مل جيد القضاء املغريب نص قانونيا يستند عليه يف ترب 
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ذ أ ن الوفاة ل تعين انعدام أ هلية ال داء كام نص علهيا الفصل ال ول من ق م م، غري أ ن  ميت أ و ضده، اإ

 الوفاة تعين فقدان أ هلية الوجوب اليت يه صالحية اكتساب احلقوق وفقدان ذمة ترتتب علهيا الزتامات.

ال عىل أ ن الطاعن اكن قد تويف قبل تقدميه الطعن ابلنقض،  ويف هذا الإطار رصح اجمللس

فالطعن املقدم ابمسه غري مقبول، ما دام ل يصح التقايض من ميت عدمي ال هلية. فال هلية املقصودة من 

 يه أ هلية الوجوب ل أ هلية ال داء. 40هذا القرار

 الفصل الرابع: إصلاح المسطرة

لصفة أ و اعدام فصل ال ول من ق م م أ ن القايض يثري تلقائيا اننص املرشع يف الفقرة الثانية من ال

ذا اكن رضوراي وينذر الطرف داخل  دده. حيأ جل  املصلحة أ و ال هلية أ و الإذن ابلتقايض عند الاقتضاء اإ

لصفة ايتضح من خالل مقتضيات هذه الفقرة أ هنا ختول للقايض صالحية مبارشة ملراقبة عنارص 

 الإاثرة ن هذهعذن ابلتقايض دون حاجة لإاثرة دفع بشأ هنا من قبل اخلصم، وينتج واملصلحة وال هلية والإ 

نذار الطرف بتصحيح املسطرة أ و الترصحي بعدم قبول ادلعوى. ما اإ  التلقائية من القايض اإ

 القسم الثاني: الاختصاص

لقضااي من ا يعرف الاختصاص بأ نه الصالحية اليت مينحها القانون جلهة قضائية للنظر يف نوع معني

ما ابلنظر ملوضوعها؛ أ حوال خشصية، نزاعات شغل، حوادث شغل، نزاعات عقار  اخل ية...واحلمك فهيا، اإ

 )الباب ال ول( أ و ابلنظر لقميهتا )الباب الثاين(.

 الباب الأول: الاختصاص النوعي

ن احلديث عن الاختصاص النوعي يقتيض منا تناوهل من خالل مقتضيات ق م م )الفصل  اإ

مت التعديالت  احملدث للمحامك الإدارية )الفصل الثاين( 41/90ول(، مت من خالل املقتضيات القانون ال  

 املنشئ للمحامك التجارية )الفصل الثالث(. 53/95اليت جاء هبا القانون 

 الفصل الأول: الاختصاص النوعي في ضل قانون المسطرة المدنية

ين اف ادلفع بعدم الاختصاص النوعي أ و املاكجيب عىل ال طر من ق م م:"  16جاء يف الفصل 

 قبل لك دفع أ و دفاع.

ل ابلنس بة لل حاكم الغيابية. اثرة هذا ادلفع يف طور الاس تيناف اإ ثري ي جيب عىل من  ل ميكن اإ

ل اكن الطلب غري مقبول. لهيا القضية واإ  ادلفع أ ن يبني احملمكة اليت ترفع اإ

                                                           
 )غير منشور(. 8/98، ملف مدني 29/02/0200بتاريخ  858قرار صادر عن المجلس األعلى عدد  - 40
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ىل احملمكة ا ذا قبل ادلفع رفع امللف اإ  ر.بدون صائنون و خملتصة اليت تكون الإحاةل علهيا بقوة القااإ

 "ميكن احلمك بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من دلن قايض ادلرجة ال وىل.

اثرة ادلفع بعدم الاخت ذا تفحصنا الفقرة ال وىل من هذا الفصل جندها تقرر  وجوب اإ صاص اإ

من  ما يعين جتريد الاختصاص النوعي النوعي قبل لك دفع أ و دفاع حتت طائةل عدم قبوهل، وهذا

ن الفقرة الثانية منه تشرتط أ ول لقبول ادلفع بيان احملمكة ا  ة.خملتصنطاق النظام العام، بل اإ

م ىل الفقرة ال خرية من نفس الفصل جندها ختول لقايض ادلرجة ال وىل اإ احلمك  اكنيةلكن ابلرجوع اإ

ري حقض ويتناىف مع فقرته ال وىل، ذلكل اكن بعدم الاختصاص النوعي بصفة تلقائية، وهذا يتنا

بتدائية ليس الاما دام أ ن الاختصاص النوعي أ مام احملامك  16ابملرشع أ ن يلغي الفقرة ال وىل من الفصل 

 من النظام العام.

 المحدث للمحاكم الإدارية 41/90الفصل الثاني: الاختصاص ضمن القانون 

سطرة زيال عنه الغموض اذلي أ ضفاه عليه قانون امل الاختصاص النوعي م 41/90تناول القانون 

قة ابلختصاص منه عىل أ ن القواعد املتعل 12املدنية، ومربزا معامله وطبيعته احلقيقية، فنصت املادة 

حل النوعي تعترب من النظام العام، ولل طراف أ ن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي يف مجيع مرا

 وض علهيا أ ن تثريه تلقائيا.ادلعوى، عىل اجلهة القضائية املعر 

لنوعي امن نفس القانون أ ن تبت يف ادلفع بعدم الاختصاص  13وجيب عىل احملمكة طبقا للامدة 

 من ق م م. 17حبمك مس تقل دون مضه جلوهر الزناع، وذكل خالفا ملقتضيات الفصل 

المحدث  53/95الفصل الثالث: الاختصاص النوعي وفقا للقانون رقم  

 ارية للمحاكم التج

ة مضن لوارداحتفظ املرشع املغريب يف ما يتعلق ابلختصاص النوعي للمحامك التجارية ابل حاكم ا

نص يف  53/95 القانون احملدث للمحامك الإدارية النافذة أ مام مجيع اجلهات القضائية، غري أ ن القانون

أ مام  ي يمتختصاص النوعفصهل الثامن عىل أ ن اس تئناف احلمك الصادر عن احملمكة التجارية يف شان الا

 حممكة الاس تئناف التجارية.
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 الباب الثاني: الاختصاص القيمي

دة يف ملعمتالاختصاص القميي يف ق م م يبدو مبفهومني اثنني؛ أ وهلام حني تكون قمية الطلب يه ا

ن حيث محلمك ا)الفصل ال ول(، واثنهيام حني تكون قمية الطلب يف حتديد طبيعة  حتديد احملمكة اخملتصة

 كونه ابتدائيا قابال لالس تئناف أ و هنائيا غري قابل لالس تئناف)الفصل الثاين(.

 الفصل الأول: تحديد المحكمة المختصة اعتمادا على قيمة الدعوى 

يعد الاختصاص القميي صورة من صور الاختصاص النوعي تكون فيه قمية الطلب معيارا 

مع  –ية ختتص احملامك الابتدائ من ق م م عىل أ نه:  18لتحديد احملمكة اخملتصة، وهكذا نص الفصل 

ىل أ قسام قضاء القرب  قضااي دنية و ابلنظر يف مجيع القضااي امل –مراعاة الاختصاصات اخلاصة اخملوةل اإ

 أ و ابتدائيا مع حفظ حق الاس تيناف. وانهتائياال رسة والاجامتعية ابتدائيا 

 لحكمالفصل الثاني: قيمة الدعوى وأثرها على وصف ا

ىل الفصول املنظمة لالختصاص يف ق م م )من   بني (، ميكن المتيزي بيرس21اإىل  11ابلرجوع اإ

دائية حاكم ابتأ  أ هنا ادلعاوى اليت تبت فهيا احملمكة الابتدائية ابتدائيا وانهتائيا وبني تكل اليت تصدر بش

 قابةل للطعن ابلس تئناف.

ل أ ن ما هيمنا يف هذا الإطار أ ثر ادلفوع عىل خنص ا، و  قمية ادلعوى ووصف احلمك الصادر فهياإ

 ابذلكر ادلفوع اليت يمتسك لرد ادلعوى.

ن ال صل الثابت أ ن ادلفوع يف حد ذاهتا ل أ ثر لها عىل قمية ادلعوى سواء اكنت هذ فوع ه ادلاإ

ل ب، اإ الطل مدمعة بدليل أ م ل، وابلرجوع اإىل مقتضيات ق م م جندها ل تنص عىل عدم تأ ثري عىل قمية

 ادلفوع من ق م م حني ربط الاختصاص القميي الهنايئ مببلغ الطلب فهو مضنيا يستبعد 11أ ن الفصل 

 وينفي أ ي أ ثر عىل قمية ادلعوى.
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 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الأول: تقييد الدعاوى

 الفصل الأول: تقديم المقال الافتتاحي

ما مبقال مكتوب موق 31ة الابتدائية طبقا للفصل تعرض ادلعوى أ ما احملمك ع عليه أ و من ق م م اإ

و أ  قال بترصحي يديل به املدعي خشصيا وحيرر به أ حد أ عوان كتابة الضبط حمرضا. ويتوفر لك من امل

 من ق م م. 32احملرض عىل البياانت املنصوص علهيا يف الفصل 

قامة ادل 31يتضح من مقتضيات الفصل  د اإحدى عوى أ مام احملمكة الابتدائية يتخمن ق م م أ ن اإ

 واسطةالصورتني؛ ال وىل تمتثل يف عرض ادلعوى مبقال مكتوب، والثانية تمكن يف تقدمي ادلعوى ب

ىل أ نه ل يس تطيع التوقيع  ماكن  يالحظ –ترصحي شفوي حيرر به حمرض يوقعه املدعي أ و يشار فيه اإ ية اإ

 ع التوقيع.  خلو املقال من توقيع املدعي اذلي ل يس تطي

 الفصل الثاني: البيانات الإلزامية للمقال والمستندات المرفقة به

 الفرع الأولى: تحديد البيانات

 البند الأول: ماهية البيانات -

ال سةامء العائليةة من ق م م البياانت اجلوهريةة الةيت يتكةون مهنةا مقةال ادلعةوى ويه:  32حدد الفصل 

قامة املدعى عليه واملدعي وكذا عند الاقتضاء أ سةامء وصةفة والشخصية وصفة أ و همنة وموطن أ و حم ل اإ

ذا اكن أ حد ال طراف رشكة وجةب أ ن يتضةمن املقةال أ و احملرضة امسهةا ونوعهةا  وموطن وكيل املدعي، واإ

 ومركزها.

ياانت  الب يتضح من هذه املقتضيات أ ن املرشع املغريب اس تلزم رضورة توفر املقال أ و احملرض عىل

لهيا  غفال عنوان املداملشار اإ ذا اكن اإ ل أ ن اإ ه حيول عى عليأ عاله وذكل حتت طائةل عدم قبول الطلب، اإ

غفالها رضر كحر  بالغه ابدلعوى للجواب عهنا فاإن بعض البياانت ال خرى ل ينتج عن اإ طرفني فة الدون اإ

 مادامت البياانت ال خرى اكفية لتحديد هويهتم.
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 البند الثاني: النقص في البيانات -

قراته:" فمن ق م م البياانت اجلوهرية ملقال ادلعوى، فأ ورد يف أ خر  32املرشع يف الفصل  عدد

ليت مت اة أ و يطلب القايض املقرر أ و القايض امللكف ابلقضية عند الاقتضاء حتديد البياانت غري التام

غفالها  "اإ

متام املعلو  ىل اإ الغري و قصة مات النايتبني من خالل هذه الفقرة أ ن القايض ملزم بتنبيه املدعي اإ

والغاية من  التامة، وهذا الإجراء رضوري ل ميكن للقايض أ ن يغفهل ويرصح مبارشة بعدم قبول ادلعوى.

قرار هذا املقتىض يه ضامن قدر من التيسري للمدعي حىت ل يقىض بعدم قبول دعواه لسبب   قص أ وناإ

غفال يف بياانت ادلعوى.  اإ

 مقالة بالالفرع الثاني: المستندات المرفق -

ىل أ ن الطلب 32من املسائل اليت تلفت انتباهنا عند دراسة الفصل  شارته اإ ترفق به  من ق م م اإ

رفاق املقال ابحل لواثئق جج وااملستندات اليت ينوي املدعي اس تعاملها عند الاقتضاء، فهل هذا يعين اإ

 املؤيدة لدلعوى حتت طائةل عدم القبول؟

صدار حمك يبني أ ي من الطرفني صاحب من املعلوم أ ن عرض ادلعوى عىل ا لقايض يس هتدف اإ

ليه القايض من خالل  مكه حاحلق املدعى فيه، أ و املدعى فعال هو صاحب هذا احلق...، وما يصل اإ

ثبات ليط و نفسه منئ هيشلك احلقيقة اليت يبحث عهنا، وهو يف حبثه هذا يس تعني ابل دةل أ و بوسائل الإ

قناع ال خرين بقضائه، ومبا ي   كشف عنه من أ س باب احلمك وتعليهل. ولإ

 الفرع الثالث: الرسوم القضائية -

لطلب لية لالرمس القضايئ هو أ داء مبلغ مايل مقدر بعينه بشلك جزايف أ و بنس بة من القمية املا

جراء قضايئ  ىل القضاء تس توفيه خزينة ادلوةل عن لك طلب يقدم للمحمكة عن لك اإ  و طعنأ  املرفوع اإ

 ضايئ.يف حمك أ و قرار ق

وابلرجوع اإىل قانون املسطرة املدنية جنده مل يتحدث عن أ داء الرمس القضايئ مسة بقا عةن ادلعةوى، بيةامن 

ذا مل يؤدى عنةه ال داء القضةايئ. فقةد نةص الفصةل  مةن ق م م عةىل أ نةه:"  528قرر عدم قبول الطعن اإ

يةداع  بةةوجي يتعني يف مجيع ال حوال اليت تس توجب عند اس تعامل أ حد طرق الطعةن تأ ديةة  قضةائية أ و اإ
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" وهةذه مبلغ القيام هبذا الإجةراء حتةت طةائةل الةبطالن قبةل انرصةام ال جةال القانونيةة لسة تعامل الطعةن.

 من نفس القانون يف ما يتعلق ابلطعن ابلنقض. 357القاعدة أ كدها الفصل 

لزامية أ داء الرمس القضايئ مس بقا عن الطعن  خالل من خالل هذين الفصلني بني املرشع مدى اإ

 عدم قبوهلبرصحي ال جل القانوين من تقدميه، أ ما يف ما يتعلق ابملقال الافتتايح فيتعني عىل القايض الت

 لعدم أ داء الرمس القضايئ.

 الباب الثاني: تحقيق الدعوى وإجراءات

جراءات التحقيق يعربان ةل ال وىل أ ن لفظ حتقيق ادلعوى و قد يبدوا مند الوه  ن يشءعمصطلح اإ

ل من  وامشهر العبارتني ل يويح بمتزي الثانية عن ال وىل، واحلاةل أ ن حتقيق ادلعوى امعواحد، فظا

جراءات التحقيق.  اإ

ذا اكن قانون املسطرة املدنية نفسه مل ميزي بيهنا بوضوح، فاإن هذا المتيزي ليس  ىل من عبا عص واإ

جراءات التحقيق يه ما نصت عليه الفصول  ىل  55سيس تقصيه ليتبني أ ن اإ من ق م م من  102اإ

ات اإىل جراءمعاينة وخربة وحبث وحتقيق خطوط...اخل. بيامن حتقيق ادلعوى مبفهومه العام يشمل هذه الإ 

بالغ لك طرف يف ادلعوى مبس تنتجات خصمه ومستنداته، ومتكينه من فرصة الرد علهيا   هو ماو جانب اإ

جراءات يعرب عنه مبناقشة ادلعوى. وفامي س يأ يت س نتناول حتقيق ادلعوى يف ف ق يف لتحقياصل أ ول، مث اإ

 فصل اثين.

 الفصل الأول: تحقيق الدعوى

جراءات التقايض ة الابتدائية بصورتني أ مام احملمك -ىحتقيق ادلعو  -نظم قانون املسطرة املدنية اإ

ذا اكنت املسطرة املقررة شفوية أ و كتابية دون أ ن يعطي تعريفا له  أ نه بني ا،غرياثنتني؛ أ ي حبسب ما اإ

م م،  قمن  48اإىل  43جراءات املتبعة يف لك مهنام فتحدث عن املسطرة الشفوية يف الفصل نوع الإ 

 من نفس القانون. 344اإىل  342و  355اإىل  329بيامن نظم املسطرة الكتابية مضن الفصول 

 الفرع الأول: المسطرة الشفوية 

جراءات املسطرة الشفوية )البند ال ول(، مث ا ها ضع ل دلعاوى اليت ختس نتناول يف هذا الفرع اإ

 )البند الثاين(.     
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 الشفوية  البند الأول: إجراءات المسطرة -

 فاعهمتمت املسطرة الشفوية ابحلضور الشخيص ل طراف ادلعوى مبجلس القضاء، فيقدمون أ وجه د

ئيس ر وملمتساهتم شفواي يضمهنا اكتب الضبط يف حمرض يضم ل وراق امللف ويوقع عليه القايض أ و 

 ة اإىل جانب اكتب الضبط.اجللس

 شخاصوابلرجوع اإىل قانون املسطرة املدنية جنده ل يتحدث رصاحة تدوين أ قوال اخلصوم وال  

ل أ نه نص يف الفصل   حمرض منه عىل أ ن اكتب الضبط يثبت يف 51املس متع الهيم يف حمرض اجللسة، اإ

من  2من مقتضيات الفقرة اجللسة منطوق احلمك، كام أ ن حضور ال طراف وترافعهم خشصيا يس تخلص 

و من ق م م اليت نصت عىل ان حيرض ال طراف يف اليوم احملدد ابلس تدعاء خشصيا أ   42الفصل 

 بواسطة والكهئم.

 البند الثني: مجال المسطرة الشفوية 

م  من ق م 45ميكن حتديد نطاق تطبيق املسطرة الشفوية فقط ابلرجوع اىل مقتضيات الفصل 

 طرة تكون شفوية يف القضااي التالية:اذلي نص عىل أ ن املس

 ختتص فهيا احملامك الابتدائية ابتدائيا و انهتائنا. القضااي اليت -

 قضااي النفقة و الطالق والتطليق. -

 القضااي الاجامتعية. -

 .ءقضااي استيفاء ومراجعة وجيبة الكرا -

 قضااي احلاةل املدنية.  -

 الفرع الثاني: المسطرة الكتابية

 د الأول: صور المسطرة الكتابيةالبن -

ة كتاب تمتزي هذه املسطرة ابدلور اجلوهري للقايض املقرر غي معلية حتقيق ادلعوى، ومسامهة

ا من من ق م م،ابتدء 336اإىل  329الضبط غي تنفيذ تعلاميته، ويه منضمة وحمددة يف الفصول من 

حاةل امللف عليه اإىل حني اإصدار ال مر ابلتخيل.  اإ
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جللسة يوم ا القايض املقرر منذ اإصداره أ مر بتبليغ املقال اإىل املدعي عليه مع تعينيينطلق دور 

ا من راعاهتاليت س تعرض فهيا القضية، ويف هذا الإطار جيب الإشارة اإىل عدة أ مور هممة لكن ل تمت م

وى ق م م وهو ، اجللسة اليت س تعرض فهيا ادلع 329طرف احملامك؛ من قبيل ما نص عليه الفصل 

ه، س تدعى ل فقط املدعي أ و املس تأ نف حسب درجة احملمكة دون املدعى عليه أ و املس تأ نف عليي 

منا يتعلق  338وكذكل ما نص عليه الفصل  ق م م من أ ن وجوب اس تدعاء لك طرف يف ادلعوى اإ

رجاع القضية اىل مكتب القايض املقرر  صدا ينهتييو ابلوجه ال خر من املسطرة الكتابية؛ اذلي يبذأ  ابإ ر ابإ

 ال مر ابلتخيل.

 ار المقرر البند الثاني: تقرير المستش -

م وملا فوعاهتاملقرر هو بيان مكتوب لوقائع ادلعوى، أ ي بيان مللمتسات اخلصوم ود رتقرير املستشا

جراءات التحقيق، وملسائل القانون والواقع اليت جيب البت فهي هذا ا، و قد يكون أ مر به وأ جنز من اإ

قيق ار حت املقرر يف لك قضية أ جرى فهيا حتقيق.ويقصد ابلتحقيق يف هذا الإط التقرير حيرره القايض

وليس  من ق م م، 335و  334ادلعوى مبفهومه الشامل، اذلي يبارشه القايض املقرر طبقا للفصلني 

جراءات التحقيق املنصوص علهيا يف الفصول   ق م م.  102اإىل  55فقط اإ

 مية بمحاالبند الثالث: ضرورة الاستعان -

ن من أ مه سامت املسطرة الكتابية اليت يقرها القانون وجب تقدمي املقالت واملذكر  اسطة ات بو اإ

 حمام، عدا ادا رخص للطرف تتبع املسطرة بنفسه.

ص عىل جنده (، جنده ين28.08من القانون املنضم ملهنة احملاماة ) 32وابلرجوع ملقتضيات املادة 

ثيل طاق مت ل هيئات احملامني ابمللكة مه وحدمه املؤهلون يف نينص عىل أ ن احملامون املسجلون جبداو 

اء س تثنابال طراف ومؤازرهتم لتقدمي املقالت واملس تنتجات واملذكرات ادلفاعية يف مجيع القضااي 

ليت ختتص االقضااي و افية الترصحيات املتعلقة ابخلاةل املدنية وقضااي النفقة أ مام احملامك الابتدائية والاس تئن

 ات.وانهتائيا، وكذا املؤازرة يف قضااي اجلنح واخملالف ااحملامك الابتدائية ابتدئهي فهيا

ىل أ ن تنصيب احملايم للرتافع نيابة عن مولكه يعترب اختيارا ملوطنه مكحل للمخابرة،  بقي أ ن نشري اإ

انهتائيا واذلي وان لك والتبليغات الإجراءات اليت تقع حصيحة مبوطن الوكيل ما عدا بتبليغ احلمك الصادر 

 ينطلق منه أ جل الطعن. 
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 الفصل الثاني: إجراءات التحقيق

جراءات التحقيق تندرج مضن املفهوم الشامل لعملية حتقيق ادلعوى،فاإهن  زي نسبياا تمتابلغم من أ ن اإ

جراء بعد تقييد املقال اإيل حني ص ذ ليس لك ما يبارش من اإ حلمك دور اعن حتقيق ادلعوى بصفة عامة، اإ

جراءات التحقيق يففيه يدخ جراءات التحقيق، فهذه الإجراءات دامئا تشلك جزء من اإ  ل مضن اإ

 ادلعوى.

جراء خربات للتحقق من وقائع م جراء املعاينات، اإ جراءات حتقيقي ادلعوى تمكن يف اإ  ادية،واإ

 لفصول ايفدنية سامع الشهود واجناز ال حباث...، لك هذه الإجراءات نظمها املرشع يف قانون املسطرة امل

 ق م م. 102اإىل  55

 الفرع الأول: الخبرة 

 الفقرة الأولى: ماهية الخبرة  -

جراء خربة هو أ مر توهجه احملمكة لصاحب عمل أ و دراية بفن أ و صناعة أ و ختص ى ص يسمال مر ابإ

عوى،  ادلاخلبري، لتس تعني به يف التحقيق عن عنارص واقعية معينة يؤثر وجودها أ  انتفاهئا يف مصري

وجه  دي مبالحظاته ورأ يه فهيا وليكشف لها عن وقائع يكون التحقيق مهنا رضوراي لتحديدولتس هت

 احلمك.

لهي  ا أ ن اتما،فلهوال صل يف اخلربة أ ن احملمكة يه اليت تقدر مدى حاجهتا للخربة أ و عدم حاجهتا اإ

لهيا،ويمت اختيار  ذا رأ ت رضورة اإ ما تلقائيا أ و اس تجابتا لطلب من اخلصومة اإ دول ج من اخلبريرهبا اإ

 ق م م(. 59هيئات اخلرباء مببادرة من القايض أ و ابقرتاح من ال طراف واتفاقهم)الفصل 

 الفقر ة الثانية: موضوع الخبرة -

ة، من قانون املسطرة املدنية عىل وجوب حتديد العنارص اليت يه حمل اخلرب  59ينص الفصل 

مر أ  واحض، وحتديد هذه العنارص بلك دقة واليت يتعني عىل اخلبري أ ن جييب علهيا لتكون بشلك 

ذ ل ميكن تصور انتداب خبري دون أ ن نبني هل ما هو مطلوب منه وما يه ا ع لوقائجوهري وأ سايس، اإ

هيا بحث فاليت جيب أ ن يكشف عهنا، كام أ ن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تلح عىل أ ن النقط اليت ت 

  عالقة لها ابلقانون.اخلربة جيب أ ن تكون فنية وعلمية أ و تقنية ل
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 أمر بإجراء خبرة  الفقرة الثالثة: تبليغ ال -

ن حتدث يف الفصل  يغ ال وامر منه عن تبل  334ابلرجوع اإىل مقتضيات قانون املسطرة املدنية جنده واإ

نه ل يوجد مضن مقتضياته ما  جراءات التحقيق بواسطة كتابة الضبط، فاإ جراء من اإ جناز اإ بليغ وجب ت يابإ

جراء حتقيق أ و خربة لل طراف، وابلتايل ميكن القول أ ن تبل ال حاكم   ال حاكم يغ هذهالمتهيدية ال مرة ابإ

لزاميا وأ ن عدم تبليغها ل ينعكس بأ ثر سليب عىل مسار ادلعوى واحلمك اذلي س يصدر   .شأ هناب ليس اإ

 الفقرة الرابعة: تجريح الخبير -

ادعاء أ س باب من شأ هنا التشكيك يف حياده ونزاهته يعين بتجرحي اخلبري الطعن يف نزاهته أ و عىل ال قل 

ميكةن من قانون املسطرة املدنيةة أ نةه:"  62بشلك يؤثر عىل مصاحل الطرف اجملرح، وقد ورد يف الفصل 

جترحي اخلبري اذلي عينه القايض تلقائيا للقرابة أ و املصاهرة بينه وبةني أ حةد ال طةراف اإىل درجةة ابةن العةم 

دخال الغاي  ة:املبارش مع اإ

ذا اكن هناك نزاع بينه وبني أ حد ال طراف؛ –  اإ

ذا عني لإجناز اخلربة يف غري جمال اختصاصه؛ –  اإ

ذا س بق هل أ ن أ بدى رأ اي أ و أ دىل بشهادة يف موضوع الزناع؛ -  اإ

ذا اكن مستشارا ل حد ال طراف؛ -  اإ

 "ل ي سبب خطري أ خر. –

جراء اخلةربة حتةت طةائةل عةدم  من خالل مقتضيات هذا فاإن جترحي اخلبري يتعني عنه الإعالن عنه قبل اإ

  القبول.

 الفرع الثاني: البحث مع الأطراف

مل يتحدث قانون املسطرة املدنيةة عةن البحةث مةع أ طةراف ادلعةوى مضةن مقتضةياته الةيت خصةها 

ليه جاءت يف الفصل  من ق  م م اذلي حتةدث عةن سةامع  334لإجراءات التحقيق، والإشارة الوحيدة اإ

 ال طراف.
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ة أ ن هةةذا النةةوع مةةن ال حبةةاث جةةوهري وأ سةةايس يف حتقيةةق ادلعةةوى، خاصةةة أ ن املسةةطرة احلقيقةة

الكتابية ابعتبار جمالها اكرب بكثري من املسطرة الشفوية، حترم القايض فعال من مناقشة اخلصةوم مبةارشة، 

ل أ خريا من خةال ل احلةمك فيضل ساكنا أ ثناء تبادهلم لالدعاءات وادلفوع بواسطة والكهئم، وهو ل يتلكم اإ

 اذلي يصدره.

جراء حبث مع ال طةراف  ماكنية اإ حصيح أ ن المك الهائل من القضااي املعروضة عىل احملامك حيول دون اإ

جيابيةةات هةةذا البحةةث لكةةام  وسةةؤاهلم مبةةارشة يف مجيةةع القضةةااي، لكةةن هةةذا ل مينةةع مةةن الاسةة تفادة مةةن اإ

ليه سبيال.  اس تطعنا اإ

 الفرع الثالث: سماع الشهود

جيوز ال مر ابلبحث يف شأ ن الوقائع اليت ميكن معاينهتا من طرف من ق م م عىل أ نه:"  71ينص الفصل 

 الشهود واليت يبدو التثبت مهنا مقبول ومفيدا يف حتقيق ادلعوى.

ثبةات وقةائع متةت معاينهتةا  ماكنية الاس امتع اإىل الشهود مقرر من أ جل اإ من خالل هذا الفصل يتبني أ ن اإ

ديد الوقائع اليت س يجرى البحث بشأ هنا مضن منطةوق احلةمك المتهيةدي، وأ ن من طرفهم، حبيث يتعني حت

 يمت الاس امتع اإىل الشهود عىل انفراد بعد أ داهئم الميني وحضور ال طراف أ و بعد اس تدعاهئم.

 الفرع الرابع: اليمين

ميةني منةه، حتةدث فهيةا ابختصةار عةن ال  88اإىل  85نظم قةانون املسةطرة املدنيةة الميةني يف الفصةول مةن 

احلامسة )الفقرة ال وىل( والميني املتمتة )الفقرة الثانية(، مبينا شلكيات وأ صةول أ داهئةا وجمةال لك مهنةا دون 

 أ ن يعاجل أ اثر أ داهئا أ و النكول عهنا.

 الفقرة الأولى: اليمين الحاسمة 

ثبةات ادعةاء أ  من ق م م عىل أ نه:"  85نص الفصل  ذا وجه أ حد ال طةراف الميةني اإىل خصةمه لإ وردهةا اإ

هةةذا ال خةةري حلسةةم الةةزناع هنائيةةا فةةاإن اخلصةةم يةةؤدي الميةةني يف اجللسةةة حبضةةور الطةةرف ال خةةر أ و بعةةد 

 اس تدعائه بصفة قانونية.

 "يؤدي الطرف الميني ابلعبارة ال تية: "أ قسم ابهلل العظمي" وتسجل احملمكة تأ ديته للميني.



 

  

 -P 104 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 أ ساسةيتان؛ أ وهلةام أ ن احملمكةة ل توهجةا مةن من خالل هذا الفصل يتبني أ ن الميني احلامسة تمتزي خباصيتني

منا يوهجها أ حد الطرفني لل خر، واثنهيام أ هنا هتدف اإىل حسم املنازعة القضائية.   تلقاء نفسهام واإ

 البند الأول: توجبه اليمين الحاسمة -

املها من ق م م أ ن توجيه الميني احلامسة هو حق أ و سلطة موكول اس تع 85واحض من خالل الفصل 

رادة القايض، ويرتتب عىل توجيه المينياإ  ىل اإ ثبات ادعائه ل اإ رادة اخلصم املطالب ابإ ء امسة سوا احلىل اإ

ليه.  ابلنس بة للمحمكة أ و ابلنس بة للخصم اذلي وهجت اإ

 النسبة للمحكمةأولا: آثار توجيه اليمين ب -

جراء هذ براز هذه ال اثر يه حتديد سلطة احملمكة يف ال مر ابإ ن الغاية من اإ جراهئو رفه الميني أ  اإ ا ض اإ

ذا وهجت من خصم ل خر، واملالحظ أ ن املقتضيات القانونية املنظمة لهذه الميني يستشف م هنا ل هنا أ  اإ

ماكنية الا ع متناختول أ ي سلطة للمحمكة يف هذا الشأ ن، عكس القانون املرصي اذلي خول للمحمكة اإ

ذا بدا لها أ هنا جمرد تعسف ظاهر جراء هذه الميني اإ حراج اخلصم ا من اإ ىل اإ ليهذلي و ل يراد منه اإ  .هجت اإ

جراء الميني احلامسة أ و رفضه ل ميكن قوم عىل أ ن ي يبدو يف هذا الإطار أ ن سلطة قايض املوضوع يف اإ

منا يتعني أ ن ترتكز عىل معيار قانوين يبقى حتت رقابة قايض النقض، بيامن  قول مبنح المعيار واقعي، واإ

جراء ه متلص ذه الميني بدعوى أ هنا جمرد تعسف فهو يقوم عىل معيار واقعي ي احملمكة سلطة رفض اإ

 بطبيعته من الرقابة القانونية لقايض النقض.

ذا اك ثبات وقائع قانونية غري اثبتة، فاإ ىل أ ن الميني احلامسة غايهتا اإ ة اثبتة ه ال خري نت هذبقي أ ن نشري اإ

جراء الميني يف هذه احلاةل ل  منا اإىلبدليل قانوين، فاإن رفض اإ ىل حاةل تعسف واإ  م املربرانعدا يستند اإ

ثباهتا اثبتة بدليل.  القانوين لتوجهيها مادامت الواقعة القانونية املراد اإ

 النسبة للخصمثانيا: آثار توجيه اليمين ب -

ليه المي ما أ ن ني اإ يرتتب عن مطالبة اخلصم حبلف الميني احلامسة عدة أ اثر يه: أ ن الشخص املوجه اإ

بطال ادعاءات خصمه، أ و أ ن يرفض أ داءها فيكون انالك، أ و يقلهبيؤدهيا تأ ي   خصمه ا عىليدا ل قواهل واإ

ليه.  ليؤدهيا هذا اخلصم اذلي وهجها بداية اإ
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ثبات هو اذلي يوجه الميني احلامسة اإىل خصمه حيامن  ن عجز عيال صل أ ن اخلصم املتحمل لعئب الإ

دعائه، فهيي وس يةل يس تعمل  قامة ادلليل عىل حصة اإ بعض   يرىها اخلصم اذلي ل يتوفر عىل دليل، ذلكلاإ

ثبات.الفقهاء أ ن هذه الميني  ثبات ل وس يةل اإ عفاء من الإ  اإ

 البند الثاني: أداء اليمين الحاسمة وآثارها -

 أولا: أداء اليمين الحاسمة

، أ و م يف جلسة علنية حبضور الطرف اذلي وهجها ممن ق  85تؤدى الميني احلامسة طبقا للفصل 

أ قسم )صيغة ب عد اس تدعائه بصفة قانونية دون رضورة اإصدار حمك بشأ هنا خالفا للميني املمتمة، وتؤدى ب

ليابهلل العظمي(، وتس متد الميني احلامسة قميهتا من الالزتام ادلين دلا احلالف، وتوجهيه اكم ه هو احتا اإ

 لضمريه ورغامه عىل الكشف عىل حقيقة الوقائع اليت خيفهيا.

 أداء اليمين ثانيا: آثار

ن أ مه أ ثر يرتتب عن أ داء الميني احلامسة طبقا للفصل  أ ي وضع  من ق م م هو حسم الزناع، 85اإ

يه احلق بت عل ث هناية هل بثبوت احلق ل حد الطرفني واحلمك لفائدة احلالف أ و ضد النألك، ول يسمح ملن 

ثب ن اكن هل يف مجيع ال حوال اإ ثبات أ خرى، واإ  ات كذب الميني.عىل هذا النحو بوسائل اإ

 ثالثا: آثار النكول عن أداء اليمين

ثبات يرتتب عن أ داهئا ثبوت احلق املتنازع عليه ف ذا اكنت الميني احلامسة وس يةل اإ ا نكول عهناإن ال اإ

ليه وردة يف الفصل  من ق ل ع  404مل ينل حظا من العناية للتفسري وتقيص أ اثرها، والإشارة الوحيدة اإ

ل اذلي حتدث عن وسائل الإ  يه ثبات وجعل من بيهنا النكول، مبعىن أ نه رتب عن نكول من وهجت اإ

 الميني ثبوت احلق يف ذمته لفائدة خصمه أ و عدم ثبوت احلق تبعا لصفة النألك يف ادلعوى.

 البند الثالث: حجية اليمين الحاسمة 

قناع القايض بصدق احلالف فامي يدعيه، فال شك أ   قناع مبا أ ن الغاية من أ داء الميني يه اإ ن هذا الإ

ذ ابنتفاء هذا الالزتام ينتفي الاطمئنان اإىل  ل ابلتحقق من قوت الالزتام ادليين دلى احلالف، اإ ل يمت اإ

صدقه. لكن هذا ل يعين أ ن الميني بعد أ داهئا ختضع جحيهتا لتقدير القايض ملراقبة وتقيص قوت الوازع 

ن اكنت حممكة امل وضوع حتتفظ لنفسها بسلطة مراقبة احلجج ادليين وال خاليق دلى احلالف،ل نه واإ
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ثبات فاإن الميني ابلنظر اإىل طبيعهتا تمتلص من هذه الرقابة،  وال دةل املعروضة علهيا وتعيني قوهتا يف الإ

ويرتتب عىل ذكل أ ن احملمكة تكون مقيدة ابل اثر اذلي رتهبا القانون عىل الميني، ويه ثبوت الواقعة املراد 

رفاقها ثباهتا دون اإ  ابلبحث عن صدق هذه الميني أ و كذهبا. اإ

 البند الرابع: استعمال اليمين الحاسمة لدحض القرينة القانونية 

ثبات جيب أ ن تكون قا ثبات أ ن لك وس يةل اإ بةل من ال فاكر واملبادئ الراخسة يف ميدان الإ

بطلبةل لدلحض والإبطال، وهذا احلمك ل تس تثىن منه القرائن القانونية اليت تبقى بدورها قا ثباالإ ت ال واإ

 عكسها ولو اقتىض ذكل توجيه الميني احلامسة.

ويف هذا الإطار يرس ال س تاذ عبد الرزاق الس هنوري أ ن القرائن القانونية ولو اكنت قاطعة فهيي 

ثبات بغض النظر عن املرتبة اليت أ رادها املرشع لها يف القطع واحلسم، فهيي ل تس تعيص عىل أ ن  قواعد اإ

ثباتتدحض ابلإقرار   .41والميني مادام املرشع شاء أ ن يبقهيا يف حرضة قواعد الإ

 الفقرة الثانية: اليمين المتممة 

دعاءاته ابحلجة الاكفية، فباإماكهنا  ذا اعتربت احملمكة أ ن أ حد ال طراف مل يعزز اإ ه ا أ ن توجلقائيتاإ

ليه الميني حبمك يبني الوقائع اليت ستتلقى الميني بشأ هنا.  اإ

 ائص اليمين المتممةالبند الأول: خص

جام 87انطالقا من مقتضيات الفصل  لها يف ما من ق م م تمتزي الميني املمتتة بعدة خصائص ميكن اإ

ث الميني املمت -ييل:  ئع بات الوقامة يؤمر هبا من أ جل تمكةل جحة أ ديل هبا تراها احملمكة غري اكفية يف اإ

ثباهتا.  والترصفات املراد اإ

ثب -  مكة.اهتا حمددة ومعينة حبمك تصدره احملتكون الوقائع املراد اإ

رادهتا ول يوهجها أ حد اخلصمني لل خر ا -  كس المينيعلميني املمتمة تأ مر هبا احملمكة مببادرة مهنا وابإ

ليه يتعني عليه أ ن ي  .وهجهااحلامسة؛ ويه هبذا املعىن ل تقبل الرد، أ ي أ ن اخلصم اذلي وهجت اإ
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 ةالبند الثاني: حجية اليمين المتمم

قناعها بص ينتج عن أ داء الميني املمتمة اكامتل ادلليل ليصبح اتما واكفيا لطمئنان احملمكة،  ةحواإ

ل أ نه يف غياب قواعد ترشيعية توحض جحية هذه الميني ب دعاءات احلالف فتقيض لصاحله، اإ اهئا أ و عد أ داإ

زاء ذكل، فاإن أ غلب الفقه ل يعرت   احلجية. هبذه ف لهذه المينيأ اثر النكول عهنا، ومدى سلطة احملمكة اإ

، فهيي لقايضويف هذا الإطار يرى ال س تاذ الس هنوري أ ن النكول عن الميني املمتمة حللفها يقيد ا

ثبات حتكميي دو  جراءات التحقيق ودليل اإ جراء من اإ  دودة.وة حمقليست حتكامي اكلميني احلامسة بل يه اإ

 البند الثالث: طبيعة اليمين المتممة

جراءات التحقيق، ف تباينت ال راء جراء من اإ ثبات أ و اإ اذ ال س تبشأ ن الميني املمتمة كوس يةل اإ

ثبات والتحقيق، بيامن قانون املسطرة املدنية حتدث عهنا مض جر الس هنوري يراها من وائل الإ اءات ن اإ

ثب  ات.التحقيق، يف حني أ ن قانون الالزتامات والعقود أ شار اإىل الميني كوس يةل من وسائل الإ

اء املغريب فقد سار عىل غرار بعض التوهجات، فتحدث عن الميني املمتمة ابعتبارها من أ ما القض

ثبات جراءات التحقيق ويف نفس الوقت ابعتبار وس يةل اإ ، غري أ ن اجمللس ال عىل حتاىش احلديث 42اإ

ثبات جراءات التحقيق، وصنفها رصاحة وحرصا مضن وسائل الإ  .43عن الميني ابعتبارها من اإ

 : تحقيق الخطوط والزور الفرعيالفرع الخامس

ناكر الكتابة والتوقيع مل يرش اإىل خصوصيته ابل 89عندما حتدث الفصل  ورقة من ق م م عن اإ

وحض أ ن يبعده عن الطعن ابلزور الفرعي يف مستند مقدم للمحمكة مل  92العرفية، وحني حتدث الفصل 

ل أ ن هذا ليس مغوضا يف دلليل نظم اي املوضوع مادام ق ل ع وهو  هذا الطعن يتعلق ابلورقة الرمسية، اإ

ناكر الكتابة أ و التوقيع هو الوس يةل القانونية دلفع جحية الورقة الع لزور وأ ن الطعن اب رفية،الكتايب بني أ ن اإ

 .الرمسيةهو الوس يةل املقرر دلفع جحية الورقة 
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 الفقرة الأولى: الورقة الرسمية

 أولا: ماهية الورقة الرسمية -

ميون العمو  من ق ل  ع الورقة الرمسية بأ هنا تكل الورقة اليت يتلقاها املوظفون 418عرف الفصل 

راق اذلين دلهيم صالحيات التوثيق يف ماكن حترير العقد. مت أ ضاف أ نه تكون رمسية كذكل ال و 

 .اخملاطب علهيا من القضاة يف حمامكهم وال حاكم الصادرة عن احملامك املغربية وال جنبية

 جية الورقة الرسميةثانيا: ح -

ليت فاقات امن ق ل ع تمتتع الورقة الرمسية حبجية قاطعة عىل الوقائع والت 419من خالل الفصل 

ىل أ ن يطعن فهيا ابلزور، وميكن النظر اإىل هذه احلجية من   ؛ ال وىلاويتنيز أ ثبهتا املوظف العمويم هبا اإ

 ب عىل الغري، والثانية موضوعية تنصخشصية تمتثل يف أ ن للورقة جحة عىل املتعاقدين وكذكل عىل

 الوقائع والتفاقات اليت شهد حمرر الورقة حبصولها يف حمرضه.

ل بثبوت الزور )الفصل  من ق ل  420بقي أ ن نشري اىل أ ن جحية الورقة الرمسية ل يمت دحضها اإ

 ع(.

 -الطعن بالزور–الفقرة الثانية: دفع حجية الورقة الرسمية 

ما يتخذ الطعن ابلزور   ن يكونأ  يف ال وراق الرمسية دلفع الاحتجاج به اإحدى الصورتني، فهو اإ

ما أ ن يكون أ صليا.  فرعيا، واإ

 أولا: الزور الفرعي 

ضد  -ائيةمدنية أ و جن –يكون الطعن ابلزور فرعيا حني يثار أ مام القضاء أ ثناء نرضه يف دعوي 

ذ ل يوجد يف اأ حد املستندات املقدمة فهيا، و ميكن أ ن يكون الطعن ابلزور  ما  لقانونجمرد دفع، اإ

 يوجب تقدميه وفق مقالت الادعاء ول ابعتباره طلبا عارضا ول أ داء رمس قضايئ عنه.

ل أ نه ابلرجوع اإىل قانون املسطرة املدنية لس نة  طعن أ حياان) جنده يصف الزور الفرعي ابل 1974اإ

(، م حتدث عن دعوى الزور 94منه(، وابلطلب العارض يف أ حيان أ خرى ) الفصل  92الفصل 

 .(102الفرعية ) الفصل 
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 ثانيا: دعوى الزور الأصلية

ثار دلفع ي عن الزبور الفرعي كدفع  102اإىل  92بعد أ ن حتدث قانون املسطرة املدنية يف الفصول 

اء يف جفجري، جحة ورقة رمسية، أ فرد نصا خاصا دلعوى الزور ال صلية، يفيد أ هنا ترفع أ مام القضاء الز 

ىل احملمكة الزجرية دعوى أ صلية ابلزور مس تقةل عن دعوى الزور ال "102لفصل ا ذا رفعت اإ اإن فرعي فاإ

ىل أ ن يصدر حمك القايض اجلنايئ.  "احملمكة توقف البت يف املدين اإ

ل   ل طعنا ابلزور الفرعي، ول يكون أ صليا اإ لقضاء مام اأ  وهبذا أ مان القضاء املدين ل يعدو اإ

 الزجري.

 ثالثة: الورقة العرفيةالفقرة ال

 أولا: ماهية الورقة العرفية -

منا اكتفةى يف الفصةل  ابلإشةارة اإىل بعةض  426مل يعرف قانون الالزتامات والعقود الورقة العرفية، اإ

مكوانهتا الشلكية واملوضوعية ويه الكتابة واملوضةوع اذلي أ نشةئت هل مت التوقيةع يف حةاةل خاصةة، وقةد 

 ن تكون الورقة العرفية بيد غري امللزتم هبا رشط أ ن تكون موقعة منه".جاء فيه ما ييل:" يسوغ أ  

يفهم من خالل هذه املقتضيات أ ن الورقة العرفيةة يه حمةرر يكتبةه الشةخص بيةده يسةجل مةا يف 

ذمته وما هو ملزتم به حنو خشص أ خر، وميكن أ ن تكون الورقة مكتوبة بغري يةد الشةخص امللةزتم رشط 

ذا اكنةت أ ن تكون موقعة من طرفةه ل اإ ، وابلتةايل فةالتوقيع لةيس عنرصةا جةوهراي مةن عنةارص الورقيةة اإ

 مكتوبة بغري يد امللزتم هبا.

 ثانيا: حجية الورقة العرفية -

الورقة العرفية املعرتف هبا ممةن يقةع المتسةك هبةا ضةده أ و املعتةربة  ق ل ع :" 424جاء يف الفصل 

قةةوة ادلليةةل الةةيت للورقةةة الرمسيةةة يف مواهجةةة اكفةةة قةةانوان يف حةةمك املعةةرتف هبةةا منةةه، يكةةون لهةةا نفةةس 

 ."ال شخاص عىل التعهدات والبياانت اليت تتضمهنا

ثبات ونفس احلجةة القاطعةة الةيت للورقةة الرمسيةة مةا  هكذا يكون للورقة العرفية نفس القمية يف الإ

ذا مل يكةون دامت معرتفا هبا أ و يف حمك املعرتف هبا قانوان، وتكون الورقة العرفية يف حةمك ا ملعةرتف هبةا اإ

ناكر رصحي للخط اذلي حررت ب هاو للتوقيع اذلي ذيلت به.  هناك اإ
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 ثالثا: محل الإنكار في الورقة العرفية -

ناكر التوقيع عنةد وجةوده؛  ناكر الكتابة واخلط أ و اإ الإناكر اذلي يعتد به لإبطال جحية الورقة العرفية،هو اإ

وليست كتابتةه، أ و أ ن التوقيةع لةيس توقيعةه، أ مةا أ ن ينكةر بأ ن يرصح الشخص أ ن الكتابة ليست بيده 

مضمون الورقة أ و ينكر أ ن الإلزام مل يصدر عنه فةال يعتةد بةه اإطالقةا، ل ن الورقةة العرفيةة مةن خةالل 

 والتفاقات اليت كتبت فهيا. ععنرص الكتابة أ و التوقيع حاةل وجوده يه جحة عىل حقيقة الوقائ

لااأمر بتحقيااق الخطااوط وإجااراء مسااطرة الاازور رابعااا: ساالطة المحكمااة فااي ا -

 الفرعي

نةةاكر الكتابةةة أ و التوقيةةع دلفةةع الاحتجةةاج بورقةةة عرفيةةة، وكةةذكل حةةني الطعةةن ابلةةزور يف الورقةةة  حةني اإ

ذا  جراء حتقيق اخلطةوط أ و مسةطرة الةزور الفرعةي اإ الرمسية، فاإن احملمكة ل سلطة لها يف تقدير رضورة اإ

ذا اكن احلةمك اكنت الورقة املنازع فهيا مؤثر  ة عىل احلمك يف ادلعوى، ومةا خةول لهةا فقةط هةو حتديةد مةا اإ

يتوقف عىل هذه الورقةة؛ فةاإن رأ ت أ ن هةذه الورقةة ل يتوقةف علهيةا البةت يف  ادلعةوى فاإهنةا ترصةف 

هنةا تكةون  ذا رأ ت أ هنةا سة تعمتدها فاإ نظرها عن ادلفع املثار ضد الورقةة ول تعمتةد علهيةا يف حمكهةا، أ مةا اإ

 رة حتقيق اخلطوط أ و مسطرة الزور الفرعي حسب نوعية املستند.مقيدة مبسط

 القسم الرابع: الطعن

عادة طرحه أ مام القضاء بدعوى جديدة يف  ، ل نالقاعدة أ ن صدور احلمك يف موضوع ادلعوى مينع اإ

را عبثا. متقايض أ  عل ال ذكل فقدان ال حاكم لقميهتا القضائية وقوهتا فامي تثبته من وقائع مادية وقانونية، وجي

  منطوقهيفعلنه ذلكل اكن لبد من ضامن قمية قانونية للحمك القضايئ والإقرار هل حبجية ل س بابه وملا أ  

 ابعتبار ذكل هو احلقيقة.

ما  ير  تقديفغري أ ن احلمك القضايئ يف بعض احلالت قد تشوبه عيوب وأ خطاء تصدر عن احملمكة اإ

اثرة دفع الوقائع أ و يف تطبيق القانون، كام أ ن اخلص س تذلل و الاأ  وم حني مناقشة ادلعوى قد تفوهتم اإ

عادات وذمبستند يفيدمه يف ادلعوى، اكن لبد من فتح املنافذ أ ماهمم لإصالح اخلطأ  وتدارك الهفو  ة كل ابإ

 طرح الزناع أ مام القضاء من خالل الطعن يف احلمك ذاته.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 الباب الأول: الاستئناف

 ومجالهالفصل الأول: ماهية الاستئناف 

 الفرع الأول: ماهية الاستئناف

عادة نرش اخلصومة القضائية ع ىل جيسد الاس تئناف مفهوم التقايض عىل درجتني؛ ويتحقق ابإ

مك حممكة موضوع أ عىل درجة من اليت أ صدرت احلمك املس تأ نف، وذكل من خالل الطعن يف هذا احل

لغائه واحلمك وفق ما يلمتسه الطاعن.  ابلس تئناف قصد اإ

كهنا لتئناف هبذا املفهوم خيتلف عن النقض اذلي هو طعن غري عادي يعرض عىل احملمكة فالس  

 ليست حممكة موضوع، كام خيتلف عن التعرض اذلي تنظره احملمكة اليت أ صدرته.

من خالل ما س بق ميكن القول أ ن الاس تئناف طعن يوجه ضد حمك صادر عن حممكة أ ول 

لغائه و درجة، ينرش موضوع ادلعوى أ مام حممكة  ن ماحلمك اثين درجة بقصد تعديد احلمك املذكور أ و اإ

 جديد لفائدة املس تأ نف.

 الفرع الثاني: مجال الاستئناف

ىل الفصل  ذا عدان اإ من ق م م جنةده يقةرر أ ن الاسة تئناف طعةن يوجةه ضةد أ حةاكم احملةامك  134اإ

ذا قةرر القةانون خةالف ذكل، ومةا يقةرره القةانون يف هةذا  الابتدائية، وأ نه حق يف مجيع ال حوال عةدا اإ

 ختتص احملامك الابتدائية ابلنظر:من ق م م:  19الشأ ن هو ما ينص عليه الفصل 

ابتدائيا، مع حفظ حق الاس تيناف أ مام غرف الاس تينافات ابحملامك الابتدائية، اإىل غاية عرشين  -

فية، يف مجيةةع وابتةةدائيا مةةع حفةةظ حةةق الاسةة تيناف أ مةةام احملةةامك الاسةة تينا ،درمه 20.000أ لةةف درمه 

مةن نفةس  12. وكذكل مةا يةنص عليةه الفصةل درمه 20.000الطلبات اليت تتجاوز عرشين أ لف درمه 

ىل قابليةة  ذا اكنةت قميةة موضةوع ادلعةوى غةري حمةددة، ابلإضةافة اإ القانون من قابلية احلةمك لالسة تئناف اإ

ض عةىل مسةطرة ال مةر من ق م م( وال مر الصادر بشأ ن التعر  153ال وامر الاس تعجالية لالس تئناف )

 من ق م م( 161ابل داء )الفصل 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 الفرع الثالث: شروط ممارسة الطعن بالاستئناف

عادة طرح الزناع القضةايئ عةىل نفةس احملمكةة أ و عةىل  ن الطعن يف احلمك اكإجراء يبارش من اجل اإ اإ

ل ممن تتوفر فيه ا لصةفة وال هليةة حممكة أ خرى أ عىل درجة، يندرج مضن مفهوم التقايض اذلي ل يصحح اإ

 واملصلحة كام نضمها الفصل ال ول من ق م م.

فالصفة ملامرسةة الطعةن تعةين كةون الطةاعن طرفةا يف ادلعةوى واحلةمك املطعةون فيةه، مةع اسة تثناء 

 خصوصية تعرض الغري اخلارج اخلصوم اذلي ل يقبل اإىل ممن مل يكن طرفا يف ادلعوى.

ل ممن اكنت مصةلحته قةد ترضةر فعةال مةن احلةمك املطعةون  أ ما املصلحة فتعين أ ن الطعن ل يقبل اإ

 فيه، بيامن ال هلية فهيي نفسها املتطلبة يف حصة الترصفات والادعاء ويه فعال أ هلية ال داء.

 الفصل الثاني: مقال الاستئناف وبياناته

 الفرع الأول: بيانات المقال

جواب تضمن و مصدرة احلمك، ي  الابتدائيةيقدم الاس تئناف مبقال مكتوب أ مام كتابة الضبط احملمكة 

ل اس تئنا 142البياانت املنصوص علهيا يف الفصل  ف ال حاكم من ق م م ول يس تثىن من هذه القاعدة اإ

 و بواسطةأ  ائية الصادرة يف القضااي الاجامتعية اذلي يمت مبجرد ترصحي دلى كتابة الضبط احملمكة الابتد

 من ق م م. 287رساةل مضمونة طبقا للفصل 

ىل الفصل أ عاله )الفصل وابل  ايف من ق م م( جنده ينص عىل أ ن املقال الاس تئن 142رجوع اإ

قامة لك من املس تأ نف وامل  ف س تأ نجيب أ ن يتضمن ال سامء الشخصية والعائلية وصفة وموطن أ و حمل اإ

ذا تعلق ال مر برشكة يبني امسها ونوعها ومركزها الاجامتعي، عالوة عىل أ ن يتضم قال ن املعليه، اإ

 ا.عاملهضوع الطلب والوقائع والوسائل املثارة ويكون مرفقا ابملستندات اليت ينوي الطاعن اس تمو 

 الفرع الثاني: توقيع المقال 

ن قواعد املسطرة املنظم للمقال الاس تئنايف)عكس القواعد املنظمة للمقال الافتتايح لت ( أ مهاإ

مضائه والتوقيع عليه احلديث عن توقيعه، فال صل أ ن نس بة املقال لصاحبه ل يتحقق ل ابإ  فال ، ذلكلاإ

ن اكن القانون ق ل د أ مهجمال للحديث عن قبول مقال اس تئناف غري موقع عليه من طرف حمرره حىت واإ

 هذا البيان.



 

  

 -P 113 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ويف هذا الإطار س بق حملمكة الاس تئناف ابلرابط بعدم قبول الاس تئناف لكون املقال غري موقع 

ن توقيع املقال الاس تئناف من طرف  44بقرارهعليه، وأ يدها اجمللس ال عىل يف ذكل  بقوهل" حيث اإ

املس تأ نف أ و وكيهل هو ما يضفي عليه الصفة القانونية لقبوهل، واحملمكة حني عاينت خلو مقال الاس تئناف 

 من التوقيع ورتبت عىل ذكل قضاءها بعدم قبوهل تكون قد عللت قرارها تعليال سلامي"

 طة محاميالفرع الثالث: تقديم المقال بواس

ه ات هذمبا أ ن املسطرة املتبعة أ مام حمامك الاس تئناف يه املسطرة الكتابية، فاإن من خصوصي

ىل الفصل  هنة احملاماة مل املنظم  28/08من القانون  32ال خرية تقدمي املقال بواسطة حمايم، وابلرجوع اإ

طرف  ىل منمك ادلرجة ال وجند يوجب أ ن يقدم مقال الاس تئناف كبايق املقالت واملس تنتجات أ مام حما

اسطة يف بو حمايم مقيد جبدول هيئة من هيئات احملامني ابململكة، ورشط وجوب تقدمي املقال الاس تئنا

 حمايم جيب أ ن يمت داخل أ جل الطعن.

 الفصل الثالث: أجل الاستئناف

 ل لجاأ  من املبادئ ال ساس ية واجلوهرية اليت تنظم الطعون خضوعها ل جال حمددة قانوان ويه 

متلص من وز ال ميكن لتفاق ال طراف أ ن تتناولها ابلتعديل، ويتعني عىل القايض أ ن يراقهبا حبيث ل جي

حلمك، ابليغ هذه الرقابة بدعوى أ ن اخلصم مل ينازع يف ذكل، أ و أ ن أ وراق القضية ل تتضمن ما يثبت ت 

 طعن.مي الم انهتائه قبل تقدل ن أ جل الطعن من النظام العام جيب عىل القايض تقصيه والتحقق من عد

 ضايئ،وما هيمنا يف هذا الإطار ليس هو مدد أ جل الاس تئناف اذلي ختتلف ابختالف احلمك الق

ىل لبيان كيفية انطالق هذا ال جل. فقد نص الفصل  ىل أ ن من ق م م ع 134بقدر ما حنن يف حاجة اإ

أ و التبليغ  نه احلقيقي أ و اخملتار،أ جل الاس تئناف يبتدئ من يوم التبليغ اإىل الشخص نفسه أ و يف موط 

ذا اكن مقرر مبقتىض القانون...اخل.  يف اجللسة اإ

حاةل عىل الفقر  من ق م م اليت ورد فهيا:"  50من الفصل  9والتبليغ يف هذه احلاةل ال خرية فيه اإ

 يبلغ اكتب الضبط حال عند صدور احلمك حضوراي ومعاينة حضور ال طراف أ و والكهئم ابجللسة احلمك

ىل أ ن التبليغ والتسلمي قد وقعا، ويشعر  اذلي صدر ويسمل هلم نسخة من منطوق احلمك ويشار يف أ خره اإ

ذا اكن احلمك قابال لس تيناف ال طراف أ و والكهئم بأ ن هلم أ جال قدره ثالثون  الرئيس عالوة عىل ذكل اإ

                                                           
 .2951/86نقض مدني  69/1993قرار عدد  - 44



 

  

 -P 114 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ف الاكتب يف احلمك يوما من يوم صدور احلمك للطعن فيه ابلس تيناف، ويضمن هذا الإشعار من طر 

 "بعد التبليغ.

جراء  ومما س بق فاإن تبليغ احلمك هو الإجراء القانوين الوحيد اذلي ينطلق من أ جل الطعون، وهو اإ

 تبارشه كتابة الضبط.

 الفصل الرابع: الاستئناف الفرعي والاستئناف الناتج

 صيلس تئناف ال  قد يرى البعض أ ن المتيزي بني الاس تئناف الفرعي والاس تئناف الناجت عن الا

ن اكن حصيح يف بعض احلالت فهو ليس كذكل يف حالت أ خ رى، ليس جوهراي، غري أ ن هذا الرأ ي واإ

أ ساس و ذلكل س نتناول هذا املوضوع من خالل بيان ماهية الاس تئنافني الفرعي والناجت عن ال صيل 

 مرشوعيهتام وعالقهتام ابلس تئناف ال صيل.

 ين الفرعي والاستئناف الناتجالفرع الأول: ماهية الاستئناف

حيق للمس تأ نف عليه رفع اس تيناف فرعي يف لك من ق م م ما ييل:"  153جاء يف الفصل 

صيل ال حوال ولو اكن قد طلب دون حتفظ تبليغ احلمك ويكون لك اس تيناف نتج عن الاس تيناف ال  

ناف س تي الاأ خري الفصل يف مقبول يف مجيع ال حوال غري أ نه ل ميكن يف أ ي حاةل أ ن يكون سببا يف ت

 "ال صيل.

ن أ ول ما جيب بيانه خبصوص هذا الفصل أ نه يتحدث عن نوعني من الاس تئنافني؛ ال ول  رعي فاإ

من  2 و 1رة يقدمه املس تأ نف عليه يف مواهجة املس تأ نف ال صيل، وهو ل يرتبط ابل جل الوارد يف الفق

تئناف ن الاس  عمكة ادلرجة الثانية. والثاين انجت من ق  م م، كام أ نه يقدم مبارشة أ مام حم 134الفصل 

ال صيل؛ فهو عكس الاس تئناف الفرعي ل يشرتط يف حصته تقدميه من طرف املس تأ نف عليه ضد 

 املس تأ نف ال صيل، بل ميكن أ ن يمت من طرف الكفيل أ و الضامن للمس تأ نف عليه.

 الفرع الثاني: أساس مشروعية الاستئنافي الفرعي والناتج

 من الاس تئنافني الفرعي والناجت عن الاس تئناف ال صيل أ ساسهام القانوين يف الفصل جيد لك

حيق للمس تأ نف عليه رفع اس تيناف فرعي يف لك ال حوال ولو من ق م م اذلي جاء فيه ما يل:"  135
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

اكن قد طلب دون حتفظ تبليغ احلمك ويكون لك اس تيناف نتج عن الاس تيناف ال صيل مقبول يف مجيع 

 "حوالال  

 الفرع الثالث: علاقة الاستئناف الفرعي والناتج بالاستئناف الأصلي

  حاةليدور حمور هذه العالقة حول مدى ارتباط مأ ل الاس تئناف الفرعي ابلس تئناف ال صيل يف

ذا قيض بعدم قبول الاس تئناف ال صيل لعيب يف مقاهل أ و لتقدميه خار  جل، ج ال  عدم قبوهل، أ ي أ نه اإ

عن  حامت وابلتبعية اإىل عدم قبول الاس تئناف الفرعي؟ أ م أ ن هذا ال خري مس تقلفهل يؤدي ذكل 

 ال ول؟

يس اذلي لعودة اإىل قانون املسطرة املدنية جنده مل يتعرض لهذا املوضوع خالفا للقانون الفرناب -

ذا اكن الاس ت  ئناف نص رصاحة عىل أ ن الاس تئناف الفرعي أ و الناجت عن ال صيل ل يكون مقبول اإ

صيل اف ال  ل صيل غري مقبول، مما أ ذا اإىل اختالف ال راء حوهل؛ فنجد من يرى أ ن عدم قبول الاس تئنا

ى أ ن  وير يرتتب عنه عدم قبول الاس تئناف الفرعي، وابملقابل هناك رأ ي ينفي وجود أ ي ارتباط بيهنام

 سقوط الاس تئناف ال صيل ل يرتتب عليه سقوط الاس تئناف الفرعي.

بط والعبدلوي جاء فيه:" اإن الاس تئناف التبعي يرت  يل س تاذين الكزبر وهناك رأ ي اثلث ل

ذا اكن الاس تئناف ال صيل حمك بعدم قبوهل لعدم  وفر تابلس تئناف ال صيل ويتبعه يف مصريه، فاإ

ذا قررت احملمكة قبول الاس تئناف ال   الك صيل شرشوطه الشلكية أ و انقضاء امليعاد القانوين، أ ما اإ

قى يف ال صيل عن اس تئنافه فال يؤدي ذكل اإىل سقوط الاس تئناف التبعي اذلي يبوتراجع املس تأ نف 

 هذه احلاةل مس تقال عن الاس تئناف ال صيل".

 الفصل الخامس: التقاضي على درجتين 

ن ه القانو، قررالتقايض عىل درجتني يعد من أ مه املبادئ اليت يقوم عليه التنظمي القضايئ ابململكة

مكة احلمك الصادر عن قايض ادلرجة ال وىل، وعرض ادلعوى من جديد عىل حمللخصوم قصد اس تئناف 

لغاء احلمك املس تأ نف أ و تعديهل.  ادلرجة الثانية لإعادة مناقش هتا مت اإ
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

اتحة الفرصة لإصالح ما قد يقع فيه قرار نظام التقايض عيل درجتني يه اإ  قايض والغاية من اإ

اثرته أ و م  ادارك ما أ غفلوا عنه أ و أ مهلو ادلرجة ال وىل من خطأ ، ولمتكني اخلصوم من ت ه أ مام ناقش تاإ

 احملمكة الابتدائية.

لزاميا، حبيث ل ميكن للخصوم أ ل يعرضوا نزاعهم عىل حم دلرجة مكة اوالتقايض عىل درجتني ليس اإ

ل انه ل ميكهنم عرض نزاعهم علهيا ل ول مرة دون التقايض أ مام احملمكة الا ل يعين  نهية،كام ابتدائ الثانية، اإ

ضوع أ ن يبت احلمك الابتدايئ يف موضوع ادلعوى، بل يتعني عىل حممكة الاس تئناف أ ن تبت يف مو 

م م  قمن   146ادلعوى حىت وان اكن احلمك املس تأ نف قىض بعدم قبولها، وهذا ما نص عليه الفصل 

ذا أ بطلت أ و أ لغت غرفة الاس تينافات ابحملمكة الابتدائي اذلي جاء فيه ما ييل:"  س تينافالامكة ة أ و حماإ

ذا اكنت ادلعوى جاهزة للبت ف  ."هيااحلمك املطعون فيه وجب علهيا أ ن تتصدى للحمك يف اجلوهر اإ

 الفصل السادس: الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف

 الفرع الأول: أساس مشروعيتهما

 يفطعن من خال ال ال صل أ ن حممكة الاس تئناف تنظر اخلصومة القضائية ابعتبارها درجة اثنية،

ل  24من التنظمي القضايئ للمملكة والفصل  9احلمك الابتدايئ الصادر بشأ هنا طبقا للفصلني  من ق م م. اإ

م  من ق م 143أ ن هذا ال صل ترد عليه بعض الاس تثناءات أ مهها ما نص عليه املرشع يف الفصل 

أ و  قاصةس تيناف ابس تثناء طلب املل ميكن تقدمي أ ي طلب جديد أ ثناء النظر يف الا اذلي جاء فيه:"

 ."كون الطلب اجلديد ل يعدو أ ن يكون دفاعا عن الطلب ال صيل

 الفقرة الأولى: كون الطلب الجديد دفاعا عن الطلب الأصلي

كون يا أ ن أ شار ال س تاذان الكزبري والعبدلوي يف حديهثام عن حاةل كون الطلب اجلديد ل يعدو 

ل  خالل  قدميهاأ ن ادلفوع اجلديدة اليت يقدهما املدعي عليه واليت فاته تدفاعا عن الطلب ال صيل، اإ

 املرحةل الابتدائية ل ول مرة أ مام حممكة الاس تئناف.

صيل من ق م م فالطلب اجلديد اذلي يعد دفاعا عن الطلب ال   134حيادا ملا نص عليه الفصل 

اثر  دمة ضده، واليت بقي جوازل يقصد منه ادلفوع اليت يثريها املدعى عليه لرد ادلعوى املق  هتا أ ماماإ

 حممكة ادلرجة الثانية أ مرا بدهييا ومسلام به.



 

  

 -P 117 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 أ نه ت رمغالفقرة الثانية: الطلب املرتتب مبارشة عن الطلب ال صيل واذلي يريم اإىل نسف الغااي

 أ سس عىل أ س باب وعلل خمتلفة

ن كون الطلب اجلديد املرتتب عن الطلب ال صيل أ مر مسمل بوجوبه،  ن لبني مويعين ارتباط الط اإ

ت ا وحدحيث العالقة بني الطرفني واليت يه جوهر الطلبني، والوقائع مادية اكنت أ و قانونية وكذ

 يفقدم ال طراف...، فوحدت العنارص بني الطلبني اجلديد وال صيل يرتتب عهنا عدم قبول الطلب امل

طار الفصل  ذا تضمن تغيري أ   143اإ  و تبديال لوقائع ادلعوى.من ق م م )الطلب اجلديد( اإ

 الفرع الثاني: الطلبات الجديدة وتأثرها بعدم قبول الاستئناف

لبات من ق م م ما يقبل وما ل يقبل من الط  143حني بني قانون املسطرة املدنية يف فصهل 

ىل تأ ثر هذه الطلبات أ و عدم تأ ثرها بعد ل م قبو اجلديدة ابتداء أ مام حممكة الاس تئناف مل يرش اإ

ذر يل انتئناف خاصة أ ن العالقة بيهنام وبني الطلب ال صيل ليست جمرد تصور افرتايض أ و احامتالاس  

ىل معاجلهتا درءا ملا قد حيدث من اختالف ا ف ملواقاحلدوث، فاكن من املفرتض أ ن يبادر املرشع اإ

 بشأ نهتا يف العمل القضايئ.

ل رج أ جل الاس تئناف لوقوعه خافقد عرض فعال عىل القضاء املغريب حاةل قىض بشأ هنا بعدم قبو 

من  ح بهرص أ و سقوط الطلب الإضايف املقدم من املس تأ نف عليه دون أ ن يورد يف تعليهل أ ي تربير ملا 

 سقوط الطلب الإضايف.

 الفصل السابع: مقولة عدم تضرر المستأنف من استئنافه

عة لشائاملقولت ا مقوةل " عدم ترضر املس تأ نف من اس تئنافه " أ و " ل يضار احد بطعنه " من

ة ة املدنيملسطر اليت ترد أ حياان مضن القرارات الصادرة عن القضاء املدين، رمغ أ نه ل يوجد يف قانون ا

ساس و ال  قاعدة تس تخلص مهنا هذه املقوةل ل يف ما خيص الاس تئناف ول يف غريه من الطعون، مفا ه

 ؟القانون لهذه املقوةل؟ وهل يه من مشمولت النظام العام
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 الفرع الأول: مضمون المقولة وأساسها القانوني

رث ه بأ كيقتيض مضمون هذه املقوةل أ ن الطاعن من خالل ممارس ته ل ي طعن ل ميكن أ ن حيمك علي

عمما حمك به عليه يف احلمك املطعون فيه، وأ ن احملمكة ويه تنظر يف هذا الطعن ل ميكن ل  ه امل لهذها اإ

ل أ ن تؤيد احلمك   املطعون فيه أ و تلغيه أ و تعدهل لصاحل الطاعن.املقوةل اإ

، ل من خالل مراجعتنا لنصوص قانون املسطرة املدنية املنظمة لالس تئناف أ و ل ي طعن أ خر

اس ىل أ سعجند ابلقطع نص يثبت هذه الفكرة كقاعدة قانونية، وهو ما جيعل هذه املقوةل غري مرتكزة 

 لقانوين لهذه الفكرة؟قانوان، ومن هنا يربز التساؤل عن ال ساس ا

جابة عن هذا التساؤل، ميكن القول أ ن قانون املسطرة اجلنائية انفرد بتقرير نص  يف هذا  انوينقلالإ

ما ييل:"...ويف حاةل صدور  409منه، فقد جاء يف الفصل  410و  409الشأ ن مضن الفصلني 

ل تصحيح احلمك أ و اإ   يف". وجاء س تأ نفلغائه لفائدة امل الاس تئناف من املهتم ل ميكن حملمكة الاس تئناف اإ

ل عن من ق م ج:" أ ما اس تئناف املطالب ابحلق املدين أ و املسؤو 410الفقرة ال خرية من الفصل 

لغائه لفائدة املس تأ ن ل تصحيح احلمك أ و اإ ن نطالقا مف." ااحلقوق املدنية فال يتيح حملمكة الاس تئناف اإ

 فه جيدالقول بعدم جواز ترضر املس تأ نف من اس تئنا خيص القضاء الزجري فاإن ذه املقتضيات وفاميه

يف ما  من ق م ج اليت تتعلق فقط ابلس تئناف ول جند لها نص مماثال 410و  409س نده مضن الفضل 

 سطرةخيص التعرض والنقض، أ ي أ ن هذه القاعدة القانونية اليت ورد النص علهيا حىت يف نطاق امل 

منا خت ر م ترض ص الاس تئناف وحده ل غري، وابلتايل فاإن نطاق عداجلنائية ل تشمل لك الطعون، واإ

 الطاعن من طعنه ينحرص فقط يف اس تئناف املهتم أ و اس تئناف املطالب ابحلق املدين. 

نون من قا 410و  409أ ما قانون املسطرة املدنية فال يتضمن مقتضيات مماثةل يف الفصلني 

نية عدة قانو ضع قام املدنية ل توجد رضورة تدعوا اإىل و املسطرة اجلنائية، ل نه فامي خيص اس تئناف ال حاك

 دلعوىتقيض بأ ن املس تأ نف ل يترضر من اس تئنافه، ل ن أ اثر هذا الاس تئناف يف ما يتعلق بنرش ا

 تكون حمدد مس بقا مبقال الطعن.

نتبني مما س بق أ ن مقوةل عدم ترضر املس تأ نف من اس تئنافه ابلنس بة للقضاء املدين ليست مبدأ  

منا يه نتيجة تتحقق مبراعاة فكرة أ خرى تشلك أ صال قا نونيا قامئا بذاته وليس بفكرة حقيقية اثبتة، واإ

ل مبقتىض املقال الاس تئنايف "، ويه  ل فامي عرض علهيا اإ ومبدأ  " ويه أ ن حممكة ادلرجة الثانية ل تنظر اإ
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ن عدلت احلمك الابتدايئ لصاحل املس تأ نف بتناول جزء من ادلعوى مل يعرض علهيا، فهذا ل  وحىت واإ

يعين أ ن حمكها سلمي ما دام املس تأ نف مل يترضر من اس تئنافه، بل اإن حمكها خمالف للقانون لكوهنا بتت 

 يف أ مر مل يعرض علهيا بواسطة مقال الطعن ابلس تئناف.

 الفرع الثاني: علاقة فكرة عدم تضرر الطاعن بطعنه بالنظام العام

ذ قامئة القانون ابلنظام العام يقتيض أ ساس وجود قاعدة قانونيةغن احلديث عن تعلق مقتضيات  ، اإ

طار نص قانوين، أ ي قاعدة قانوني ل يف اإ كون حبث ة، ويأ ن فكرة النظام العام ل ميكن قياهما وحبهثا اإ

ل صياعالقة هذه القاعدة بفكرة النظام العام مرتكزا عىل حتديد درجة الإلزام فهيا ابلنظر اإىل رادغهتا واإ ة  اإ

 املرشع العرب عهنا.

طار ذلكل ويف جمال القضاء املدين فقط فاإن ابتعاد مقوةل عدم ترضر الطاعن من طعنه عن اإ 

 القواعد القانونية، يفقدها لك عالقة بفكرة النظام العام.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 
 

 

  
 

 جداولو خطاطات

 اجلنائي العامقانون اليف  

 (ج)ق واخلاص  
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 :ولالفصل األ 
الدليل الوجيز يف القانون اجلنائي  

 عاميف شقه ال
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 وهي: أركان اجلرمية ثالثة

 *    باحة: أركان اجلرمية وأسباب التربير واإلولاحملور األ    *

 هي اعتداء ومساس حبق حممي جنائيا مبوجب القانون اجلنائي : تعريف اجلرمية
ناع منصوص عليه يف القانون اجلنائي كل فعل أو امتوالقوانني ذات الصلة، وتعرف كذلك بأهنا 

   من جمموعة القانون اجلنائي(. 110ومعاقب عليه مبقتضاه )الفصل 

    :أركان اجلرمية ֎
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عل جيه أن ختلف أحد األركان الثالثة اآلنفة الذكر أعالإليه يف هذا املقام جتدر اإلشارة مما
فال  –الركن الشرعي  –هناك نص جيرم ويعاقب  نا مل يكالفعل اجلرمي ينتفي، فمثال إذ

 صادر من اجلاين ، كذلك يف حالة غياب نشاط مادي إجيايب أو سليبجرمية ميكننا احلديث عن
 .حلديث عن جرمية...اخلميكننا كذلك افال  –الركن املادي  –

ويسمى كذلك بالركن 
القانوين، وتلخصه قاعدة 

ال جرمية وال عقوبة إال "
بنص، وال متابعة وال 
حتقيق وال حماكمة إال 

 ."بنص كذلك

  * مبدأ الشرعية
 * واإلجرائية املوضوعية

وهو النشاط اإلجيايب 
كمثال توجيه اجلاين طعنة 
بالسكني للضحية، أو 
النشاط السليب كمثال عدم 
تقدمي مساعدة لطفل أو 
عاجز يف خطر، وهذا الفعل 
بشقيه ينشأ عنه ضرر 

جملتمع، مع وجودة يلحق ا
عالقة سببية بني كل من 
الفعل املرتكب والضرر 

 احلاصل.

ويعرف كذلك بالقصد اجلنائي، وينقسم 
إىل قصد عمدي يتفرع عنه قصد خاص 

وغري  وآخر عام ومباشر وغري مباشر وحمدود
حمدود مت قصد فجائي وآخر مع سبق 
اإلصرار، أما القصد اجلنائي غري العمدي 
فيكون نتيجة اإلمهال والرعونة وعدم 
التبصر وعدم احترام النظم...اخل، 
وخبصوص عناصر القصد اجلنائي العمدي 
فهي: توجيه إرادة اجلاين إىل حتقيق 
الواقعة اإلجرامية، مت علمه بأن الفعل الذي 

دم عليه يشكل جرمية من الناحيتني هو مق
الواقعية والقانونية، وخبصوص اخلطأ غري 

 العمدي فال دخل لإلرادة فيه.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 : 45أسباب التربير واالباحة ֎

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
من  124مي إال أن املشرع مل يدرجها يف الفصل جتدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من األسباب املربرة للفعل اجلر -45

 القانون اجلنائي، ومثال ذلك ألعاب الرياضية كفنون احلرب أو بعض املهن كالطب واجلراحة...اخل.

تعترب حالة الضرورة ثاين 
األسباب املربرة النتفاء 
املساءلة عن الفعل اإلجرامي 

حسب البند الثاين املرتكب 
من القانون  124من الفصل 

اجلنائي الذي نص على 
ذا اضطر الفاعل ماديا إ ...أنه:"

إىل ارتكاب اجلرمية، أو كان 
يف حالة استحال عليه معها، 
استحالة مادية، اجتناهبا، 
وذلك لسبب خارجي مل 

 ".يستطع مقاومته

كمثال كسر أحد األشخاص 
لباب مسكن جاره قصد 

جاة من حريق اهلروب للن
شب يف مسكنه، فهنا فعل 

 الكسر اقتضته الضرورة. 

يعد الدفاع الشرعي من أقدم 
األسباب املربرة النتفاء املساءلة 
عن األفعال اإلجرامية عن 
مرتكبيها، واملشرع نص له 
على شروط حمددة وذلك يف 

 124البند الثالث من الفصل 
من القانون اجلنائي أمهها أن 
يكون الدفاع الشرعي 

ة االعتداء متناسب مع خطور
وهذه الصورة ال تتحقق مثال 

فريد   B صفعة إىل Aإذا وجه 
عليه هذا األخري بطعنة 
بسكني يف مقتل، وللدفاع 

ممتازة أوردها  الشرعي حاالت
من  125املشرع يف الفصل 

 نفس القانون.

اعترب املشرع املغريب أداء 
جب من ضمن الوا

األسباب املربرة النتفاء 
الفعل اجلرمي، وهذا ما 
يستشف من خالل 
االطالع على البند األول 

من  124من الفصل 
 القانوين اجلنائي بقوله:"

ذا كان الفعل قد أوجبه إ
القانون وأمرت به السلطة 

كمثال احلالة  "الشرعية
اليت يطلق فيها أحد 
رجال األمن النار على 

ند حماولته أحد اجلناة ع
االعتداء على أشخاص 

 .مدنيني
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*  احملول الثاين: نظرة موجزة حول كل من احملاولة واملسامهة واملشاركة  *  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  لإلشارة فاملشرع عاقب الفاعل املعنوي للجرمية أو ما يصح اصطالحه عليه من قبل الفقه اجلنائي
قتراف فعل جرمي ر شخص غري مسؤول جنائيا وحيمله على اٌخباجملرم اجلبان، وهو الشخص الذي يس

من  131معني، حيث عاقبه املشرع بالعقوبة املقررة هلذا الفعل بالرغم أن اجلرمية مل تتم بفعله املباشر )ف 
 ق ج(.

أبرز املشرع املغريب التنظيم 
القانوين للمحاولة يف الفصول من 

من القانون اجلنائي،  117إىل  114
احلالة اليت  114حيث بني يف الفصل 

نكون فيها أمام احملاولة وهي اليت 
يبتدئ فيها اجلاين بتنفيذ خمططه 
اإلجرامي ويتوقف عن امتامه 

، كما لو لظروف خارجة عن إرادته
تدخلت الشرطة إليقافه أو لقي 
مقاومة من اجملين عليه جعلته يعدل 

؛ واحملاولة يف اجلرمية عن خمططه
اجلنحة يف أما  ،تتحقق يف اجلناية

فتكون بنص خاص وذلك طبقا 
من نفس القانون، يف  115للفصل 

حني ال يتصور العقاب على حماولة 
يف  ر العمداملخالفة لغياب عنص

املخالفات، واحملاولة تتحقق يف 
اجلرائم العمدية دون غري العمدية، 
واجلرائم البسيطة دون جرائم 
االعتياد، وجرائم النتيجة دون 

 .اجلرائم الشكلية
تتخذ احملاولة صور عديدة لعل أمهها: 

اجلرمية  -2وقوفة؛ اجلرمية امل -1
 جلرمية املستحيلة.ا -3اخلائبة؛ 

تناول املشرع املغريب املسامهة 
يف فصل واحد فريد يف القانون 

، حيث 128اجلنائي وهو الفصل 
عترب ي نص فيه على ما يلي:"

مسامها يف اجلرمية كل من 
ارتكب شخصيا عمال من أعمال 

 ".التنفيذ املادي هلا
ا فاملساهم هنا يعد فاعال أصلي

يف احلالة اليت يتعدد فيها 
مرتكبو الفعل اإلجرامي كمثال 
إقدام أحد اجلناة على كسر باب 
مسكن ميلكه الغري وقيام رفيقه 
بتكبيل حارسه وقيام الثالث 
 بسرقة ما بداخله من منقوالت.

واحلديث عن املسامهة يتعني 
أن يكون مقترفو الفعل 
اإلجرامي اثنني أو أكثر، وأن 

منهم بفعل يقوم كل واحد 
 إجيايب ال تقوم اجلرمية إال به.

تطرق املشرع املغريب 
للتنظيم القانوين للمشاركة يف 

من  131و130و 129الفصول 
القانون اجلنائي، حيث حدد 
احلاالت اليت تتحقق فيها صور 
املشاركة يف أربعة واردة على 
سبيل احلصر، وميكن متييزها 

عبارة عن بعضها من خالل ال
اليت افتتح هبا املشرع كل حالة 

 -1منها على حدا وهي:
ساعد  -3قدم...؛  -2أمر...؛ 

 عود...؛ ت -4أو أعان...؛ 
وخبصوص العقاب عن 
املشاركة فيعاقب عليها 
بالعقوبة املقررة للجناية أو 
اجلنحة املقترفة، وال يستفيد 
من الظروف الشخصية إىل من 
توفرت فيه، أما الظروف 

ة فال يستفيد منها ال العيني
 .املسامهني وال املشاركني
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ئج وعواقب األفعال اإلجرامية وتعين صالحية وأهلية الشخص لتحمل نتا املسؤولية اجلنائية:تعريف 

 اليت يقدم على ارتكاهبا، وميكن مناقشتها يف منظورات ثالثة وهي:

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكتمل املسؤولية اجلنائية 
ببلوغ الشخص الطبيعي لسن 

سنة مشسية كاملة دون أن  18
يعترضه عارض ينقص أهليته 
كالضعف العقلي أو يعدمها 
كاجلنون املطبق، وهو األمر الذي 
أقره املشرع يف الفقرة األوىل من 

من جمموعة القانون  13ل الفص
تطبق على اجلنائي بقوله:" 

البالغني مثان عشرة سنة ميالدية 
كاملة العقوبات والتدابري 
الوقائية املنصوص عليها يف هذا 

 ".القانون
فاجلاين املتمتع باألهلية 
الكاملة يكون مسؤوال مسؤولية 
كاملة عن أفعاله املخالفة للقانون 

وقع اجلنائي ويتابع من أجلها وي
عليه اجلزاء املقرر قانونا نظري 
ذلك، ما مل يكن ناقص أو منعدم 

 األهلية رغم بلوغ سن الرشد.

تناول املشرع املغريب 
احلاالت اليت تكون فيها 
املسؤولية اجلنائية للجاين 
ناقصة، كما لو تعلق األمر 
جبرمية ارتكبها حدث، فهنا 
يسأل مسؤولية جنائية ناقصة 

ة وخيضع لقواعد مسطري
إجرائية جنائية خاصة، وهي 
اليت أشارت إليها الفقرة الثانية 

من القانون  13من الفصل 
اجلين الذي حييل على الكتاب 
الثالث من قانون املسطرة 

 اجلنائية.
ومن احلاالت كذلك اليت 
تكون فيها املسؤولية اجلنائية 
ناقصة هي اجلاين الذي يعاين 
من ضعف عقلي جيعل متييزه 

 صني.وإدراكه ناق
 

أورد املشرع املغريب جمموعة 
من احلاالت اليت تنتفي فيها 
املسؤولية اجلنائية ملرتكب 
الفعل اإلجرامي، لعل أمها أن 
اجلاين يعد صغريا غري مميزا، 
حيث أقر املشرع املغريب انتفاء 

اجلنائية كما  مسؤوليته
يستشف ذلك من نصوص 
قانون املسطرة اجلنائية رغم 
امكانية قيام مسؤوليته املدنية؛ 
كذلك تنتفي مسؤولية 
األشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات عقلية تعدم اإلرادة 
كما احلال بالنسبة ملن يعاين من 

 جنون مطبق.
لقد جعل املشرع كذلك من 
أسباب التربير واإلباحة )ف 

من ق ج( مناطا النتفاء  124
املسؤولية اجلنائية مىت حتققت 

 شروطها كاملة.

املسؤولية اجلنائية 
 الكاملة

 
املسؤولية اجلنائية 

 الناقصة
 

اء املسؤولية حاالت انتف
 اجلنائية

 



 

  

 -P 126 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 * املقررة قانونا وتقسيماهتا العقوباتاحملور الرابع:  *

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 
 

درة يف حق احملكوم عليه، فإنه يقضي العقوبة األشد جتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة تعدد العقوبات الصا
 .-وهذا األمر متصور يف العقوبات السالبة للحرية حصرا –منها أوال مت األخف 

العقوبات 
اخلاصة 

 باجلنايات
 16)ف 

 من ق ج(

العقوبات 
اخلاصة 

 باملخالفات
من  18)ف 

 ق ج(
 

العقوبات 
اخلاصة 
 باجلنح

 17)ف 
 من ق ج(

 

 + اإلعدام.

+ السجن 
 ؤبد.امل

+ السجن 
احملدد يف 

 سنة. 30

+ اإلقامة 
 االجبارية.

+ التجريد 
من احلقوق 

 الوطنية.

+ احلبس 
الذي ال 

 5يتجاوز 
 سنوات.

+ الغرامة 
اليت تتجاوز 

1200 
 درهم.

+ أقل مدة 
احلبس شهر 

 5وأقصها 
 سنوات.

+ االعتقال 
عن ملدة تقل 
 شهر.

+ الغرامة من 
درهم اىل  30

 درهم. 1200

ولإلشارة 
فاملخالفات كذلك 

منصوص عليها 
وعلى    عقوبتها 
يف قوانني خاصة 
كقانون قضاء 

 القرب.

العقوبات 
اإلضافية 
اليت تلحق 
الشخص 
 املعنوي

 

العقوبات 
اإلضافية 
اليت تلحق 
الشخص 
 الطبيعي

 

+ احلجز 
 القانون.

+ التجريد من 
احلقوق الوطنية 
)وهنا ال ميكن 

احلكم هبا إال إذا 
كانت هناك 
 عقوبة أصلية(.

+ احلرمان 
املؤقت من 

ممارسة بعض 
 احلقوق واملهام.

+ املصادرة 
وتنقسم إىل 

مصادرة جزئية 
 رى كلية.وأخ

+ حل الشخص 
 املعنوي.

+ الغرامات 
 املالية.

+ نشر احلكم 
الصادر ضد 
الشخص 

 .املعنوي



 

  

 -P 127 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي
 

  *      حلكم هباااحملور اخلامس: يف باقي التدابري الوقائية اليت ميكن   *     

   
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدابري سالبة 
 للحقوق

تدابري سالبة 
 للحرية

 + االقصاء.
+ االجبار على 
اإلقامة يف مكان 

 معني.
+ املنع من اإلقامة 

 باملرة.
+ اإليداع القضائي 
يف مؤسسة لعالج 
 األمراض النفسية

+ اإليداع القضائي 
 يف مؤسسة للعالج.
+ الوضع القضائي 

يف مؤسسة 
 فالحية.

 

+ عدم األهلية 

ملزاولة مجيع 

 الوظائف العمومية.

+ املنع من مزاولة 

مهنة أو نشاط أو 

 فن.

+ سقوط احلق يف 

رعية الوالية الش

 على األبناء. 

 
 

 املصادرة   االغالق  

حسب البند 

الثاين من الفصل 

من القانون  62

اجلنائي فالتدابري 

الوقائية العينية 

 هي: 

 إغالق احملل أو2 – 

املؤسسة اليت 

استغلت يف 

 تكاب اجلرميةار

حسب البند األول 

من  62من الفصل 

نائي القانون اجل

لتدابري الوقائية فا

 :العينية هي

 مصادرة األشياء1 – 

اليت هلا عالقة 

باجلرمية أو األشياء 

الضارة أو اخلطرية 

 أو احملظور امتالكها
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  *باقي ما ميكن أن حيكم به القضاء  احملور السادس: يف  *     
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؤثر تمما جتدر اإلشارة إىل أنه وعلى الرغم من احلكم على اجلاين جبملة من العقوبات، إال أن هناك كذلك أسباب
قانون اجلنائي جند: من ال 93يف تنفيذ هذه العقوبات وجتعل تنفيذها يعلق، ومن هذه األسباب حسب ما نص عليه الفصل 

رد  -7رطي، االفراج الش -6الصلح،  -5التقادم،  -4ون اجلنائي، الغاء القان -3ل، العفو الشام -2عليه،  موت احملكوم -1
شخص االعتبار، ونفس هذه األسباب هي اليت تؤدي إىل تعليق تنفيذ التدابري الوقائية احملكوم هبا من قبل القضاء على ال

 اجلاين.

ويعين أن يتم ارجاع ما مت وضع اليد 
عليه من قبل دواليب العدالة ملن له 
احلق فيه، وقد تناوله املشرع يف 

من القانون  107و 106الفصلني 
 106اجلنائي، حيث ينص الفصل 

لرد هو إعادة األشياء أو على ما يلي:" ا
ة املنقولة املوضوعة املبالغ أو األمتع

حتت يد العدالة إىل أصحاب احلق 
وميكن للمحكمة أن تأمر بالرد  .فيها

 ".ولو مل يطلبه صاحب الشأن
 على ما يلي:" 107كما نص الفصل  

وز للمحكمة عالوة على ذلك، بقرار جي
معلل، بناء على طلب اجملين عليه أن 

املبالغ املتحصلة من بيع  : 1د تأمر بر
األمتعة املنقولة اليت كان له  األشياء أو

األشياء أو  2. احلق يف استردادها عينا
األمتعة املنقولة املتحصل عليها بواسطة 
ما نتج عن اجلرمية، مع احترام حقوق 

 ".الغري
 

  

يقصد هبا تلك املبالغ املالية 
اليت حيكم هبا للمتضرر من 
اجلرمية والذي سبق له أن 
نصب نفسه مطالبا باحلق 

 أثناء سري إجراءات املدين
الدعوى العمومية سواء أمام 
قاضي التحقيق أو أثناء مثوله 
أمام هيئة احلكم، وقد نص 

 108عليها املشرع يف الفصل 
 من القانون اجلنائي بقوله:"

التعويضات املدنية احملكوم هبا 
جيب أن حتقق للمتضرر 
تعويضا كامال عن الضرر 
الشخصي احلال احملقق الذي 

 ".اشرة من اجلرميةأصابه مب
 

نص املشرع املغريب على 
ضرورة قيام القاضي اجلنحي 
بالبت يف كل حكم يصدره يف 
مسألة الصوائر واملصاريف 
القضائية للدعوى، وهو ما نصت 

 105األوىل من الفصل عليه الفقرة 
ل ك من القانون اجلنائي بقوهلا:"

حكم بعقوبة أو تدبري وقائي، 
جيب أن يبت يف الصوائر 
ومصاريف الدعوى طبق القواعد 

 347املنصوص عليها يف الفصلني 
 ."من املسطرة اجلنائية 349و

ومن ضمن املصاريف احملكوم 
هبا أن يتحمل املتهم مصاريف 

رغب من استدعاء الشهود الذي ي
 347احملكمة أن تستمع هلم )ف 

 من ق م ج(.

 رد القضاء ملا مت وضع
 اليد عنه  

 

التعويضات املمنوحة 
 للمطالب باحلق املدين

 
 

 الغرامات والصوائر
 القضائية
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 *ور السابع: ظروف التخفيف وظروف التشديد والتدرج املعمول به يف حالة اقتراهنا احمل *

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعطى املشرع املغريب للقاضي الزجري 
مكنة متتيع املتهم املاثل أمامه بظروف 

من  146التخفيف حسب منطوق الفصل 
القانون اجلنائي مىت تبني له أن العقوبة 

ل الذي أتاه تعد قاسية بالنظر إىل املقررة للفع
خطورة هذا الفعل أو درجة إجرامه ما مل 
يوجد نص مينع متتيعه هبذه الظروف كما 
احلال بالنسبة للجاين الذي يقدم على قتل 
أحد اصوله فهنا حيكم عليه باإلعدام حصرا، 
ومتتيع املتهم بظروف التخفيف يرجع 
للسلطة التقديرية للقاضي مع التزامه 

ليلها تعليال سائغ، وقد أورد املشرع يف بتع
من القانون اجلنائي أهم  147الفصل 

احلاالت اليت ميتع فيها القاضي اجلاين 
بظروف التخفيف كمثال إذا كانت العقوبة 
املقررة هي اإلعدام فيمكنه أن يزنل عنها 
وحيكم على اجلاين بالسجن املؤبد أو السجن 

كما ميكن سنة...إخل، و 30إىل  20احملدد من 
للقاضي ختفيف العقوبة السجنية أو 
احلبسية فيمكنه ختفيض الغرامة كذلك أو 
حذفها أو تعويضها، أما إذا كان فعل اجلاين 
يستحق عليه اإلقامة اإلجبارية فيمكن 
تعويضها بالتجريد من احلقوق الوطنية أو 

 بعقوبة حبسية،...اخل.
  

روف التشديد احلاالت اليت ويقصد بظ
رفع العقوبة أن يلقاضي بل املشرع يسمح فيها

هلا املقرر  قصىاحلد األ إىلاملقررة للجرمية 
ليت و للظروف اأاجلرمية  طورةما خلإ قانونا

أو بالنظر إىل الشخصية  ،وقعت فيها
اإلجرامية اخلطرية للجاين، كمثال يف السرقة 
فظروفها املشددة كثرية ومتعددة كاستعمال 
السالح أو الكسر أو التسلق، وخبصوص القتل 
كما لو قتل اجلاين أحد أصوله أو أقدم على 
القتل مع سبق اإلصرار والترصد، كذلك من 

العود ) أورد املشرع الظروف املشددة حالة 
تنظيما قانونا حلاالت العود يف الفصول من 

من ق ج(؛ وقد نص املشرع يف  160إىل  154
من القانون اجلنائي على ما  152الفصل 
تشديد العقوبة املقررة يف القانون، يلي:" 

بالنسبة لبعض اجلرائم، ينتج عن ظروف 
" .متعلقة بارتكاب اجلرمية أو بإجرام املتهم

من نفس القانون  153نص يف الفصل فيما 
حيدد القانون ظروف التشديد  على ما يلي:"

 ".املتعلقة جبنايات أو جنح معينة

 ظروف التخفيف
  من ق ج(151إىل  146)من ف 

 

 ظروف التشديد 
 من ق ج(153و 152)الفصلني 

 



 

  

 -P 130 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دما من ق ج(؟ عن 123إىل  118ما املعمول به يف حالة تعدد اجلرائم املرتكبة )الفصول من
تتعدد اجلرائم املرتكبة من قبل اجلاين يف وقت واحد فيصار يف هذه احلالة إىل تطبيق عقوبة 
اجلرمية األشد يف حقه، ولإلشارة فاجلرمية األشد هي من حتدد ملن يعود االختصاص القضائي للبت 

  يف النازلة، فإذا ارتكبت جناية وجنحة، فاالختصاص حملكمة االستئناف كمبدأ عام.

التدرج املعمول به يف حالة اقتران 
تشديد وظروف التخفيف ظروف ال

 من ق ج( 162و  161)الفصلني 
 

قد جتتمع ظروف التشديد وظروف التخفيف يف نازلة معينة، 
يف هذه احلالة يلجأ القاضي إىل إعمال التدرج يف األخذ هبا كما هو 
مقرر يف القانون؛ حيث يأخذ أوال بالظروف املشددة العينية اليت 

لليل يف السرقة، مت ينتقل صاحبة ارتكاب اجلرمية كمثال ظرف ا
لألخذ ثانيا بالظرف املشددة املتعلقة بشخصية اجملرم كما لو تعلق 
األمر بالعنف يف حق األصول، مت ينتقل لألخذ ثالثا باألعذار 
القانونية املتعلقة بارتكاب اجلرمية كما لو كان املسروق زهيد 

لقة بشخصية القيمة، مت ينتقل رابع ملناقشة األعذار القانونية املتع
 اجملرم كحالة قتل األم لوليدها، وينظر بعدها لوجود حالة العود، مت

ينتقل أخريا للنظر يف وجود ظروف قضائية خمففة كمثال سن 
 اجملرم وظروفه االجتماعية.

يف حالة  من القانون اجلنائي على ما يلي:" 161نص الفصل 
يف  اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي

الظروف  :حتديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب اآليت
الظروف املشددة  .املشددة العينية املتعلقة بارتكاب اجلرمية

األعذار القانونية املتعلقة  .الشخصية املتعلقة بشخص اجملرم
األعذار القانونية املتعلقة  .بارتكاب اجلرمية واملخفضة للعقوبة

الظروف القضائية  .حالة العود .عقوبةبشخص اجملرم واملخفضة لل
 ".املخففة
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 الفصل الثاني:
الدليل الوجيز يف القانون  

 اجلنائي يف شقه اخلاص
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 *قسيمات اجلرائم كما هي واردة يف القانون اجلنائيتاحملور األول: *

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

جرمية  +
 املؤامرة

جرائم + 
االعتداء 
 على امللك

وعلى 
العائلة 
 امللكية

جرائم  +
العصابات 

 املسلحة
 + اخليانة

 + التجسس
 االرهاب+ 

+جرائم 
االستفتاء 
 واالنتخابات
+ زعزعة 

 عقيدة مسلم
+ تعطيل 
 العبادات

+ اإلفطار 
العلين يف 

 رمضان
+ شطط 

وظفني يف امل
استعمال 

السلطة جتاه 
األفراد 

 والتعذيب
 

+ جرمية إهانة 
موظف 

 واالعتداء عليه
مية إهانة + جر

علم اململكة 
 ورموزها

+ اإلشادة بإهانة 
علم اململكة 

 ورموزها
+ املقابر وحرمة 

 املوتى
+ جرائم كسر 
االختام وأخذ 
األوراق يف 

مستودعاهتا 
 العامة

+ جرائم القمار 
واليانصيب 

والتسليف على 
 الرهون.

+ تواطؤ 
 املوظفني

 + جتاوز السلطة
 + انكار العدالة
 + االختالس

التصريح + عدم 
 باملمتلكات

 الرشوة+ 
+ استغالل 

 النفود
+ الشطط يف 

استعمال السلطة 
 ضد النظام العام

+ مزاولة 
السلطة قبل 
اواهنا أو بعد 
زوال احلق يف 

 ممارستها

العصيان + 
والتعاون مع 

 اجملرمني
+ التحريض 
على ارتكاب 

اجلنايات 
 واجلنح

 + العصيان
+ العنف 

املرتكب خالل 
التظاهرات 

 الرياضية
 + اهلروب

+ خرق اإلقامة 
 االجبارية

+ التسول 
 والتشرد

من الفصل 
اىل  163

218 

ل من الفص
اىل  219

232 

ل من الفص
اىل  233

262 

ل من الفص
اىل  263

292 

ل من الفص
اىل  293

333 
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ل من الفص
 448اىل  392

ل من الفص
 504اىل  449

ل من الفص
 391اىل  334

ل من الفص
 607اىل  505

ل من الفص
اىل  607-3

607-11 
 

+ تزييف أو 
تزوير النقود 

وسندات 
 القرض العام

+ تزييف اختام 
الدولة والدمغات 
 والطوابع والعالمات

+ تزوير األوراق 
 الرمسية والعمومية
+ تزوير األوراق 

العرفية أو 
 جارة املتعلقة بالت

+ تزوير أنواع 
خاصة من 

الوثائق اإلدارية 
 والشهادات

+ شهادة الزور 
واليمني الكاذبة 
واالمتناع عن 

 الشهادة.

+ انتحال 
 الصفات

 

+ القتل العمد 
والتسميم 
 والعنف

+ التهديد 
وعدم تقدمي 

 مساعدة
 + التمييز

 + القتل اخلطأ
+ االعتداء على 

احلرية 
الشخصية وأخذ 
الرهائن وحرمة 

بة املسكن املرتك
 من قبل االفراد
+ االعتداء على 

الشرف 
واالعتبار 
الشخصي 

 وافشاء األسرار
+ انتحال 
 الصفات

 

 + االجهاض
+ ترك األطفال 

والعجزة 
وتعريضهم 

 للخطر
+ اجلرائم اليت 

حتول دون 
التعرف عن 

 هوية طفل
+ خطف 

القاصرين وعدم 
 تقدميهم

 + امهال األسرة
+ االخالل 

 العلين باحلياء
 + هتك العرض

+ الفساد 
 والشدود 
+ اخليانة 
 الزوجية

+ افساد 
 الشباب

 االجتار بالبشر +  
 
 
 
 

+ جرائم 
 السرقة

 + النصب
 + خيانة األمانة

 + التفالس
+ االعتداء على 

األمالك 
 العقارية

 + غسل األموال
+ االعتداء على 
امللكية األدبية 

 والفنية
+ التخريب 

ب والتعيي
 واالتالف
+ حتويل 
الطائرات 

وتالفها واتالف 
منشآت املالحة 

 اجلوية
 
 

+ اخليانة 
 الزوجية

+ جرائم 
الدخول للنظام 
املعلومايت عن 
 طريق اخلطأ 

+ جرائم تغيري 
معطيات النظام 
املعلومايت بعد 

 الدخول له
+ جرائم عرقلة 

سري النظام 
خلل  واحداث
 فيه

+ جرائم 
االتالف أو 
احلذف أو 

التغيري وتغيري 
طريق املعاجلة 

أو طريقة إرسال 
عن طريق 
 االحتيال
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 *انونا وعقوباتها والفصول املؤطرة هلاواجلنح املقررة ق أهم اجلنايات: ثالثال ور*احمل
 

 فصوهلا القانونية العقوبة املقررة نوعها أو وصفها  اسم اجلرمية
 طبقا ق ج

 164و 163 اإلعدام أو املؤبد جنايات جرائم االعتداء على جاللة امللك

 اإلعدام أو املؤبد جنايات ويل العهد جرائم االعتداء على
 30<<20أو احملدد 

 166و 165

 168و 167 السجن املؤبد جنايات جرائم االعتداء على باقي أفراد العائلة امللكية

 170و 169 السجن املؤبد جنايات جرائم املساس بالنظام

 ق ج 172 20<<5املؤبد أو  جنايات جرائم املؤامرة ضد حياة امللك أو شخصه

 ق ج 173 20<<5املؤبد أو  جنايات جرائم املؤامرة ضد حياة ويل العهد

 184إىل  181 إعدام أو سجن جنايات جرائم اخليانة

 ق ج 185 اإلعدام جنايات جرائم التجسس

سجن أو حبس  جنايات أو جنح جرائم املس بسالمة الدولة اخلارجية
 وغرامة

 200إىل  188

إعدام أو حمدد أو  جنايات أو جنح جرائم املس بسالمة الدولة الداخلي
 حبس وغرامة

 207إل  201

 ق ج 208 10<<5سجن من  جنايات جرائم االخنراط يف العصابات

عقوبات جنائية  جنايات جرائم اإلرهاب
 خمتلفة

إىل  218-0
218-9 

يعاقب عليها وفق  جنايات وجنح جرائم االستفتاء واالنتخابات
 أنظمة خاصة

 ق ج 219

سجن أو حبس  جنايات أو جنح جرائم شطط املوظفني يف استعمال السلطة
 امةوغر

ق  231إىل  225
 ج

 أوال: اجلنايات واجلنايات املقرونة جبنح
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مؤبد أو حمدد أو  جنايات جرائم التعذيب
 غرامة

إىل  231-1
231-8 

 236إىل  233 سجن أو حبس جنايات أو جنح جرائم تواطؤ املوظفني

 239إىل  237 سجن أو حبس جنايات أو جنح جرائم جتاوز املوظفني للسلطة

سجن أو حبس  جنحجنايات أو  جرائم االختالس املرتكبة من قبل املوظفني
 وغرامة

 ق ج 241

 ق ج 242 10<<5سجن من  جناية  جرمية تبديد املوظفني ملا مت ائتماهنم عليه بسوء نية

سجن أو حبس أو  جناية أو جنحة جرائم الغدر
 غرامة

  247إىل  243
 ق ج

 2فقرة  249 10<<5سجن من  جناية  ألف درهم 100جرمية الرشوة عندما يفوق املبلغ 

سجن أو حبس  جنايات أو جنح قي صور جرائم الرشوةيف با
 وغرامة

  256إىل  251

جرائم الشطط يف استعمال السلطة من قبل املوظفني ضد 
 النظام العام

 260إىل  257 سجن أو حبس جنايات أو جنح

سجن أو حبس  جنايات أو جنح جرائم االعتداء على املوظف بالعنف أو اإليذاء
 وغرامة

 ق ج 267

 10<<5سجن من  جنايات السرقة عن طريق كسر األختام جرائم
 سنوات

ق  510و  274
 ج

 ق  277إىل  275 سجن أو حبس جنايات أو جنح يف باقي جرائم االعتداء على الوثائق يف مستودعاهتا العامة
 ج

سجن أو حبس  جنايات أو جنح اجلرائم املرتكبة من قبل ممونو القوات املسلحة
 وغرامة

ق  281إىل  278
 ج

سجن أو حبس  جنايات أو جنح  جرائم العصابات اإلجرامية
 وغرامة

  299إىل  293
 ق ج

 336إىل  334 سجن مؤبد جنايات جرائم تزوير األموال والسندات املتداولة باململكة

 ق ج 342 سجن جنايات جرائم تزييف خامت الدولة واستعماله
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 ماتجرائم تزوير الطوابع الوطنية والدمغات والعال
 املستخدمة 

 ق ج 343 سجن جنايات

جرائم احلصول بدون أي حق على أحد الطوابع والعالمات 
 والدمغات واستعماهلا بشكل يضر حبقوق الدولة ومصاحلها

 ق ج 344 سجن جنايات

جرائم التزوير املرتكبة من قبل قاض أو موظف أو موثق أو 
 عدل أو كاتب أثناء قيامه مبهامه

ق  353و  352 سجن مؤبد جنايات
 ج

جرائم التزوير يف حمرر ووثائق رمسية املرتكبة من قبل قاض 
 أو موظف

 20<<10سجن من  جنايات 
 سنة

 ق ج 354

 ق ج 356 10إىل  5سجن من  جناية جرمية استعمال ورقة رمسية مزورة

 ق ج 369 10<<5سجن من  جناية جرمية شهادة الزور يف جناية

 ق ج 392 ن مؤبدسج جناية جرمية القتل العمد

 395إىل  393 اإلعدام جناية جرمية القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد

 ق ج 396 اإلعدام جناية جرمية قتل أحد األصول

جرمية قتل طفل وليد باستثناء احلالة اليت تكون فيها األم هي 
 الفاعلة

 ق ج 397 اإلعدام أو املؤبد جناية

  10<<5سجن من  جناية جرمية قتل األم لوليدها
 سنوات

ق ج فقرة  397
2 

 398 اإلعدام جناية  جرمية التسميم

 ق ج 399 اإلعدام جناية جرمية التعذيب وارتكاب أعمال وحشية

الضرب واجلرج والعنف وااليذاء املفضي إىل بثر عضو أو عاهة 
 مستدمية يف حالة استعمال السالح أو سبق اإلصرار والترصد

 20<<10سجن من  جناية 
 سنة

 ق ج 402

ق ج فقرة  403 20<<10سجن من  جناية جرمية الضرب واجلرح املفضي إىل املوت دون نية إحداثه
1 

جرمية الضرب واجلرح املفضي إىل املوت دون نية إحداثه مع 
 سبق االصرار أو الترصد أو باستعمال السالح

 ق ج 403 سجن مؤبد جناية
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سجن أو حبس  جنايات أو جنح العنف أو اإليذاءجرائم أخرى متعلقة بالضرب واجلرح أو 
 وغرامة

 ق ج 404

الضرب واجلرح املفضي إىل عاهة مستدمية أو احلرمان من 
 منفعة عضو أو بعض منها

  20<<10سجن من  جناية
 سنة

ق ج فقرة  410
1 

ق ج فقرة  410 30<<20سجن من  جناية جرمية الضرب واجلرح املفضي إىل املوت
2 

ق ج فقرة  410 السجن املؤبد جناية واجلرح املفضي إىل املوت )يف حالة العود(جرمية الضرب 
3 

ق ج فقرة  410 اإلعدام جناية إذا كان القصد من الضرب واجلرح أو االيذاء هو موت الضحية
4 

باقي صور جرائم الضرب واجلرح والعنف وااليذاء واحلرمان 
 املرتكبة من قبل أحد األصول ضد طفل

إعدام أو مؤبد أو حمدد  جنح جنايات أو
 أو حبس وغرامة

 ق ج 411

 ق ج 412 إعدام أو مؤيد جناية جرمية اخلصاء

ق ج فقرة  413 سجن جناية جرمية إعطاء مواد مضرة باجلسم سبب عاهة مستدمية
3 

ق ج فقرة  413 سجن  جناية جرمية إعطاء مواد مضرة باجلسم سبب املوت دون نية إحداثه
4 

 ق ج 436 سجن جناية طاف واالحتجازجرمية االخت

جرائم االختطاف املرتكبة من قبل األزواج جتاه بعضهم أو 
 الطليق أو اخلاطب أو أحد األصول أو الفروع أو االخوة أو الكافل

 ق ج 1-436 سجن  جنايات

جرائم االختطاف الرامي إىل متكني مرتكبه من أخذ رهائن أو 
 بتسهيل ارتكاب جرمية أو تيسري هرو

 ق ج 437 سجن مؤبد جنايات

 ق ج 438 اإلعدام جناية جرائم تعذيب املخطوفني من قبل اجلناة

جرمية إعداد حمالت أو أماكن حلبس املخطوفني من قبل 
 اجلناة

ق  437و  436 إعدام أو سجن مؤبد جناية
 ج

سجن أو حبس  جنايات وجنح جرائم االجتار بالبشر
 وغرامة

إىل  448-1
 جق  448-14

سجن أو حبس  جنايات وجنح ائم اإلجهاض واعتياده وحماولته والتحريض عليهجر
 وغرامة

ق  458و 449
 ج

-467إىل  459سجن أو حبس  جنايات وجنح جرائم تعريض األطفال والعاجزين للخطر
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 ق ج 4 وغرامة
جرائم خطف القاصرين وعدم تقدميهم ملن هلم احلف يف 

 حضانتهم واملشاركة يف ذلك
سجن أو حبس  حجنايات وجن

 وغرامة
ق  478إىل  471

 ج
جرائم هتك عرض قاصر أو عاجز أو معاق دكر أو أنثى 

 بالعنف أو حماولته 
ق ج فقرة  485 سجن جنايات

1 
ق ج فقرة  485 سجن جناية جرائم هتك عرض شخص راشد دكر كان أو أنثى بالعنف 

2 
ق ج فقرة  486 10>>5سجن من  جناية االغتصاب الذي يقع على امرأة راشدة

1 
جرائم االغتصاب ضد قاصر أو عاجز أو معاق أو حامل بالعنف 

 أو حماولته
ق ج فقرة  486 20<<10سجن من  جناية

2 
 ق ج 488 سجن جناية جرمية االغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة اجملين عليها

يف باقي صور جرمية االغتصاب املرتكب من قبل األصول أو 
 صاية أو خادم باألجر أو موظف ديين...من هلم سلطة أو و

حييل على  487 سجن جناية
 487إىل  484

جرائم الفساد والتعريض عليه إذا كان يشمل أطفال ومت يف 
 إطار عصابة إجرامية

 ق ج 1-499 سجن وغرامة جناية 

جرائم الفساد والتعريض عليه إذا كان يشمل أطفال واقترن 
 بالتعذيب أو أعمال وحشية

 ق ج 2-499 سجن مؤبد جناية

 2فقرة  506 سجن جنايات سرقة أشياء زهيدة القيمة املقترن بظروف مشددة
 507حتيل على 

 ق ج 510إىل 
السرقة باستعمال السالح سواء ظاهرا أو خفي املرتكب من 

 قبل شخص وبدون ظروف مشددة أخرى
ق ج فقرة  507 سجن مؤبد جناية 

1 
املستعملة يف السرقة واملعدة االحتفاظ بالسالح داخل الناقلة 

 لنقل السارقني قصد اهلروب
ق ج فقرة  507 سجن مؤبد جناية 

2 
السرقة املرتكبة يف الطريق العمومي أو داخل ناقالت أو 
 509حمطات واملقترن بظرف واحد على األقل املشار إليها يف 

ق ج حييل  508 30<<20سجن من  جنايات
 509على 

ف أو التهديد أو بواسطة زي نظامي أو السرقة املقترنة بالعن
انتحال وظيفة أو املرتكبة ليال أو بواسطة شخصني أو باستعمال 

 ناقلة ذات حمرك أو كان السارق خادما أو مستخدما....اخل

 ق ج 509 20<<10سجن من  جنايات

السرقة املقترنة بظرف واحد من الظروف الواردة يف الفصل 
 ق ج 510

 ق ج 510 10<<5سجن من  جناية
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انتزاع توقيع أو احلصول على حمرر أو عقد أو سند يتضمن 
 اعترافا أو يثبت التزاما أو ابراء بالعنف أو القوة

 ق ج 537 سجن جناية

 ق ج 572 سجن جناية إخفاء شيء متحص عليه من جناية

ق  585إىل  580 اإلعدام أو السجن جنايات جرائم اضرام النار عمدا
 ج

 ق ج 586 30>>20سجن من  جناية حماولتهجرمية التخريب و

 ق ج 587 30<<20سجن من  جناية جرمية وضع شحنة متفجرات يف الطريق العمومية

 ق ج 588 إعدام جناية  جرمية التخريب ووضع متفجرات سببت موت أشخاص

 قج  588 سجن مؤبد جناية التخريب ووضع متفجرات سببت عاهة مستدمية لشخص

 ق ج 590 10<<5سجن من  جناية أموال مملوكة للغري سواء منشآت أو آليات التخريب الذي طال

 ق ج 590 إعدام جناية التخريب الذي طال أموال مملوكة للغري نتج عنه موت إنسان

 ق ج 591 سجن جنايات  جرائم وضع أشياء يف الطريق قصد عرقلة املرور

ه موت جرائم وضع أشياء يف الطريق قصد عرقلة املرور نتج عن
 انسان أو عاهة أو جرح

 ق ج 591 سجن جنايات

سجن أو حبس أو  جنايات أو جنح جرائم احراق احملالت والوثائق املتعلقة بسلطة عامة عمدا
 غرامة

 ق ج 592

يف باقي جرائم االتالف واالختالس واخفاء عن علم وثائق من 
 شأهنا تسهيل البحث يف اجلنايات أو جنح وكشف مرتكبيها

سجن أو حبس أو  أو جنح جنايات
 غرامة

 ق ج 593

هنب وختريب املواد الغذائية والبضائع من طرف العصابات أو 
 مجاعات باستعمال القوة واملسامهة يف ذلك

 ق ج 594 سجن جنايات

مكرر و  507 سجن جنايات جرائم حتويل الطائرات أو اتالفها
 2مكرر  507
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 فصوهلا القانونية نوع العقوبة املقررة صفهانوعها أو و أو اجلرائم اسم اجلرمية
 طبقا ق ج

حبس وغرامة أو  نحج جرائم القذف أو السب أو املساس باحلياة اخلاصة للملك
 احداها

 164و 163

 ق ج 209 حبس وغرامة جنحة جرمية عدم التبليغ عن جرمية املس بأمن الدولة الداخلي

 221و 220 حبس وغرامات جنح شأهناجرائم تعطيل العبادات وممارستها والعنف ب
 ق ج 223و

 ق ج 222 حبس وغرامة جنحة جرمية اإلفطار العلين يف رمضان

 ق ج 232 حبس وغرامة جنح جرائم التبديد واالختالس املرتكب من قبل املوظفني

 ق ج 240 حبس وغرامة جنحة جرمية إنكار العدالة

الغري جرمية إمهال املوظف نتج عنه اختالس أو تبديد 
 لألموال العامة أو السندات...اخل

 مكرر ق ج 242 حبس وغرامة جنح

 249و 248 حبس وغرامة جنحة ألف درهم 100جرمية الرشوة عندما يقل املبلغ عن 
 1فقرة 

 5<<2حبس  جنحة جرمية استغالل النفوذ
 سنوات وغرامة

 ق ج 250

جرائم ممارسة السلطة قبل أواهنا أو بعد فقد احلق يف 
 رستهامما

 262و  261 حبس وغرامة جنح

 مكرر 262 غرامة مالية جنحة جرمية عدم التصريح باملمتلكات

 ق ج 263 حبس وغرامة جنحة جرمية إهانة موظف عمومي

 265و  264 حبس وغرامة جنحة إهانة السلطات عن طريق التبليغ الكاذب أو تقدمي أدلة زائفة

 جرائم اجلنح وصورها والعقوبات املقررة هلا: ثانيا
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إىل  1-267 حبس وغرامة جنح لكة ورموزهاجرائم إهانة أو حماولة إهانة علم املم
 ق ج 267-5

 272إىل  268 حبس وغرامة  جنح جرائم املقابر وحرمة املوتى

 3حبس شهر إىل  جنح جرائم كسر األختام وضعتها السلطات العامة
 أشهر

 ق ج 273

ق  286إىل  282 حبس وغرامة جنح اجلرائم املرتبطة بدور القمار واليانصيب
 ج

 292إىل  287 حبس جنح ملرتبطة بالصناعة والتجارة واملزايدة العموميةاجلرائم ا

 ق ج 1-299 حبس وغرامة جنح التحريض على ارتكاب اجلنايات واجلنح

 308إىل  300 حبس وغرامة جنحة جرمية العصيان

إىل  1-308 حبس وغرامة جنح  جرائم العنف املرتكب أثناء املباريات والتظاهرات الرياضية
 ق ج 308-19

 316إىل  309 حبس وغرامة جنح  جرائم اهلروب والفرار

 329إىل  317 حبس وغرامة جنح  خرق اإلقامة االجبارية وعدم مراعات تدابري الوقاية

 328إىل  326 حبس جنحة جرمية التسول 

 333إىل  329 حبس جنحة جرمية التشرد

 383و  337 حبس  جنح جرائم تلوين النقود املتداولة بقصد تضليل الناس

جرائم صنع العمالت واصدارها وتوزيعها أو بيعها أو إدخاهلا إىل 
 اململكة

 340و  339 حبس جنح 

 350إىل  346 حبس وغرامة جنح يف باقي صور جرائم صنع وتزييف الطوابع واألختام والدمغات

جرمية اإلدالء بتصرحيات كاذبة أمام العدل قصد تضمينها يف 
 احملرر

 ق ج 355 بس وغرامةح جنحة
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 ق ج 357 حبس وغرامة جنحة جرمية تزوير أو حماولة تزوير حمرر بنكي

 ق ج 358 حبس وغرامة جنحة جرمية تزوير أو حماولة تزوير حمرر عريف

 ق ج 359 حبس وغرامة جنحة جرمية استعمال وثيقة عرفية مزورة

 ق ج 360 حبس وغرامة جنح جرمية تزوير أو حماولة تزوير بعض الوثائق والشهادات

جرائم التوصل بغري حق إىل تسلم احدى الوثائق عن طريق 
 االدالء ببيانات كاذبة واستعماهلا

 ق ج 361 حبس وغامات جنح

يف باقي صور جرائم التزييف والتزوير وصنع الوثائق 
 والشهادات املزورة

 367إىل  362 حبس وغرامة جنح
 ق ج

 ق ج 370 حبس وغرامة جنحة جرمية شهادة الزور يف جنحة

 ق ج 371 حبس وغرامة جنحة جرمية شهادة الزور يف خمالفة

 ق ج 372 حبس وغرامة جنحة جرمية شهادة الزور يف القضايا املدنية واإلدارية

يف باقي صور جرائم شهادة الزور املرتكبة من الغري والترمجان 
 واخلبري

 379إل  373 حبس وغرامة  جنحة

 ق ج 380 حبس جنحة ري صفة يف وظيفة عامة مدنية أو عسكريةجرمية التدخل بغ

جرائم استعمال أو ادعاء األلقاب والصفات بدون أي موجب 
 حق

 ق ج 381 حبس وغرامة جنح

 ق ج 382 حبس وغرامة جنحة جرائم ارتداء بذل نظامية بدون أي موجب حق

يف باقي جرائم انتحال الوظائف واالدالء بالبيانات الكاذبة 
 صد حتقيق منافع معينةق

ق  386إىل  383 حبس وغرامة جنح
 ج

 ق ج 387 حبس وغرامة جنحة انتحال اسم شخص يف ظروف من شأهنا ترتيب سوابق له

  391إىل  389 حبس وغرامة جنح  يف باقي صور جرائم انتحال الصفات
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ج فقرة  ق 400 حبس وغرامة جنحة يوم 20جرمية الضرب واجلرح املفضي إىل عجز يقل عن 
1 

الضرب واجلرح مع سبق اإلصرار أو الترصد أو باستعمال 
 السالح

ق ج فقرة  400 حبس وغرامة جنحة 
2 

يوم واملقترن  20جرمية الضرب واجلرح املفضي إىل عجز يفوق 
 باستعمال السالح أو سبق اإلصرار أو الترصد

 ق ج 401 حبس وغرامة جنحة 

التجمهر الثوري سبب عنفا املسامهة يف الشجار أو العصيان أو 
 أو نتج عنه موت مامل يكن هو مقترف الوفاة

 ق ج 406 حبس وغرامة جنحة

املسامهة يف الشجار أو العصيان أو التجمهر الثوري سبب ضرب 
 أو جرح نتج عنه وفاة

 ق ج 406 حبس  جنحة

ق ج فقرة  407 حبس جنحة جرمية مساعدة الغري على االنتحار
1 

غري على االنتحار إذا كان ضد قاصر أو أحد جرمية مساعدة ال
 األصول أو األزواج أو ضد اخلاطب أو من له هبم عالقة مباشرة

عقوبة حبسية  جنحة
 مضاعفة

ق ج فقرة  407
2 

سنة  أو  15جرمية الضرب واجلرح ضد طفل يقل عمره عن 
 تعريضه للحرمان أو العنف أو االيذاء

 ق ج 408 حبس جنحة

ح  أو العنف أو االيذاء ضد طفل يقل جرمية الضرب واجلر
 يوما  20سنة  نتج عنه عجز أكثر من  15عمره عن 

 5<<2حبس  جنحة
 سنوات

 ق ج 409

جرمية إعطاء مواد مضرة باجلسم سبب عجزا عن األشغال أو 
 الشغل

ق ج فقرة  413 حبس جنحة
1 

جرمية إعطاء مواد مضرة باجلسم سبب عجزا عن األشغال أو 
 يوم 20الشغل مدته 

ق ج فقرة  413 حبس  جنحة
2 

 ق ج 425 حبس وغرامة جنحة التهديد بارتكاب جناية ضد األشخاص واألموال

التهديد املقترن بأمر يرمي إىل إيداع مبلغ مايل أو القيام بأي 
 نشاط آخر

 ق ج 426 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 427 مةحبس وغرا جنحة التهديد بالقول إذا كان مصحوبا بأمر أو معلق على شرط

 429و 428 حبس وغرامة جنح  يف باقي صور جرائم التهديد
 ق ج 1-429و

  431و 430 حبس وغرامة جنحة جرمية عدم تقدمي مساعدة لشخص يف خطر
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إىل  1-431 حبس وغرامة جنح جرائم التمييز بصورها
 ق ج 431-5

 434و  432 حبس وغرامة جنحة جرمية القتل اخلطأ

  434و  433 حبس وغرامة جنحة العمدي جرمية اجلرح الغري

جرمية التسبب يف حريق غري عمدي نتج عنه وفاة شخص أو 
 جرحه

حبس وغرامة أو  جنحة
 أحدها

 434و 432

يف باقي صور جرائم االختطاف واالحتجاز ووضع حد هلا من 
 قبل اجلاين تلقائيا واستفادته من التخفيض

  440و 441 حبس وغرامة جنح

 ق ج 441 حبس وغرامة جنح على مسكن الغري وانتهاك حرمة مسكن الغري جرائم اهلجوم

 ق ج 1-444 غرامة  جنحة جرمية السب املرتكب ضد امرأة بسبب جنسها

 ق ج 2-444 غرامة جنحة جرمية القذف املرتكب ضد امرأة بسبب جنسها

ق  447و 446 غرامات جنح جرمية السب والقذف العلين )يعاقب عليها قانون الصحافة(
 ج

 ق ج 445 حبس وغرامة جنحة جرمية الوشاية الكاذبة

ق  447و 446 حبس وغرامة جنحة جرمية إفشاء األسرار
 ج

إىل  1-447 حبس وغرامة جنح  جرائم املساس باحلياة اخلاصة لألشخاص
 ق ج 447-3

فتح أو إخفاء أو اتالف بسوء نية مكاتب أو مراسالت موجهة 
 للغري

 ق ج 448 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 468 حبس وغرامة جنحة جرمية عدم التصريح بازدياد مولود داخل األجل

 ق ج 469 حبس وغرامة جنحة جرمية عدم االخطار مبولود مت العثور عليه

 ق ج 470 حبس وغرامة جنحة جرائم نقل األطفال أو اخفاؤهم أو تغيري أو استبدال طفل بآخر
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عاق ذكر أو أنثى بدون جرائم هتك عرض قاصر أو عاجز أو م
 عنف أو حماولته

 ق ج 484 حبس وغرامة جنحة

جرائم إمهال األسرة ومنها عدم االنفاق على من جتب عليهم 
 النفقة 

 ق ج 479 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 480 حبس وغرامة جنحة جرائم إمهال األسرة  عن طريق الطرد من بيت الزوجية

لضرر باألطفال من قبل جرائم إمهال األسرة عن طريق احلاق ا
 األبوين

 ق ج 481 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 483 حبس وغرامة جنحة جرمية االخالل العلين باحلياء

 ق ج 489 حبس وغرامة جنحة جرمية الشدود اجلنسي 

 ق ج 490 حبس جنحة جرمية الفساد

 ق ج 497 حبس وغرامة جنحة حتريض القاصرين على الدعارة وتشجيعهم عليها وتسهيلها هلم

يف باقي صور تسهيل ممارسة البغاء وأخذ نصيب منه 
 والوساطة وباقي الصور األخرى للجرمية

 ق ج 498 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 499 عقوبة مضاعفة جنحة حاالت معينة من جرائم تعاطي الفساد والتحريض عليه

 ق ج 501 مةحبس وغرا جنحة يف باقي صور متويل الدعارة وإعداد حمالت هلا وتسيريها

جرائم االستغالل اجلنسي وافساد الشباب إذا متت من قبل 
 شخص معنوي

غرامة وعقوبة  جنحة
 إضافية وتدابري

 ق ج 501-1

جرائم جلب أشخاص وحتريضهم على الدعارة بإشارات أو 
 أقوال أو كتابات أو أية وسيلة وحماولته

 ق ج 502 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 503 حبس وغرامة جنحة حماولتهالتغاضي عن ممارسة الدعارة و

-503إىل  503 حبس وغرامة جنحة  التحرش اجلنسي جبميع صوره وحماولته
 ق ج 2-1

 ق ج 505  حبس وغرامة جنحة السرقة العادية الغري املقترنة بأي ظرف مشدد
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ق ج فقرة  505 حبس وغرامة جنحة جرمية سرقة أشياء زهيدة القيمة
1 

 ق ج 515 حبس وغرامة جنحة املفاتيح جرمية تزييف أو تغيري

 ق ج 517 حبس وغرامة جنحة السرقة اليت تطال الضيعات الفالحية وما هبا والغابات

 ق ج 518 حبس وغرامة جنحة سرقة احملاصيل من احلقول منفصلة من األرض

 ق ج 519 حبس وغرامة جنحة سرقة احملاصيل من احلقول الغري املنفصلة عن األرض

 ق ج 520 حبس وغرامة جنحة زع حدود فاصلة بني عقارينجرمية ن

 ق ج 521 حبس وغرامة جنحة جرمية االختالس العمدي لقوى كهربائية

حبس ما مل يكن  جنحة استعمال ناقلة ذات حمرك بغري علم صاحبها رغم اعتراضه
 فعله أشد

 ق ج 522

ق ج فقرة  523 حبس وغرامة جنحة التصرف بسوء نية يف تركة قبل اقتسامها
1 

تبديد أو اتالف حمجوز سلم للحراسة أو وضعت حتت حراسة 
 مالكها

ق ج فقرة  523 حبس وغرامة جنحة
2 

الراهن الذي يبدد شيء مملوكا سبق وأن رهنه للغري ضمانا 
 لدين يف ذمته

 ق ج 524 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 525 حبس وغرامة جنحة إخفاء أشياء مبدد أو حماولة ذلك

صور تبديد األموال وتفويتها من قبل أحد الزوجني  يف باقي
 اضرار بالزوج اآلخر أو التحايل على قواعد مدونة األسرة

 ق ج 1-526 حبس وغرامة جنحة

العثور على منقول ومتلكه دون إخطار مالكه والسلطات حىت 
 ولو وصل إليه صدفة

 ق ج 527 حبس جنحة

يوم من  15ت بعد العثور على الكزن يف ملكه ومل خيطر السلطا
 اكتشافه

 ق ج 528 غرامة جنحة
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من عثر على كزن دون إذن من السلطات القضائية حىت ولو 

 أخرب السلطات به

 ق ج 529 غرامة جنحة

حيازة أدوات تستعمل يف فتح األقفال أو كسرها مل يستطع 

 من حجزة لديه إثبات حيازهتا لغرض مشروع

 ق ج 530 حبس جنحة

 ق ج 532 حبس وغرامة جنحة املقاهي والفنادق دون أداء مثن اخلدمةاحلصول على خدمات 

 ق ج 533 حبس وغرامة جنحة ركوب سيارة األجرة دون التوفر على املال ألداء مثن الرحلة

 ق ج 571 حبس وغرامة جنحة إخفاء شيء متحص عليه من جنحة

من حصل على حمرر أو عقد...يتضمن التزاما أو تصرفا أو ابراء 

 تعمال التهديد بإفشاء أمور شائنة سواء كتابة أو شفوياباس

 ق ج 538 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 540 حبس وغرامة جنحة جرمية النصب

 ق ج 542 حبس وغرامة جنح يف باقي صور جرائم النصب

سواء سحب شيك بدون مؤونة،  –جرائم الشيك جبميع صورها 

 أو قبول الشيك على سبيل الضمان،....اخل.

 546إىل  543 حبس وغرامة جنح

 316حتيل على 

 من م التجارة

ق  550إىل  547 حبس وغرامة جنح جرائم خيانة األمانة

 ج

 ق ج 551 حبس وغرامة جنحة جرمية عدم تنفيذ عقد

ق  555إىل  552 حبس وغرامة جنح  يف باقي صور جرائم خيانة األمانة
 ج

ق  569إىل  556 حبس وغرامة جنح جرائم التفالس جبميع صورها
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 ج

 ق ج 570 حبس وغرامة جنحة جرمية انتزاع عقار من حيازة الغري

إىل  1-574 حبس وغرامة جنح جرائم غسل األموال

 ق ج 574-7

ق  579إىل  575 غرامات جنح جرائم االعتداء على امللكية الفنية واألدبية

 ج

جرائم ختريب أو هنب أو تعييب اآلثار والرسوم املخصصة 

 امةملنفعة ع

 ق ج 595 حبس وغرامة جنحة

 ق ج 596 حبس وغرامة جنحة جرمية تعييب عمدا بضائع أو مواد أو حمركات...

 ق ج 597 حبس وغرامة جنحة جرمية اتالف مزروعات

 ق ج 598 حبس وغرامة جنح جرمية جين مثار أشجار مملوكة للغري

 ق ج 599 حبس وغرامة جنح جرمية اقتالع أشجار مملوكة للغري

يف باقي اجلنح الواردة يف القانون اجلنائي واليت أشار إليها 

 قانون قضاء القرب

ق  607إىل  600 حبس وغرامة جنح

 ج

إىل  1-607 حبس وغرامة جنح جرائم املساس بنظم املعاجلة اآللية للمعطيات

 جق  607-11
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 *ا التشريعيأهم املصطلحات الواردة يف القانون اجلنائي وتعريفه: رابعال ور*احمل
األول ملناقشة  بحثسوف نقسم تفاصيل هذا احملور إىل مطلبني، نتطرق يف امل

لى أهم املصطلحات اجلنائية الواردة يف القانون اجلنائي القسم العام وتعريفها، ع
انون أن نتطرق يف املبحث الثاني ألهم املصطلحات اجلنائية وتعريفها الواردة يف الق

 اجلنائي القسم اخلاص.

 عام.املبحث األول: أهم املصطلحات اجلنائية الواردة يف القانون اجلنائي القسم ال
 

 يعرف بأنه جمموعة من القواعد القانونية التي : املقصود بالتشريع اجلنائي 
أفعال اإلنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما حتدثه من اضطراب اجتماعي، حتدد 

 (.1)الفصل  قائيةويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابري و

 احملكمة فيها حتدد  تلك العقوبة التيهي  : اإلقامة اإلجباريةاملقصود ب
االبتعاد عنها بدون  لهمكانا لإلقامة أو دائرة حمدودة ال جيوز للمحكوم عليه 

رخصة طوال املدة التي حيددها احلكم حبيث ال تقل عن مخس سنوات مىت كانت 
 (.25)الفصل  عقوبة أصلية

  إلزام احملكوم عليه بأن يؤدي  : هي عقوبة يهدف منها املشرعغرامةالما هي
 كةململالفائدة اخلزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة املتداولة قانونا يف 

 (35 )الفصل

 هو منعه من مواصلة النشاط االجتماعي،  :ل الشخص املعنويما املقصود حب
ين أو متصرفني آخرين ويرتتب عنه ولو حتت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسري

 (.47)الفصل  تصفية أمالك الشخص املعنوي
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 هو إطالق سراح احملكوم عليه قبل : اإلفراج املقيد بشروطماذا يقصد املشرع ب 
األوان نظرا حلسن سريته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السرية يف 

ار لشروط التي حددها القراملستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل با
 (.59 )الفصل باإلفراج املقيد، فإنه يعاد إىل السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته

 :انقضاء إىل  الذي يؤدي سببليس املقصود به ذلك ال ما هو رد االعتبار
قبل فيما خيص املست هذه العقوبة العقوبة أو اإلعفاء منها أو إيقافها، وإمنا ميحو

فق الزجري وحاالت فقدان األهلية املرتتبة عن هذا احلكم، وذلك وفقط، آثار احلكم 
 (.60)الفصل  من املسطرة اجلنائية 747إىل  730مقتضيات الفصول 

 أي –لإلجرام  العائديناجملرمني اإلقصاء هو إيداع  : ما املقصود بعقوبة االقصاء
الفصلني الذين تتوفر فيهم الشروط املبينة يف و -الذي حتقق فيهم عنصر العود

 ، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام مالئم لتقويم االحنراف االجتماعي66و 65
 (.63)الفصل 

 ن ممنع احملكوم عليه  تعرف هذه األخرية بأنها: املنع من اإلقامةما املقصود ب
أن حيل بأماكن معينة، وملدة حمددة إذا اعتربت احملكمة، نظرا لطبيعة الفعل 

ار لظروف أخرى أن إقامة احملكوم عليه باألماكن املش املرتكب أو لشخصية فاعله أو
 (.71)الفصل  إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن األشخاص

 هو أن يوضع شخص : ماذا نعين باإليداع يف مؤسسة لعالج األمراض العقلية
يف مؤسسة خمتصة، مبقتضى قرار من حمكمة املوضوع إذا كان متهما بارتكاب 

جنحة أو باملساهمة أو املشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، يف جناية أو 
حالة خلل عقلي ثبت بناء على خربة طبية، واستوجب التصريح بانعدام 
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)الفصل  مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون
75.) 

 محكوم عليه من هو إلزام احلكم لل : ما املقصود بالوضع يف مؤسسة فالحية
أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها احلبس قانونا بأن يقيم يف مركز خمتص 
يكلف فيه بأشغال فالحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة 

 (.83)الفصل  أو تبني أنه يتعيش عادة من أعمال غري مشروعة

 متعةاألشياء أو املبالغ أو األ هو إعادة : ما املقصود بالرد يف القانون اجلنائي 
 (.106ومالكيها )الفصل  املنقولة املوضوعة حتت يد العدالة إىل أصحاب احلق فيها

 هي فعل أو امتناع خمالف : ما هي اجلرمية حسب منطوق القانون اجلنائي
للقانون اجلنائي ومعاقب عليه مبقتضاه، وتتنوع صور اجلرائم بني اجلنايات 

 (.110تأديبية أو ضبطية واملخالفات )الفصل واجلنح سواء كانت 

 قام شرع يف تنفيذها أو اجلاني وب أبدهي تلك اجلرمية التي : ما هي احملاولة
لكنه توقف عن إمتام خمططه أعمال ال لبس فيها، تهدف مباشرة إىل ارتكابها، ب

 (.114ته )الفصل لظروف خارجة عن إراد اإلجرامي

 شخص جرائم  فيها رتكبالتي يالة احلهو  : ما املقصود بتعدد اجلرائم
متعددة يف آن واحد أو يف أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غري قابل 

 (.119)الفصل  للطعن

 حتديد و رتقدييف للقاضي هو تلك السلطة املخولة  : ما املقصود بتفريد العقاب
نون املعاقب ، يف نطاق احلدين األدنى واألقصى املقررين يف القاصيصهاالعقوبة وخت
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، مراعيا يف ذلك خطورة اجلرمية من ناحية، وشخصية اجملرم املرتكبة على اجلرمية
 (.141)الفصل  من ناحية أخرى

 حاالت حمددة يف القانون على سبيل هي  : ما املقصود باألعذار القانونية
احلصر، يرتتب عليها، مع ثبوت اجلرمية وقيام املسؤولية، أن يتمتع اجملرم إما 

العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذارا  بعدم
 (.143)الفصل  خمفضة

 اصاملبحث الثاين: أهم املصطلحات اجلنائية الواردة يف القانون اجلنائي القسم اخل
 

 التصميم على العمل، مىت كان متفقا عليه ومقررا بني  هي : ما هي املؤامرة

ته لتها التآمر على املساس حبياة امللك أو أحد أعضاء أسر، ومن أمثشخصني أو أكثر

 (.175)الفصل 

 إذا كانت هلا عالقة  نكون أمام جرمية إرهابية : ما املقصود جبرمية اإلرهاب

عمدا مبشروع فردي أو مجاعي يهدف إىل املس اخلطري بالنظام العام بواسطة 

 (.1-218)الفصل  التخويف أو الرتهيب أو العنف

 ايعد موظفا عمومي : وظف العمومي حسب منظور القانون اجلنائيما هو امل 

كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، يف حدود معينة مبباشرة وظيفة أو 

مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك يف خدمة الدولة، أو املصاحل 
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 نفع عام العمومية أو اهليئات البلدية، أو املؤسسات العمومية أو مصلحة ذات

 (.224)الفصل 

 كل فعل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد جسدي  : ما املقصود جبرمية التعذيب

أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت 

 عنه، يف حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على اإلدالء مبعلومات أو

 على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو بيانات أو اعرتاف بهدف معاقبته

شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم 

ات وال يعترب تعذيبا األمل أو العذاب الناتج عن عقوب على التمييز أيا كان نوعه.

 (.1-231هلا )الفصل قانونية أو املرتتب عنها أو املالزم 

  بني عدة موظفني عموميني حصل  هو كل اتفاق : بتواطؤ املوظفنيماذا نعين

 أعمال خمالفة للقانون، إما بواسطةالقيام بعلى  يتولون قدرا من السلطة العامة

هيئات تتوىل قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل هم أو عن طريق اجتماع

 (.233)الفصل  أو مراسالت

 أو موظف  يقاضال حلالة التي يقدم فيهاهي ا : ما املقصود بإنكار العدالة

ع من الفصل بني اخلصوم ألي سبب امتنعلى االعمومي، له اختصاصات قضائية، 
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كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه، وصمم على االمتناع، بعد الطلب 

 (.240)الفصل  القانوني الذي قدم إليه ورغم األمر الصادر إليه من رؤسائه

 وهو احلالة التي يقوم فيها  : ر يف منظور القانون اجلنائيما هي جرمية الغد

أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غري  يطلب أو تلقبأو موظف عمومي  يقاضال

مستحق أو أنه يتجاوز املستحق، سواء لإلدارة العامة أو األفراد الذين حيصل 

 (.243)الفصل  حلسابهم أو لنفسه خاصة

 أو فيها املوظف العمومي طلب ي هي احلالة التي : ما املقصود جبرمية الرشوة

: تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجليطلب أو يقبل عرضا أو وعدا أو ي

القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا 

نه أطاملا نيابيا أو االمتناع عن هذا العمل، سواء كان عمال مشروعا أو غري مشروع، 

غري مشروط بأجر. وكذلك القيام أو االمتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن 

، أو قام اختصاصاته الشخصية إال أن وظيفته سهلته أو كان من املمكن أن تسهله

إصدار قرار أو إبداء رأي ملصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبريا ب

 (.248...اخل )الفصل ختاره األطرافعينته السلطة اإلدارية أو القضائية أو ا
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 من طلب أو قبل عرضا أو يعد استغالال للنفوذ  : ما املقصود باستغالل النفوذ

وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل متكني شخص أو 

ز حماولة متكينه، من احلصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مرك

 فة أو خدمة أو أية مزية أخرى متنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروعأو وظي

أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة حتت 

إشرافها، وبصفة عامة احلصول على قرار لصاحله من تلك السلطة أو اإلدارة، 

 (.250ل ...اخل )الفصمستغال بذلك نفوذه احلقيقي أو املفرتض

 يعترب من قبيل  : املقصود باليانصيب حسب منطوق القانون اجلنائي

اليانصيب مجيع العمليات املعروضة على اجلمهور، مهما كانت تسميتها، مىت 

 (.284)الفصل  كانت تهدف إىل خلق أمل يف احلصول على ربح بواسطة إجراء قرعة

 مهما تكن مدته أو  كل عصابة أو اتفاق،هي : املقصود بالعصابات اإلجرامية

عدد املساهمني فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد األشخاص 

أو األموال، يكون جناية العصابة اإلجرامية مبجرد ثبوت التصميم على العدوان 

 (.293)الفصل  باتفاق مشرتك
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 هي احلالة التي يقوم فيها شخص  : املقصود بالتحريض على ارتكاب اجلرائم

شخصا أو عدة أشخاص مباشرة على ارتكاب جناية أو جنحة  و عدة أشخاص بدفعأ

، وذلك بواسطة اخلطب أو الصياح أو سواء كان هلذا التحريض مفعول أم مل يكن له

التهديدات املفوه بها يف األماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة امللصقات 

قق شرط العلنية مبا فيها املعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة حت

 (.1-299اخل )الفصل …الوسائل اإللكرتونية والورقية والسمعية البصرية

 كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو هو  : ما املقصود جبرمية العصيان

ات اإليذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمني بتنفيذ األوامر أو القرار

ء أو القائمني بتنفيذ القوانني أو النظم أو أحكام القضاالصادرة من تلك السلطة أو 

 (.300)الفصل  قراراته أو األوامر القضائية

 يعد سالحا يف تطبيق  : ما املقصود بالسالح حسب منطوق القانون اجلنائي

 شياءهذا القانون، مجيع األسلحة النارية واملتفجرات ومجيع األجهزة واألدوات أو األ

 (.303)الفصل  أو القاطعة أو اخلانقةالواخزة أو الراضة 

 أعمال  هو كل عمل من : املقصود بالعنف املرتكب أثناء التظاهرات الرياضية

أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية املرتكب من قبل شخص أو عدة أشخاص عنف ال



 

  

 -P 157 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

أو مبناسبتها أو أثناء بث هذه املباريات أو التظاهرات يف أماكن عمومية أو 

 (.1-308)الفصل  البثمبناسبة هذا 

 معتقال أو  وهي احلالة التي يكون فيها الشخص : املقصود جبرمية العروب

 يفرمقبوضا عليه قانونا مبقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم 

ان من املكان املخصص لالعتقال بأمر السلطة املختصة أو من مك أو حياول الفرارأو 

 (.309صل )الف الشغل أو أثناء نقله

 مكن أو ساعد على هروب أحد هو كل شخص  : املقصود بالتواطؤ على اهلروب

املسجونني أو حاول ذلك، ولو بغري علم السجني، بل ولو مل يقع اهلروب فعال أو 

 (.312)الفصل  حماولته من طرف السجني

 كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه : هو كل شخص ما املقصود باملتسول

ليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول يف أي احلصول ع

 (.326)الفصل  مكان كان

  ليس له حمل إقامة معروف وال وسائل  هو كل شخص :ما املقصود باملتشرد

للتعيش وال يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا مل يثبت 



 

  

 -P 158 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

)الفصل  ت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضهأنه طلب عمال ومل جيده أو إذا ثب

329.) 

 هو تغيري احلقيقة فيها بسوء نية، تغيريا من شأنه : املقصود بتزوير األوراق 

 أن يسبب ضررا مىت وقع يف حمرر بإحدى الوسائل املنصوص عليها يف القانون

 (.351)الفصل 

 ضليل هي تغيري احلقيقة عمدا، تغيريا من شأنه ت : املقصود بشهادة الزور

العدالة لصاحل أحد اخلصوم أو ضده، إذا أدىل بها شاهد، بعد حلف اليمني، يف 

 (.368)الفصل  قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، مىت أصبحت أقواله نهائية

 ه، ويعني ازهاق روح الضحية إما بإرادة اجملرم أو خبطإ من : ما املقصود بالقتل

عقوباتها، كما بني الظروف املشددة وقد بني املشرع خمتلف جرائم القتل وبني 

 للعقاب واملخففة له كذلك.

 هو العزم املصمم عليه، قبل وقوع اجلرمية، على  : سبق اإلصرارما املقصود ب

االعتداء على شخص معني أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حىت ولو كان هذا 

 (.394)الفصل  العزم معلقا على ظرف أو شرط



 

  

 -P 159 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 هو الرتبص فرتة طويلة أو قصرية يف مكان واحد أو أمكنة : الترصدماذا نعين ب 

 (.395)الفصل  خمتلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده

 تكون متييزا كل تفرقة  : ما املقصود بالتمييز حسب منطوق القانون اجلنائي

بني األشخاص الطبيعيني بسبب األصل الوطني أو األصل االجتماعي أو اللون أو 

 وضعية العائلية أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أواجلنس أو ال

أو  االنتماء النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء احلقيقي أو املفرتض لعرق

وية تكون أيضا متييزا كل تفرقة بني األشخاص املعنو .ألمة أو لساللة أو لدين معني

م أو وضعيتهم العائلية أو بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسه

حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب 

 نانتمائهم أو عدم انتمائهم احلقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدي

 (.1-431)الفصل 

 ا يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إىل شخص أو هيئة، إذ : ما املقصود بالقذف

 كانت هذه الواقعة متس شرف أو اعتبار الشخص أو اهليئة التي نسبت إليها

 (.442)الفصل 



 

  

 -P 160 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 كل تعبري شائن أو عبارة حتقري أو قدح ال تتضمن هو  : ما املقصود بالسب

 (.443)الفصل  نسبة أي واقعة معينة

 يقصد باالجتار بالبشر جتنيد شخص أو استدراجه : ما املقصود باالجتار بالبشر 

د قله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة يف ذلك، بواسطة التهديأو ن

ل أو بالقوة أو باستعماهلا أو باستعمال خمتلف أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيا

ف أو اخلداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغالل حالة الضع

ص أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصواحلاجة أو اهلشاشة، أو بإعطاء 

 (.1-448على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل )الفصل 

 بيت األسرة دون موجب ل الزوجني ترك أحد هي : ما املقصود بإمهال األسرة

قاهر ملدة تزيد على شهرين ومتلص من كل أو بعض واجباته املعنوية واملادية 

ال وال ينقطع أجل الشهرين إ عن الوالية األبوية أو الوصاية أو احلضانة،الناشئة 

بالرجوع إىل بيت األسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف احلياة العائلية بصورة 

 (.479)الفصل  نهائية

 املتعمد أو بالبذاءة يف  يالعريقصد به : املقصود باإلخالل العلين باحلياء

 اإلخالل علنيا مىت كان الفعل الذي كونه قد ارتكب ويعترب، اإلشارات أو األفعال



 

  

 -P 161 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

مبحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو مبحضر قاصر دون الثامنة عشرة من 

 (.483)الفصل  عمره، أو يف مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم

 مواقعة رجل المرأة هو  : ما املقصود باالغتصاب يف مدلول القانون اجلنائي

ملواقعة تتم بإيالج جهازه التناسلي يف جهازها التناسلي، وغري وا بدون رضاها،

 (.486ذلك يعد هتكا للعرض )الفصل 

 كل عالقة جنسية بني رجل وامرأة ال تربط هي  : ما املقصود جبرمية الفساد

 (.490كما حددتها مقتضيات مدونة األسرة )الفصل  بينهما عالقة الزوجية

 ضد الغري  الة التي يستغل فيه الشخصهو احل : ما املقصود بالتحرش اجلنسي

أوامر أو تهديدات أو وسائل لإلكراه أو أية وسيلة أخرى مستغال السلطة التي 

 (.1-503)الفصل  ختوهلا له مهامه، ألغراض ذات طبيعة جنسية

 هي احلالة التي يعمد فيها اجملرم  : ما هي السرقة حسب املنظور اجلنائي

 ك للغري، وقد حدد املشرع صورها وحاالتها وظروفإىل االختالس العمدي ملال مملو

 (.505تشديدها وختفيفها )الفصل 

 كل مبىن أو بيت أو مسكن أو : ما هو املزنل املسكون حسب القانون اجلنائي

خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعال أو معدا للسكىن، وكذلك 



 

  

 -P 162 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

زين واإلصطبل أو أي بناية داخلة مجيع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن واخل

يف نطاقه مهما كان استعماهلا، حىت ولو كان هلا سياج خاص بها داخل السياج أو 

 (.512)الفصل  احلائط العام

 التغلب أو حماولة التغلب : ما املقصود بالكسر يف منظور القانون اجلنائي

 بأية طريقة أخرى على أي وسيلة من وسائل اإلغالق سواء بالتحطيم أو اإلتالف أو

متكن الشخص من الدخول إىل مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع يف مكان 

 (.513)الفصل  مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق

 يعد تسلقا الدخول إىل منزل أو مبىن : ما هو التسلق حسب القانون اجلنائي

طريق أو ساحة أو حظرية أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك ب

 (.514)الفصل  تسور احلوائط أو األبواب أو السقوف أو احلواجز األخرى

 غرية و املأاملخاطيف أو املفاتيح املقلدة أو الزائفة : ما املقصود باملفاتيح املزورة

ك ويعد كذل، أو التي مل يعدها املالك أو احلائز لفتح األماكن التي فتحها السارق

 (.515)الفصل  الذي احتفظ به السارق بغري حقمفتاحا مزورا املفتاح احلقيقي 

 الطرق واملسالك هي : ما هو الطريق العمومي حسب القانون اجلنائي

واملمرات أو أي مكان خمصص الستعمال اجلمهور، املوجود خارج حدود العمران 



 

  

 -P 163 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليال أو نهارا دون معارضة قانونية من أي 

 (.516)الفصل  كان

 استعمل االحتيال ليوقع شخصا يف الغلط : ما هو النصب يف القانون اجلنائي

بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغالل ماكر خلطأ وقع فيه غريه 

ويدفعه بذلك إىل أعمال متس مصاحله أو مصاحل الغري املالية بقصد احلصول على 

 (.540)الفصل  منفعة مالية له أو لشخص آخر

 د بسوء نيةيبدتس أو اختالهي : ا هي خيانة األمانة يف القانون اجلنائيم 

 متعة أو نقود أو بضائع أو سندات أو وصوالت أو أوراقا تتضمن أو تنشئاجلاني أل

التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه الستعماهلا أو 

)الفصل  و واضع اليد أو احلائزاضرارا باملالك أوذلك استخدامها لغرض معني، 

547 .) 

 التاجر املتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهماالنعني به : ما املقصود بالتفالس 

 أو عمدا، أحد األعمال املعاقب عليها والتي من شأنها اإلضرار حبقوق دائنيه

 (.556)الفصل 



 

  

 -P 164 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 انتزعو هو إقدام اجلاني على حرمان: ماذا نعين بانتزاع عقار من حيازة الغري 

 ، وقد يقعخلسة أو باستعمال التدليس مالكه أو حائزه الشرعيعقار من حيازة 

نتزاع ليال أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة اال

...اخل أشخاص متعددين أو كان اجلاني أو أحد اجلناة حيمل سالحا ظاهرا أو خمبأ

 (.570)الفصل 

 يقصد به استثمار األموال املتحصل  : وال وتبييضهاما املقصود بغسل األم

عليها من أفعال إجرامية مشبوهة يف أعمال شرعية ومشاريع جتارية قصد امنائها 

ما و 1-574واكسابها الطابع الشرعي مع العلم أن مصدرها غري مشروع )الفصل 

 يليه(.

 على  هو اقدام اجلاني : ما املقصود بالتقليد حسب مضمون القانون اجلنائي

ؤلف ، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق املإيداعأو عرض أو  انتاج

 (.576)الفصل  التي حيميها وينظمها القانون

 

 

 

 

 



 

  

 -P 165 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 
 

 

  
 

 حماضرات وملخصات

 نائيةيف قانون املسطرة اجل 

 (ج م)ق 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 166 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 يةسطرة اجلنائمن قانون امل 6 فصولحماضرات بشكل سؤال وجواب تهم ال

 إعداد الأستاذ محمد القاسمي
 

 
 

 

 األول: فصلال  
 البحث التمهيدي  

 يف اجلرائم 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 -P 167 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

   بني املشرع املغربي نطاق قرينة الرباءة يف
كل متهم أو مشتبه فيه مستهل قانون املسطرة اجلنائية بقوله أن 

ت إدانته قانونًا مبقرر مكتسب بارتكاب جرمية يعترب بريئا إىل أن تثب
لقوة الشيء املقضي به، بناء على حماكمة عادلة تتوفر فيها كل 

، وأضاف تأكيدا لنفس القرينة ضمانة أخرى وهي أن الضمانات القانونية
 (.1الشك يفسر لصاحل املتهم )املادة 

  أقر املشرع املغربي مجلة
مبوجبها تسقط الدعوى العمومية وحددها حصرا ال مثاال من األسباب 

نسخ املقتضيات  ،العفو الشامل، املتابع، التقادم موت الشخصومنها: 
 الشيء املقضي به قوة صدور مقرر اكتسب اجلنائية التي جترم الفعل،

 ينص بالصلح عندما يقضي بسقوطها، وأوقف املشرع سقوطها كذلك

ا أوقف نفس األثر بالتنازل عن الشكاية إذا ، كمذلك على القانون صراحة
 (.4كان قيام الدعوى العمومية يتوقف على شكاية املشتكي )املادة 

   ينقطع أمد
العمومية بكل إجراء من إجراءات املتابعة أو التحقيق أو  تقادم الدعوى

تأمر به، وبكل إجراء يعتربه القانون  ة القضائية أواحملاكمة تقوم به السلط
 .(6)املادة  قاطعا للتقادم

  تقوم به النيابة كل إجراء  هي
هيئة التحقيق أو هيئة  يرتتب عنه رفع الدعوى العمومية إىلالعامة 

 من قانون املسطرة اجلنائية(. 6م )املادة احلك
   كل إجراء صادر عن قاضي يقصد به

اإلعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا  التحقيق خالل مرحلة التحقيق



 

  

 -P 168 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 من قانون املسطرة اجلنائيةملقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول 
 (.6)املادة 
  تتخذه احملكمة  هي كل إجراء

ة دراس ها القضية اجلنحية أو اجلنائية اهلدف منهاملعروض على أنظار
وجتهيز امللف قصد اختاذ املتعني بصدده، سواء احلكم على املتهم أو 
تربئته أو التصريح بعدم االختصاص أو سقوط الدعوى العمومية )املادة 

6.) 
   خول املشرع املغربي

 فيه تسببت معنوي أو مادي أو جسماني ًا لضررشخصي تعرض من كلل

أن ينصب نفسه طرفا مدنيا بواسطة الدعوى املدنية  مباشرة اجلرمية
التابعة وذلك بقصد احلصول على التعويض املناسب الذي جيرب الضرر 

ذات 1احلاصل، كما أعطى املشرع نفسه كقاعدة عامة كذلك للجمعيات 
ت قبل اقرتاف الفعل اجلرمي احلق املنفعة التي تأسست مند أربع سنوا

يف التنصب طرفا مدنيا رغم أن الضرر مل يلحقها شخصيا إذا كانت 
اجلرمية تنصب يف جمال اهتماماتها، كما خول كذلك للدولة واجلماعات 

 (.7احمللية نفس احلق )املادة 
   تتألف من وكيل

يل العام للملك ونوابهما وقضاة التحقيق بوصفهم ضباط امللك والوك
سامون للشرطة القضائية، كما تتألف كذلك من ضباط الشرطة القضائية، 
وضباط الشرطة املكلفني باألحداث، وأعوان الشرطة القضائية، واملوظفني 
واألعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية، وتوضع 

ية حتث سلطة الوكيل العام ومراقبة الغرفة اجلنحية الشرطة القضائ
 (.19و  17)املادتني 
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   ألزم املشرع املغربي ضباط
الشرطة القضائية جبملة من املهام ومنها التثبت من وقوع اجلرائم 

 ومن مهامهم كذلك تلقي ومجع األدلة حوهلا والبحث عن مرتكبيها،

تنفيذ أوامر بصددها، وكذا  التمهيدية األحباث اجراءووالوشايات  الشكايات
 (.21و  18)املادتني  وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة

   هو تلك الوثيقة
التي حيررها ضابط الشرطة القضائية وهو بصدد القيام مبهامه يضمنها 

ينه من جرائم وما تلقاه من تصرحيات التي ميليها املتهم أو ما عا
الضحية أو الشهود وبكل ما قام به من عمليات تدخل ضمن اختصاصاته، 

يتضمن احملضر خاصة اسم حمرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار و
فيه إىل تاريخ وساعة إجناز اإلجراء وساعة حترير احملضر إذا كانت ختالف 

، وهناك عدة أنواع من احملاضر ومنها: حمضر االنتقال ز اإلجراءساعة إجنا
وحمضر احلجز وحمضر املعاينة وحمضر التفتيش وحمضر االستماع...اخل 

 (.24)املادة 
   هي جهاز من أجهزة الدولة، تعىن باألساس

ها بتنفيذ السياسة اجلنائية، وذلك بإقامة الدعوى العمومية وممارست
ومراقبتها واملطالبة بتطبيق القانون، كما تعمل على تنفيذ املقررات 
الزجرية الصادرة عن قضاة احلكم، وتتألف النيابة العامة من الوكيل 
العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيس للنيابة العامة واحملامي 
 العام األول واحملامون العامون وكذا الوكيل العام للملك لدى حمكمة

 االستئناف ونوابه ووكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية ونوابه.
   أوضح املشرع

املغربي يف قانون املسطرة اجلنائية مجلة من املهام التي يقوم بها ممثلو 



 

  

 -P 170 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و
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بشأنها  النيابة العامة وهي تلقي الشكايات واحملاضر والوشايات واختاذ
أحد القرارات التالية وهي: فتح البحث، إمتام البحث، احلفظ، عدم 
االختصاص، اإلحالة إىل قضاء التحقيق، اإلحالة إىل هيئة احلكم مباشرة 

 (.48و  41بعد متابعة املتهم...اخل )املادتني 
   :تتحقق حالة التلبس باجلرمية

اعل وهو بصدد أو على إثر ارتكابها، أو يف احلالة التي إما إذا ضبط الف
يكون فيها الفاعل يف حالة فرار وهو متابع بصياح العامية، أو يف احلالة 

 الفعل ارتكاب على وقت قصري مرور الفاعل بعد التي يتم القبض على

 اإلجرامي، الفعل يف شارك أنه معها يستدل أشياء أو سلحةأل حامالاإلجرامي 

، كما تتحقق حالة التلبس هذه املشاركة تثبت عالمات أثر أو عليه دوج أو
كذلك يف احلالة التي يلتمس صاحب املساكن من الشرطة القضائية 

 (.56معاينة اجلرمية الواقعة فيه )املادة 
   يقصد بها احلالة التي يقوم فيها

خص املشتبه فيه يف مكان احلجز ضابط الشرطة القضائية بعقل حرية الش
أو يف غرفة األمان ليكون رهن إشارته، وقد حدد املشرع بدقة مدد الوضع 

 24ساعة قابلة للتمديد  48حتت تدابري احلراسة النظرية كقاعدة عامة يف 
ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة، وحددها يف حاالت استثنائية يف 

واحدة ولنفس املدة إذا تعلق األمر ساعة قابلة للتمديد مرة  96مدة 
ساعة قابلة  96جبرمية متس أمن الدولة الداخلي أو اخلارجي، أو يف 

 66للتمديد مرتني ولنفس املدة إذا تعلق األمر جبرمية إرهابية ) املادتني 
 (.80و 

   مكن
ه املوضوع رهن تدابري احلراسة النظرية مجلة املشرع املغربي للمشتبه ب
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دواعي اعتقاله وحبقوقه، ومن بينها حقه يف من احلقوق أهمها: اخباره ب
 معمساعدة قانونية، ، وكذا من حقه احلصول على التزام الصمت

يف تعيني حمام وكذا احلق  كذلك وله احلق، إمكانية االتصال بأحد أقربائه
، له احلق يف رفض التوقيع أو ساعدة القضائيةيف طلب تعيينه يف إطار امل

 (.66االبصام على حمضر أقواله...اخل )املادة 
  وهي 

إىل النيابة  تقدميه سراحه أو إطالق وساعة ويوم ،وتوقيفه ضبطه وساعة يوم
لضابط الشرطة الذي قام  العامة، هويته الكاملة، أقواله املصرح بها

باالستماع إليه، توقيع الضابط وتوقيع أو ابصام احملروس نظريا ويف حالة 
 (.67الرفض تبيان األسباب الكامنة وراء ذلك )املادة 

  
النيابة العامة أن حدد املشرع بعض احلاالت التي ميكن خالهلا ملمثل 

يودع املتهم رهن تدابري االعتقال وهي: حالة التلبس باجلرمية، خطورة 
 (.74األفعال االجرامية املرتكبة، انعدام ضمانات احلضور )املادة 

   وتعني
الدولة بصندوق احملكمة نظري  ذلك املبلغ املايل الذي يدفعه املتهم خلزينة

اطالق سراحه وحماكمته يف هذه احلالة، وحيدد مبلغ الكفالة استنادا 
للسلطة التقديرية ملمثل النيابة العامة بالنظر خلطورة وجسامة األفعال 
االجرامية املقرتفة واألضرار املتسبب فيها وكذا بالنظر لتوفر ضمانات 

 (.74احلضور من عدمها ) املادة 
   األصل أن

ضباط الشرطة القضائية هم من جيرون األحباث التمهيدية يف اجلرائم، 
لكن، قد حيدث أن حيضر ضابط الشرطة وممثل النيابة العامة وقاضي 
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التحقيق ملسرح اجلرمية املتلبس بها، ففي هذه احلالة يتخلى الضابط 
لنيابة العامة احلاضرين عن البحث لقاضي التحقيق بقوة وممثل ا

القانون، ولوكيل امللك أو الوكيل العام احلاضر أن يلتمس من قاضي 
 (.75التحقيق احلاضر أن جيري حتقيقا يف النازلة )املادة 

   أعطى املشرع
الستهتار بها، ولكن ومع ذلك، فقد الدستوري للمسكن حرمة ال ميكن ا

يكون املنزل أو ما يوجد يف حكمه مأوى ومالذ لبعض اجلناة ومسرحا أيضا 
للجرمية يأوي بني جدرانه معاملها وأدلة إثباتها، فكان البد من متكني 
املكلفني بالبحث أو التحقيق من الوصول إىل تسجيل تلك املعامل واالطالع 

نفس املشرع فرض على ضباط الشرطة على هذه األدلة وضبطها، و
القضائية عند القيام بالتفتيش عدة شروط وشكليات إذا مل تراعى كان 

 اجلزاء هو بطالن إجراءات التفتيش واحملضر املنجز بشأنها.

  السماح بعبور شحنة غري  ويعني
عربه أو إىل خارجه،  مشروعة أو يشتبه يف كونها كذلك إىل داخل املغرب أو

دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبداهلا كليا أو جزئيا، حتت مراقبة 
السلطات املختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية هلذه الشحنة 

رمية والكشف عن هوية مرتكبيها واألشخاص املتورطني اجلوالتحري عن 
 (.1-82)املادة  فيها وإيقافهم
   يراد

شروعة، األشياء أو األموال التي تعد حيازتها جرمية، أو املغري الشحنة الب
 تكون متحصلة من جرمية أو كانت أداة يف ارتكابها أو معدة الرتكابها

 (.1-82)املادة 



 

  

 -P 173 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

  لضحية خول املشرع ل
يف جرمية معينة مجلة من الضمانات اهلدف منها توفري احلماية له 
وألسرته من أي تهديد أو ضرر قد حيصل له من جراء تقدميه لشكايته أو 

محاية جسدية له أو  تنصبه كطرف يف االدعاء، ومن هذه الضمانات توفري
اإلقامة تغيري أماكن  ، أوألفراد أسرته أو ألقاربه من طرف القوة العمومية

، أو أي تدبري آخر فعال يضمن وعدم إفشاء املعلومات املتعلقة باهلوية
احلماية هلذا الضحية سواء كان شاهدا أو مبلغا، وميكن تطبيق نفس 

 (.5-82املقتضيات على الشهود واخلرباء واملبلغني )املادة 
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 :فصل الثانيال 
 التحقيق اإلعدادي 

 يف اجلرائم    
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   يكون التحقيق يف
اجلنايات املعاقب عليها باإلعدام أو السجن املؤبد أو  اجلرائم إلزامي يف

كما يكون إلزاميا  التي يصل احلد األقصى للعقوبة املقررة هلا ثالثني سنة؛
اجلنح بنص  ويكون يف اجلنايات املرتكبة من طرف األحداث؛ كذلك يف

 (.83خاص، وغريها من باقي اجلرائم فيكون اختياري )املادة 
   يقصد

بعقل العقارات يف اجلرائم املاسة بامللكية العقارية ذلك اإلجراء الذي مينع 
و البيع أو التصرف فيه بأي نوع من التصرفات القانونية كالتفويت أ

الكراء...اخل، وقد خول املشرع املغربي هذا احلق إما ملمثل النيابة العامة 
أثناء مرحلة البحث التمهيدي، كما خول نفس احلق لقاضي التحقيق 
خالل مرحلة التحقيق االعدادي، وكذا هليئة احلكم إذا كان امللف معروض 

 عليها.

  ملغربي للمتهم أو أعطى املشرع ا
 لدى به حمتفظ شيء على حقوقا له أن يدعي آخر شخص ولكل املدني للطرف

أو اسرتداد مثنه إذا كان  يقدم طلبًا لقاضي التحقيق السرتداده العدالة أن
، قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر االحتفاظ به

ناء على ملتمس النيابة العامة وميكنه أن يأمر برد األشياء تلقائيا أو ب
 (.106)املادة 
   لقد منع

املشرع املغربي كقاعدة عامة التقاط والتصنت على املكاملات واحملادثات ملا 
يف ذلك من مساس حبرية األفراد، لكنه، وكاستثناء من القاعدة، فقد خول 

اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط  لقاضي التحقيق إذا
املكاملات اهلاتفية وكافة االتصاالت املنجزة بواسطة وسائل االتصال عن بعد 
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، وخول كذلك للوكيل العام للملك وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها
نفس احلق، لكنه حصر يف زمرة من اجلرائم فقط حددتها الفقرة الثانية 

مع اشعار الرئيس األول بذلك، حيث يقرر هذا األخري  108من الفصل 
املوافقة أو تعديل أو الغاء األمر، وحتدد مدة التقاط املكاملات أو التصنت 
على احملادثات يف أربعة أشهر قابلة للتمديد ملرة واحدة ولنفس املدة 

 (.109و  108)املادة 
  املغربي  أعطى املشرع

لقاضي التحقيق إمكانية االستماع لكل شخص كشاهد بعد استدعائه 
بالطرق املعمول بها قانونا وأدائه لليمني القانونية، وتضمني أقواله يف 
حمضر بدون حضور املتهم، وقد خول املشرع للضحية أن ينتصب كشاهد 
 أثناء التحقيق، لكن هذه الوضعية متنعه من أن ينتصب طرفا مدنيا يف

النازلة، وميكن لقاضي التحقيق أن يستعني برتمجان أثناء االستماع إىل 
 الشاهد الذي ال يتقن التواصل باللغة أو اإلشارة.

   حددها
 أقول وأن خوف، وال حقد بدون أشهد أن على العظيم أقسم باهللاملشرع يف:" 

 (.    123")املادة باحلق إال أشهد ال وأن احلق كل احلق
   أعطى قانون

املسطرة اجلنائية لقاضي التحقيق وهو بصدد البحث عن األدلة التي تفيد 
وبني شهود آخرين يف ظهور احلقيقة إمكانية اجراء مواجهة بني الشاهد 

ما مل يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن يقوم أو املتهمني حبضور دفاعهم 
بإشراكهم يف كل تشخيص للجرمية ويف كل العمليات املفيدة إلظهار 

 .(125)املادة  احلقيقة
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  ويعني اجبار السيد قاضي التحقيق
بناء على ملتمس النيابة العامة للشاهد الذي امتنع عن احلضور جللسة 

لتي جيريها واملتعنت يف ذلك رغم استدعائه بالطرق االستنطاق ا
القوة املتعارف عليها قانونا، وذلك باستقدامه إىل هذه اجللسة بواسطة 

 و 1.200أمرًا بأداء غرامة ترتاوح بني  كذلك العمومية وأن يصدر يف حقه
، وميكن اعفاؤه من الغرامة إذا حضر وقدم اعتذار أو مربرا درهم 12.000

 (.128عن احلضور )املادة  يربر ختلفه
  خول املشرع املغربي

لقاضي التحقيق إمكانية إصدار مجلة من األوامر ألجل الوصول للحقيق 
باإليداع  مر، األاإلحضارب مراأل ،باحلضور مراملنشودة ومن هذه األوامر: األ

نه لضرورة البحث األمر بإغالق ميكو مر بإلقاء القبض.األ ،يف السجن
احلدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار املتهم طيلة فرتة البحث. 

، وميكنه كما حيق له حتديد كفالة مالية أو شخصية لضمان حضور املتهم
إضافة إىل ذلك أن يأمر باعتقال املتهم أو وضعه حتت تدابري املراقبة 

 القضائية.

 إنذار املتهم باحلضور أمام  ويعني
يف التاريخ  التحقيق جللسة االستنطاق االبتدائية أو التفصيلية قاضي

، ويبلغ للمتهم هذا األمر إما بواسطة أحد والساعة املبينني يف نص األمر
األعوان القضائيني أو بواسطة عنصر من عناصر الشرطة القضائية مع 

 (.144 تسليمه نسخة من األمر )املادة
 التحقيق قاضي يعطيه الذي األمر هوو 

، أي اقتياده بالقوة احلال يف أمامه املتهم لتقديم العمومية للقوة
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للمحكمة كي ميثل أمام قاضي التحقيق، وغالبا ما يتخذ هذا األمر ضد 
فذ املتهم الذي مت استدعاؤه وتوصل ورفض احلضور وتعنت يف ذلك، وين

هذا األمر أحد رجال الشرطة القضائية أو مدير املؤسسة السجنية إذا كان 
 (.146املتهم معتقل )املادة 

  يعد هذا األمر من األوامر
 املتهم يتسلم كي السجنية املؤسسة رئيس إىل التحقيق قاضيا رهيصد التي

كون هذا األمر يف اجلرائم املعاقب عليها ، ويويعتقله اعتقاالً احتياطيا
 قاضي يبلغبعقوبة سالبة للحرية، ويتم بعد استنطاق املتهم متهيديا، 

 حمضر يف التبليغ هذا إىل ويشري السجن، يف باإليداع األمر املتهم إىل التحقيق

الذي يوجد يف املتهم  عن بالبحث أيضا األمر هذا يسمح، كما االستنطاق
 .(152إىل املؤسسة السجنية )املادة  نقلهاء القبض عليه وحالة فرار والق
 ر من قاضي الصاد األمرذاك  هو
 السجنية املؤسسة إىل ونقله املتهم عن بالبحث العمومية للقوة التحقيق

أخذ  بعد األمر هذا يصدر، وفيها واعتقاله تسلمه يتم حيث األمر يف املبينة
 اململكة، أراضي خارج مقيما فرار أو حالة يف املتهم كان إذا العامة النيابةرأي 

 بعقوبة عليها يعاقب جنحة أو جناية بأنها توصف اجلرمية األفعال وكانت

 (.154)املادة  للحرية سالبة
  هي من التدابري التي

، للحرية سالبة بعقوبة عليها املعاقب جلنحا أو يف اجلنايات يف بها يعمل
ألطوار  ضورهحل اضمانوتعني فرض رقابة قضائية على املتهم يف حتركاته 

االستنطاق، تتكلف الشرطة القضائية بتنفيذ مضمون هذه املراقبة، 
، وقد حدد املشرع مدد أية مرحلة من مراحل التحقيقوميكن إصداره يف 

 (.160)املادة  مرات مخس للتجديد ابلةق شهرين املراقبة القضائية يف
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  منح
املشرع لقاضي التحقيق إمكانية تضمني األمر بالوضع حتت املراقبة 

عدم مغادرة احلدود القضائية واحد أو أكثر من التدابري التالية وهي: 
عدم التغيب عن املنزل أو  لتحقيق؛الرتابية احملددة من طرف قاضي ا

السكن احملدد من طرف قاضي التحقيق إال وفق الشروط واألسباب التي 
عدم الرتدد على بعض األمكنة التي حيددها  حيددها القاضي املذكور؛

 إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج احلدود املعينة؛ قاضي التحقيق؛
ات املعينة من طرف قاضي التقدم بصفة دورية أمام املصاحل والسلط

االستجابة لالستدعاءات املوجهة إىل اخلاضع للمراقبة من أية  التحقيق؛
اخلضوع لتدابري  سلطة أو أي شخص مؤهل معني من طرف القاضي؛

 املراقبة املتعلقة بالنشاط املهني أو حول مثابرته على تعليم معني؛
إما  ما جواز السفرتقديم الوثائق املتعلقة بهويته السي إغالق احلدود؛

لكتابة الضبط، أو ملصلحة الشرطة أو الدرك امللكي مقابل وصل؛ املنع من 
سياقة مجيع الناقالت أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط 
مقابل وصل وميكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة 

األشخاص احملددين على  ملزاولة نشاطه املهني؛ املنع من االتصال ببعض
اخلضوع لتدابري الفحص والعالج  وجه اخلصوص من طرف قاضي التحقيق؛

أو لنظام االستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛ إيداع كفالة مالية حيدد 
قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع األخذ بعني االعتبار احلالة 

شطة ذات طبيعة مهنية أو املادية للمعني باألمر؛ عدم مزاولة بعض األن
عدم إصدار ، اجتماعية أو جتارية ماعدا املهام االنتخابية أو النقابية

عدم حيازة األسلحة وتسليمها إىل املصاحل األمنية املختصة  الشيكات؛
تقديم ضمانات شخصية أو عينية حيددها قاضي التحقيق  مقابل وصل؛

يف التحمالت  إثبات مساهمة املتهم تستهدف ضمان حقوق الضحية؛



 

  

 -P 180 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

و  160)املادتني  العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة احملكوم بها عليه
161.) 

   هو األمر الذي يصدره
ض القب إلقاء السجن، أو يف املتهم إيداعالسيد قاضي التحقيق اهلدف منه 

ع مدد االعتقال والتي ختتلف ، وقدد حدد املشرفرار حالة يف كانذا إ عليه
حسب احلاالت، حيث حدد مدة االعتقال يف القضايا اجلنحية والتي ال 
ميكن أن تتجاوز يف مجيع األحوال شهرا واحدا ميكن متديدها بأمر معلل 
ملرتني ولنفس املدة، أما يف القضايا اجلنائية فقد حدد املشرع مدة االعتقال 

لل خلمس مرات ولنفس املدة، ويطلق يف شهرين قابلة للتمديد بأمر مع
سراح املتهم إذا انتهت املدة احملدد إذا مل يتخذ يف حقه أي إجراء يقضي 

 (.177إىل  175بانتهاء التحقيق وإحالته على احملكمة )املواد من 
   هي قيام

 القضائية الشرطة ضباط من ضابط أي وقاض أ أيقاضي التحقيق بتكليف 

 من الزما يراه ما بإجراء لقيامل ،أو خارجها حمكمته دائرة نفس يف املوجودة

 يف يشار، وجيب أن واحد منهم كل لنفوذ اخلاضعة األماكن يف التحقيق أعمال
 الصادرة القاضي ويؤرخها املتابعة، موضوع اجلرمية نوع إىل القضائية اإلنابة

 (.189)املادة  عليها طابعه ويضع قعهايو ثم عنه،
  ويقصد بها ذاك اإلجراء الذي

يقوم به املختصون يف األمور التقنية بهدف الوصول إىل احلقيقة اجلنائية، 
ويتخذ قاضي التحقيق األمر بإجراء هذه اخلربة إمام تلقائيا أو بناء على 

عامة أو أطراف الدعوى، وكمثال على ذلك أمر قاض ملتمس النيابة ال
التحقيق بإجراء خربة طبية على الضحية للتثبت من وجود عاهة 

يعني مستدمية من عدمه، وينتدب للقيام بها خبري يف اجملال الطبي، و
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إلجناز اخلربة خبري مسجل جبدول اخلرباء القضائيني ما يف مجيع احلوال 
 (.195و  194 )املادتني عدا إذا تعذر ذلك

 إن حاالت البطالن
القانوني ميكن تصورها يف ثالثة أساسية وهي: احلالة األوىل: البطالن 

من قانون املسطرة  135و  134الناتج عن خمالفة مقتضيات املادتني 
املسطرة  من قانون 139اجلنائية. احلالة الثانية: خمالفة مقتضيات املادة 

اجلنائية املتعلقة حبضور احملامي جللسة االستماع للمتهم أو الطرف 
املدني أو عند مواجهتهم حبضور دفاعهم إال إذا تنازال عن ذلك، أو مل 
حيضر احملامي رغم استدعائه بيومني كاملني على األقل قبل عقد جلسة 

الدفاع  رةإشااالستنطاق أو املواجهة، أو مل يتم وضع ملف النازلة رهن 
بيوم واحد على األقل قبل إجراء االستنطاق أو املواجهة. احلالة الثالثة: 

 للتفتيشات املنظمة 101و 62و 60و 59 خمالفة املقتضيات الواردة يف املواد
التي يأمر السيد قاضي التحقيق بإجرائها، خصوصا تلك املتعلقة باحرتام 

اإلقناع باختالفها...اخل.الوقت القانوني للتفتيش، وإجراءات حجز أدلة 
  يتخذ

قاضي التحقيق جمموعة من القرارات يف معرض انتهاء التحقيق وهي 
حمصورة يف ما يلي: القرار بإحالة املتهم على هيئة احلكم بعد ملتمس 

يق مبتابعة وتوجيه النيابة العامة النهائي، حيث يقوم قاضي التحق
االتهام له، ومن القرارات كذلك التصريح بعدم االختصاص كما احلالة 
التي يكون قاضي التحقيق لدى احملكمة االبتدائية أمام جناية فيقرر 
التصريح بعدم اختصاصه، ومن القرارات التي ميكن أن يتخذها قاضي 

تبني أن األفعال ال التحقيق كذلك جند قرار بعدم املتابعة يف احلالة التي ي
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يطبق عليها القانون اجلنائي أو مل تعد ختضع له أو أنه ليست هناك أدلة 
 كافية.

  الشهود شهادة تعد أدلة جديدة 

 التحقيق قاضي على عرضها اإلمكان يف يكن مل واحملاضر التي واملستندات

 جد أنها تبني التي األدلة تعزز أن طبيعتها إما من والتي لدراستها،

 (.229)املادة  إلظهار احلقيقة مفيدة تطورات لألفعال تعطي أن وإما ضعيفة،
  تتكون الغرفة اجلنحية من

الرئيس األول حملكمة االستئناف أو من ينوب عنه ومستشارين باإلضافة 
وتنظر يف قضايا خمتلفة وهي  إىل ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط،

طلبات السراح املؤقت وطلبات البطالن املرفوعة ضد أوامر قاضي 
التحقيق وكدا االستئنافات املرفوعة ضد نفس األوامر، باإلضافة إىل نظرها 
يف االخالالت املنسوبة لضباط الشرطة القضائية مبناسبة قيامهم 

 (.232مبهامهم )املادة 
   الغرفة رئيسيقوم 

 التابعة التحقيق مكاتب سري حسن تحقق منبال اجلنحية أو من ينوب عنه

 املؤسسات السجنية التابعة بزيارة يقومكما  االستئناف، حمكمة لنفوذ

 حالة من ويتحقق األقل، على أشهر ثالثة كل مرة االستئناف حمكمة لنفوذ

يضع تقريرًا سنويًا عن سري و احتياطي. عتقالا حالة يف املوجودين املتهمني
أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ حمكمة االستئناف ويوجه نسخة منه 

 (.250إىل  248)املواد  للوكيل العام للملك
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 :فصل الثالثال
 احلكم يف اجلرائم

 باختالفها
 
 
 

 
 

 



 

  

 -P 184 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 للتجزئة لةغري قاب اجلرائم تعترب 

 بدون يتصور ال بعضها وجود أن لدرجة وثيقا اتصاال متصلة كانت إذا خاصة

 نفس عن وناشئة السبب نفس عن مرتتبة تكون عندما أو اآلخر، البعض وجود

، ويتحقق االرتباط إذا حتققت املكان نفس ويف الزمن نفس يف وارتكبت الدافع
 يف ارتكبت إذا أ( اآلتية: حوالاأل يف مرتبطة اجلرائم تكونالشروط التالية: 

 طرف من ارتكبت إذا ب( جمتمعني؛ أشخاص عدة طرف من واحد وقت

 مت اتفاق إثر على خمتلفة أماكن ويف متباينة أوقات يف ولو خمتلفني أشخاص
 متكنهم وسائل على للحصول جرائم اجلناة ارتكب إذا ج( قبل؛ من بينهم

 من متكنهم أو تنفيذها إمتام على تساعدهم جرائم أخرى، أو ارتكاب من

 (.257و  256)املادتني  العقوبة من اإلفالت
  :إذا -ميكن حتديدها فيما يلي 

 وحماكم استئناف حماكم أمام واحد آن يف متت املتابعة من أجل نفس الفعل

 عدم عن حماكم عدة أعلنت إذا - ؛للتحقيق قضاة أو أمام عدة أخرى،

 عن احلكم هيئة أعلنت إذا - نهائي؛ مبقرر الفعل نفس بالنظر يف اختصاصها

 قاضي من بأمر القضية إليها أحيلت أن مبقرر نهائي بعد اختصاصها عدم

 (.261)املادة  أو من الغرفة اجلنحية التحقيق
   يعقد هلا

الفعل منسوبًا إىل يف احلاالت التي يكون فيها االختصاص بهذه الصفة 
مستشار جلاللة امللك أو عضو من أعضاء احلكومة أو كاتب دولة أو نائب 

أو قاض  كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور
مبحكمة النقض أو اجمللس األعلى للحسابات أو عضو يف اجمللس الدستوري 

رئيس أول حملكمة استئناف عادية أو متخصصة أو أو إىل وايل أو عامل أو 
   (.265)املادة  وكيل عام للملك لديها
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   يقصد به تشكيك أحد أطراف االدعاء
طلب اإلحالة فالعمومي من حياد ومصداقية أحد املتدخلني يف الدعوى، 

الطرف من أجل التشكك املشروع ليس منازعة يف احلق يف مواجهة 
 للغرفة فقد خول املشرع، املطلوب اإلحالة بسببه على حمكمة أخرى

 من مشروع تشكك أجل من الدعوى سحبإمكانية مبحكمة النقض  اجلنائية

 الدرجة نفس من قضائية هيئة إىل وحتيلها للحكم، هيئة أو للتحقيق هيئة أي
 (.270)املادة 

  يقصد به سحب قضية و
معينة من حمكمة يعود هلا االختصاص قانونا للنظر فيها إىل حمكمة 
أخرى ألجل استتباب األمن االجتماعي، كون أن بت احملكمة املختصة يف 
النازلة قد يؤدي إىل انفالت أمني وانتكاسة اجتماعية، ونعطي املثال 

يف من عندما مت سحب اختصاص البت يف قضايا ما مسي حبراك الر
قد خص املشرع استئنافية احلسيمة واسناده الستئنافية الدار البيضاء، ف

الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض وحده، بتقديم ملتمس إىل 
قصد األمر باإلحالة من أجل األمن  بنفس احملكمة الغرفة اجلنائية

 (.272)املادة  العمومي
 إذا-ع يف ما يلي: حددها املشر 

 يف احلكم يف مباشرة غري أو مباشرة شخصية مصلحة لزوجه أو له كانت

 فيها مبا األطراف أحد مع مصاهرة أو قرابة لزوجه أو له كانت إذا - الدعوى؛

 أو زوجه أو والقاضي األطراف أحد بني كان إذا - واألخوال؛ األعمام أبناء درجة

 - سنتني؛ من أقل منذ انتهت أو جارية تزال ال دعوى فروعهما أو أصوهلما
 قدم أن له سبق قد كان إذا - مدينا ألحد األطراف؛ أو دائنا القاضي كان إذا

 أو حكما بصفته فيها أو نظر قضية يف القضاء أمام مثل أو رافع أو استشارة
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 تصرف قد كان إذا - بشهادة أو بت فيها يف طورها االبتدائي؛ فيها أدىل

 بني تبعية عالقة هناك كانت إذا - األطراف؛ ألحد نونياقا ممثال بصفته

 األطراف وأحد القاضي بني كانت إذا - زوجه؛ األطراف أو وأحد زوجه أو القاضي

 .(273)املادة  املشتكي هو القاضي كان إذا - معروفة؛ عداوة أو صداقة

 أ أقر املشرع املغربي مبد
عام حيكم اإلثبات يف اجملال اجلنائي وهو )حرية اإلثبات( حيث ورد يف 

 وسائل من وسيلة بأية اجلرائم إثبات ميكنقانون املسطرة اجلنائية ما يلي: 

...)املادة ذلك خبالف فيها القانون يقضي التي األحواليف عدا  ما اإلثبات،
286.) 

  القانون حملاضر أعطى
الشرطة القضائية حجية منقطعة النظري خصوصا يف احلالة التي نكون 
فيها أمام خمالفات وجنح، يف حني جعلها جمرد معلومات يف احلالة التي 

 حيررها التي والتقارير احملاضريتعلق األمر جبنايات، حيث نص على أنه: 

 يوثق خالفات،وامل من اجلنح يف شأن التثبت القضائية الشرطة ضباط

 ما يعترب ال، العكس بأي وسيلة من وسائل اإلثبات يثبت أن إىل مبضمنها

 (.291و  290)املادتني  معلومات جمرد أو التقارير إال احملاضر من ذلك عدا
  األصل أن جلسات

املسطرة اجلنائية احملكمة تكون علنية بصريح الدستور املغربي وقانون 
 عدا ما علنية جلسة يف البحث واملناقشات إجراءات تتمالذي نص على أنه: 

سنة  18بعض احلاالت كمثال تعلق القضية حبدث يقل عمره عن      يف
إىل  30مشسية أو كانت القضية املعروضة ماسة باألخالق واألمن )املادة 

301.) 



 

  

 -P 187 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

  بني
 كل يف الرئيس يتحقق-1املشرع هذه اإلجراءات بنوع من الرتتيب وهي: 

الطرف  حضور من ويتأكد الشهود، وينادي على املتهم، هوية من قضية
-2 .عند االقتضاء والرتمجان احلقوق املدنية واخلرباء عن واملسؤول املدني

البحث ب دراسة الدعوى يف آنذاك يشرع-3واخلرباء  الشهود بانسحاب يأمر
 واالستماع حاضرا كان إن املتهم استنطاق، ويشمل حبث القضية واملناقشات

و  304)املادتني  عند االقتضاء االقتناع أدوات وتقديم واخلرباء الشهود إىل
305.) 

  بني املشرع لكاتب
يتعني عليه أن يضمنها يف حمضر اجللسة بقوله: الضبط األمور التي 

 فيه ويذكر الشهود، وتصرحيات املتهمني أجوبة يف جاء ما أهم فيه يلخص

 إىل فيه ويشري املناقشات، أثناء نشأت تكون قد التي العارضة املسائل باختصار

تسجيلها واملرافعات ووسائل الدفاع املثارة من قبل  امللتمس املطالب
املطالب ويضمنه منطوق املقررات  تلك إليه آلت دفاعهم ومااألطراف أو 

ئة، ويذيل احملضر بتوقيعه وتوقيع رئيس اجللسة )املادة الصادرة عن اهلي
305.)  

 بعد انتهاء  رافعاتجتري امل
سط قصد ب وجد إن أو دفاعه املدني لطرفل ، حيث تقدم الكلمة أوالالبحث

 لنيابةنح الكلمة بعدها لمت مت الضرر؛ عن التعويضإىل  اته الراميةطلب

وتعطى الكلمة بعده للمتهم أو دفاعه  ملتمساتها؛لتقديم  العامة
مت متنح  عند االقتضاء؛ املدنية احلقوق عن املسؤول وكذا دفاعه أوجه يعرضل

بعد  الرئيس يعلن، فيتكلم من آخر يكون الكلمة األخرية للمتهم حيث
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وحيجز القضية للتأمل أو املداولة حسب األحوال  املناقشات انتهاء عن ذلك
 .(306)املادة 
  تكون كذلك يف

 تكونو تكون إلزامية يف اجلنايات أمام غرفة اجلنايات.احلاالت التالية: 

 يقل حدثا املتهم كان إذا - احلاالت اآلتية: يف اجلنحية القضايا يف أيضا إلزامية

 من أخرى عاهة بأية مصابا أو أبكما أو أعمى أو عشر عاما مثانية عن عمره

املتهم  فيها يكون التي األحوال يف - نفسه؛ عن الدفاع يف حبقه اإلخالل شأنها
املتهم يف التي يكون فيها يف احلالة  –. باإلبعاد معرضًا للحكم عليه

ية يتعذر عليه فيها حضور اجللسة، ووجدت أسباب خطرية ال وضعية صح
ميكن معها تأجيل احلكم يف القضية، فإن احملكمة تكلف مبقتضى مقرر 
خاص ومعلل أحد أعضائها مبساعدة كاتب الضبط، الستنطاق املتهم يف 

 .(312و  314)املادتني  املكان الذي يوجد به
  األصل يف أداء الشهادة

أمام القضاء الزجري أن تتم بعد أداء اليمني القانونية املنصوص عليها 
من ق م ج، لكن، وكاستثناء فقد أعفى املشرع بعض الفئات  123يف املادة 

 واحملرومني جنائية بعقوبة عليهم احملكوم، األحداثمن أداء اليمني وهم: 

  (.332)املادة  وزوجه وفروعه املتهم أصول، دالةالع أمام بالشهادة اإلدالء من
 »باهلل أقسم 

 »والضمري الشرف يقتضيه ما وفق للعدالة مساعدتي أقدم أن على العظيم
 .(345)املادة 
 قد يظهر هليئة احلكم أن القضية التي 

ميكن للمحكمة أن تأمر بإجراء حتقيق فيها غري جاهزة بعد، حينها  رتنظ
تكميلي، ويف هذه احلالة تعني أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقًا 
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الذي ينظم  ملقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول من هذا القانون
 (.362التحقيق اإلعدادي الذي جيريه السيد قاضي التحقيق )املادة 

  يقصد مبصطلح مقرر يف
و  مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية.

 – املغربية اململكة" اآلتية: بالصيغة قرار أو أمر أو حكم كل يستهل أن جيب

 بيان -1يأتي:  ما على حيتوي أن وجيب "امللك وطبقا للقانون جاللة باسم

 الدعوى أطراف بيان -3 صدوره؛ تاريخ -2 ؛أصدرته التي القضائية يئةاهل

 وحمل وتاريخ للمتهم والشخصي العائلي االسم تعيني مع فيها احملكوم

 بطاقة ورقم القضائية وسوابقه إقامته وحمل ومهنته وفخذته والدته وقبيلته

 اقتضى إن فلألطرا املوجه االستدعاء وتاريخ كيفية -4 تعريفه عند االقتضاء؛

حضور  -6اقرتافها؛ ومكان وتارخيها املتابعة موضوع الوقائع بيان– 5احلال؛
األطراف أو غيابهم وكذا متثيلهم إن اقتضى احلال والصفة التي حضروا 

حضور الشهود واخلرباء والرتامجة عند  -7بها ومؤازرة احملامي؛
القرار  أو احلكم هاعلي ينبني التي والقانونية الواقعية األسباب -8االقتضاء؛

 التعويض قبل الضرر التي أنواع خمتلف بيان -9الرباءة؛ حالة يف أو األمر ولو

 بسبب الضرر احلاصل عن بالتعويض مدني طرف مطالبة حالة يف عنها

 حتديد مع املصاريف تصفية -11القرار أو األمر؛ أو احلكم منطوق -10اجلرمية؛

 الذين اسم القاضي أو القضاة -12احلال؛ اقتضى إن البدني اإلكراه مدة

 العامة وكاتب النيابة ممثل واسم أو األمر القرار أو احلكم أصدروا

 وتوقيع كاتب أو القرار أو األمر احلكم تال الذي الرئيس توقيع -13الضبط؛

 اجللسة. حضر الذي الضبط
  أورد املشرع املغربي

من األسباب تؤدي يف حالة حتقق أحدها إىل بطالن املقرر القضائي  مجلة
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بسم جاللة امللك وطبقا  –"اململكة املغربية  صيغة حتمل تكن مل إذا -وهي: 
إذا صدر  أو هلا، املنظم القانون طبق مشكلة احلكم هيئة تكن مل إذا –للقانون" 

 -الدعوى؛ يهاف درست التي مجيع اجللسات يف احلكم عن قضاة مل حيضروا

 أغفل إذا - متناقضة؛ تعليالت على حتتوي كانت إذا أو معللة تكن مل إذا

من قبيل  البيانات على حيتوي يكن مل إذا أو القرار أو األمر أو احلكم منطوق
 -هل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم مبثابة حضوري أم غيابي؛ 

أو القرار  باحلكم النطق تاريخ ملحت تكن مل إذا - علنية؛ جلسة يف تصدر مل إذا
، مع مراعاة مقتضيات 365تتطلبها املادة  التي أو األمر والتوقيعات

 بعده. 371املادة 
 العامة، للنيابة أعطى املشرع املغربي 

 بغرامة القانون عليها يعاقب خمالفة فيها ترتكب التي األحوال سائر يف
 فيها يظهر وال تقرير أو حمضر يف مثبتاً  ارتكابها كونوي فقط مالية

 أداء للتنفيذ قابل سند مبقتضى املخالف على تقرتح أن ضحية، أو متضرر
قانونًا  عليها املنصوص للغرامة األقصى احلد نصف تبلغ جزافية غرامة
 .(375)املادة 
 ي ميكن للقاضي يف اجلنح الت

درهم  5.000يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ال يتجاوز حدها األقصى 
ويكون ارتكابها مثبتًا يف حمضر أو تقرير وال يظهر أن فيها متضررًا، أن 
يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمرًا يتضمن 

بصرف املعاقبة بغرامة ال تتجاوز نصف احلد األقصى املقرر قانونًا، وذلك 
 .(383)املادة  النظر عن العقوبات اإلضافية واملصاريف ورد ما يلزم رده

  عدد
 -1املشرع طرق عرض الدعوى العمومية على أنظار احملكمة يف ما يلي: 
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 -2 ؛383بتعرض املتهم على األمر القضائي يف اجلنح طبقا للمادة 
 عند للمتهم أو املدني أو الطرف امللك وكيل يسلمه الذي املباشر باالستدعاء

 أعوان أحد يسلمه باستدعاء -3 املدنية؛ احلقوق عن االقتضاء للمسؤولني

هناك نص خاص يسمح هلذه اإلدارة  كان إذا قانونا، بذلك له املأذون اإلدارة
عن قاضي التحقيق أو باإلحالة الصادرة  -4 بتحريك الدعوى العمومية؛

بالتقديم الفوري للجلسة يف احلالة املنصوص عليها يف  -5 هيئة احلكم؛
ى تصريح مرتكب املخالفة أو عل بناء امللك وكيل من بإحالة –6 ؛74املادة 

 377املسؤول عن احلقوق املدنية املشار إليه يف الفقرة األخرية من املادة 
 .(384)املادة 
  حدد املشرع

بقرار اإلحالة الصادر عن قاضي  -1 املغربي طرق اإلحالة فيما يلي:
من  73و  49بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتني  -2التحقيق؛ 

بإحالة من الغرفة اجلنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق  -3 هذا القانون؛
 .(419ملادة )ا بعدم املتابعة
 " القبض تعذر إذانص املشرع على أنه 

 حالة يف كان إذا أو عليه القبض بعد بالفرار الذ إذا أو اإلحالة بعد املتهم على

 االستدعاء إىل يستجب ومل القضائية، املراقبة حتت الوضع أو املؤقت اإلفراج

 طرفه من املنتدب املستشار أو اجلنايات غرفة رئيس فإن إليه، املسلم باملثول

 .(443)املادة  الغيابية املسطرة بإجراء أمرا يصدر
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  يقصد باألهلية اجلنائية
ية التي اقرتفها ومن مت صالحية الشخص للمساءلة عن األفعال اإلجرام

توقيع اجلزاء املناسب يف حقه، وتتدرج حسب السن إىل منعدم األهلية 
سنة، وتكون ناقصة  12اجلنائية يف احلالة التي يقل فيها عمر الشخص عن 

سنة، ويصبح الشخص  18سنة و  12إىل كان سن الشخص يرتاوح بني 
من غري عارض، مشسية فما فوق  18كامل األهلية يف حالة امتامه ل 

 (.458ويعتد لتحديد السن اجلنائي بيوم ارتكاب اجلرمية )املادة 
  ميز املشرع خبصوص

هذه اهليئات بني تلك التي توجد باحملكمة االبتدائية وتلك املوجودة 
ضي بالنسبة للمحكمة االبتدائية: قا -1حبكمة االستئناف فيما يلي: 

 -2األحداث؛ قاضي التحقيق لألحداث؛ غرفة االستئنافات لألحداث. 
املستشار املكلف باألحداث؛ الغرفة اجلنحية  بالنسبة حملكمة االستئناف:

 غرفة اجلنايات لألحداث؛ لألحداث؛ غرفة اجلنح االستئنافية لألحداث؛
 .(462)املادة  غرفة اجلنايات االستئنافية لألحداث

 1- تسليم 

 أو لشخص أو لكافله أو حلاضنه للوصي عليه أو للمقدم عليه أو ألبويه احلدث

 لنظام إخضاعه -2 جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص املكلف برعايته؛

 أو للرتبية خاصة أو عمومية مؤسسة أو معهد يف إيداعه -3 احملروسة؛ احلرية

 رعاية مصلحة أو إيداعه حتت -4 الغاية؛ هلذه ومعدة املهني لتكوينا

 إليواء صاحل داخلي بقسم إيداعه -5 باملساعدة؛ مؤسسة عمومية مكلفة

 أو للعالج معدة مبؤسسة إيداعه -6 الدراسة؛ سن يف يزالون ال أحداث جاحنني

 للرتبية معدة عمومية مبصلحة أو مؤسسة إيداعه -7 الصحية؛ للرتبية

 .(481)املادة  اإلصالحية للرتبية أو احملروسة
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 اإلشراف والتتبع الرتبوي وتعني
والعمل على مراقبة الظروف املادية واملعنوية التي يعيش فيها  للحدث

وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعالقاته وحسن استغالل أوقات 
إىل اجلرمية واقرتاح كل تدبري مالئم  فراغه وذلك لتجنيبه كل عود

، ويقوم مبهام احلرية احملروسة مندوب لوزارة لتوجيهه وإعادة تربيته
 .الشبيبة والرياضة يسمى مندوب احلرية احملروسة

   ممن يلتزمون بكلمتهم على يعد
صد محاية ق االعتماد عليه للمحكمة ميكن حيثمدى فرتة زمنية طويلة، 

احلدث ورعاية مصاحله الشخصية واملالية وتقويم سلوكه حىت ال يعود 
 القرتاف اجلرمية، والثقة معيار نسبي خيتلف من شخص آلخر.

  أوضح املشرع
يعترب احلدث البالغ من العمر أقل من ست  هذه احلاالت بقوله"

نة يف وضعية صعبة، إذا كانت سالمته البدنية أو الذهنية ( س16عشرة)
أو النفسية أو األخالقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختالطه 
بأشخاص منحرفني أو معرضني لالحنراف أو معروفني بسوء سريتهم أو 
من ذوي السوابق يف اإلجرام، أو إذا مترد على سلطة أبويه أو حاضنه أو 

ملقدم عليه أو كافله أو الشخص أو املؤسسة املكلفة الوصي عليه أو ا
برعايته، أو لكونه اعتاد اهلروب من املؤسسة التي يتابع بها دراسته أو 

" تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على مكان صاحل يستقر فيه
 (.513)املادة 
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 الفصل اخلامس: 
 العادية طرق الطعن غري

 واملساطر اخلاصة
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  خول املشرع املغربي
 تتوىلحملكمة النقض مجلة من االختصاصات والصالحيات لعل أهمها: 

 عن الصادرة األحكام ضد املقدمة بالنقض الطعون يف حمكمة النقض النظر

 توحيد على وتعمل للقانون، الصحيح التطبيق على وتسهر الزجرية، احملاكم

 القانوني التكييف مراقبة حمكمة النقض إىل متتدو .القضائي االجتهاد

 التي املادية الوقائع إىل متتد ال لكنها اجلنائية، املتابعة عليها املبنية للوقائع

 ما بها أخذوا التي احلجج قيمة إىل وال الزجرية، احملاكم قضاة يشهد بثبوتها

 (.518)املادة  املراقبة هذه القانون فيها جييز التي احملددة احلاالت يف عدا

  حدد املشرع بشكل حصري
-1مجلة من الوسائل التي ميكن تأسيس طلب النقض عليها فيما يلي: 

 عدم -3السلطة؛ استعمال يف الشطط -2للمسطرة؛ اجلوهرية اإلجراءات خرق

 أو القانوني ساساأل انعدام -5للقانون؛ اخلرق اجلوهري -4االختصاص؛

 .(534)املادة  التعليل انعدام

 قرارات تصدر 

 تشري إىل وأن معللة تكون أن وجيب امللك، جاللة حمكمة النقض باسم

 أمساء -1 التالية: البيانات تتضمن وأن مقتضياتها طبقت التي النصوص

 وأمساء وموطنهم وحرفتهم فتهموص والشخصية العائلية األطراف

 ومستنتجات بها املستدل الوسائل ونص بها املدىل املذكرات -2 حماميهم؛

 املستشار اسم بيان مع القرار أصدروا الذين القضاة أمساء -3 األطراف؛

 تقرير تالوة -6اسم كاتب الضبط؛ -5العامة؛ النيابة ممثل اسم -4؛املقرر
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 إىل االستماع -7العامة؛ مستنتجات النيابة إىل واالستماع املستشار املقرر

إىل تاريخ النطق بها وإىل أنها  القرارات يف يشار ،األطراف إن وجد حمامي
 واملستشار الرئيس من القرار كل أصل على يوقعوعلنية.  جلسة صدرت يف

 اإلجراءات تتخذ مانع ألحدهم حدوث حالة ويف الضبط، وكاتب املقرر

 أعاله 371 املادة من والسادسة واخلامسة الرابعة راتالفق يف عليها املنصوص
 .(548)املادة 

  يقدم الطعن بإعادة النظر ضد
 ضد أوالً:القرارات التي تصدها حمكمة النقض يف األحوال التالية: 

 أجل ثانيًا: من بزوريتها. اعرتف أو صرح وثائق إىل استنادا الصادرة القرارات

 خالل من تصحيحه ميكن واضح مادي خطأ حلقها التي القرارات تصحيح

ثالثا: إذا أغفل البت يف أحد الطلبات . نفسها القرارات من مأخوذة عناصر
 املعروضة مبقتضى وسائل استدل بها، أو يف حالة عدم تعليل القرار.

ن رابعًا: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط ألسباب ناشئة ع
بيانات ذات صبغة رمسية تبني عدم صحتها عن طريق وثائق رمسية 

 .(563)املادة  جديدة وقع االستدالل بها فيما بعد

  ال يفتحأقر املشرع على أنه 

 أجل من عليه حكم شخص منه تضرر الوقائع يف خطأ لتدارك إال املراجعة باب

 طرق من أخرى طريقة أية انعدام عند إال املراجعة تقبل الو جنحة. أو جناية

، أما خبصوص يلي فيما ستذكر التي الشروط وضمن احلاالت ويف الطعن
 -1حاالت تقديم الطعن باملراجعة فهي حمددة على سبيل احلصر وهي: 
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 ثبت حجج أو مبستندات ذلك بعد وأديل القتل، دعوى يف عقوبة صدرت إذا

 -2قتله؛ املزعوم عليه اجملىن وجود على تدل كافية عالمات أو قرائن قيام منها
 آخر متهما يعاقب مقرر ثان ذلك بعد وصدر متهم، على عقوبة صدرت إذا

 تناقض من بينهما ملا املقررين بني التوفيق ميكن ومل الفعل نفس أجل من

 بعد جرت إذا -3احملكوم عليهما؛ أحد براءة على الدليل منه يستخلص

أجل  من عليه وحكم إليه االستماع سبق شاهد متابعة باإلدانة كماحل صدور
املتهم، وال ميكن أثناء املناقشات اجلديدة االستماع إىل  ضد الزور شهادة

 احلكم صدور بعد واقعة ت طرأ إذا -4الشاهد احملكوم عليه بهذه الصفة؛

 أثناء جمهولة كانت تقديم مستندات مت إذا أو عنها الكشف أو مت باإلدانة

 .(566و  565)املادتني  عليه احملكوم براءة تثبت أن شأنها ومن املناقشات

 1-  املسطرة اخلاصة بدعوى
إعادة ما تلف أو فقد من وثائق مسطرة  -2. الوثائق املنصب على تزويرال

 -4. ن اهلويةالتحقق ممسطرة  -3. اإلجراءات أو املقررات القضائية
 .بتمويل اإلرهاب املساطر اخلاصة

 

 
 
 
 
. 
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 الفصل السادس:
 والسجل تنفيذ املقررات القضائية

 العديل ورد االعتبار
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   أقر
املشرع املغربي على أن املكلف بتنفيذ العقوبات الزجرية هو قاضي 

من قبل اجمللس األعلى للسلطة القضائية من يعني عقوبات وتطبيق ال
من  ىقضاة احملكمة االبتدائية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويعف

بزيارة ، أما خبصوص االختصاصات املخولة له فهي: مهامه بنفس الكيفية
املؤسسات السجنية التابعة لدائرة احملكمة االبتدائية التي ينتمي إليها 

شهر على األقل؛ يتتبع مدى تطبيق القانون املتعلق بتنظيم مرة كل 
وتسيري املؤسسات السجنية يف شأن قانونية االعتقال وحقوق السجناء 

يطلع على سجالت االعتقال ويعد  ومراقبة سالمة إجراءات التأديب؛
تقريرًا عن كل زيارة يضمنه مالحظاته يوجهه إىل وزير العدل، وحييل 

ميكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين  ابة العامة؛نسخة منه إىل الني
يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقاهلم 
 واملقررات القضائية والتأديبية الصادرة يف شأنهم ومالحظات القاضي.

 .(596)املادة  ميكنه تقديم مقرتحات حول العفو واإلفراج املقيد بشروط

  احلرية من أمسى احلقوق املخولة
لألشخاص، حيث سعت خمتلف التشريعات الوطنية ومنها الدستور 
املغربي وقانون املسطرة اجلنائية حلمايتها وال ميكن النيل منها إال يف 

 يأمر باعتقاله القضائية السلطة عن صادر سند حاالت حمددة وهي: وجود

مقرر مكتسب لقوة الشيء  ذعلى سند يأمر بتنفي بناء أو احتياطياً 
أو احلبس أو  السجن بعقوبة عليه يقضي قضائية هيئة صادر عن املقضي به
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 80و 66 املادتني مقتضيات مراعاة مع االعتقال أو اإلكراه البدني،

 .(608)املادة  احلراسة النظرية حتت بالوضع املتعلقتني

  فالشخص املدان
قوة الشيء املقضي به.  اكتسب مقرر قضائي صدر يف حقه الذي الشخصهو 

 ومل جنائيا متابعته متت شخص كلأما الشخص املعتقل احتياطيا فهو 

أما الشخص املكره  حكم اكتسب قوة الشيء املقضي به. حقه يف بعد يصدر
)املادة  يند من بذمته ما أداء عدم بسبب حبسه مت شخص كلبدنيا فهو 

618.) 

  ويقصد به اطالق
 جنحة، الذين جناية أو أجل من للحرية سالبة بعقوبة عليهم للمحكومسراح 

قبل إمتام العقوبات الصادرة يف  سلوكهم حتسن على الكفاية فيه مبا برهنوا
 احملكوم-1 :يف احلاالت التالية بشروط اإلفراج املقيد من يستفيدوا و، حقهم

 العقوبة نصف األقل على يعادل فعليا حبسا قضوا الذين جنحة أجل من عليهم

 أجل من جنحية بعقوبة أو جنائية بعقوبة عليهم احملكوم -2بها؛ احملكوم

للعقوبة  األقصى احلد يتجاوز جنحة أجل من جناية، أو بأنها وصفت وقائع
 ثلثي األقل على يعادل فعليا حبسا إذا قضوا حبسا سنوات املقررة هلا مخس

 أن ميكن فال عليهم باإلقصاء، مبحكوم األمر تعلق إذاأما بها.  احملكوم العقوبة

 الذي اليوم من حتسب سنوات ثالث من أقل الفعلي اعتقاهلم مدة تكون

 املفعول. ساري اإلقصاء تدبري فيه أصبح
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اجلرائم  يف -1حدد املشرع هذه احلاالت بشكل حمصور فيما يلي: 

 عمر كان إذا -3املؤبد؛ بالسجن أو اإلعدام بعقوبة احلكم يف حالة – 2السياسية؛

 سن يبلغ ما مبجرد -4للجرمية؛ ارتكابه يوم سنة 18 عن يقل احملكوم عليه

أو  إخوته أو فروعه أو أصوله أو زوجه لفائدة مدين ضد -5عاما؛ 60 عليه احملكوم
 أخيه ابنة أو أخته ابن أو أخيه ابن أو خالته أو عمته أو أخواته أو عمه أو خاله

؛ وال يطبق االكراه الدرجة نفس من مصاهرة به تربطه من أو أخته ابنة أو
خمتلفة، وال  ديون أجل من ولو وزوجته الزوج على واحد آن يف البدني كذلك 

فذ على امرأة حامل وال على امرأة مرضع يف حدود سنتني من تاريخ ين
، وينتهي مفعول االكراه البدني إما بأداء الدين حمل االكراه أو الوالدة

 636تنازل الدائن عن حقوقه لفائدة املدين احملكوم عليه باالكراه )املادتني 
 .(637و 

- إىل (6) أيام تةس من 

( إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات املالية 20عشرين يومًا )
( إىل واحد 15مخسة عشر يومًا ) من -(؛8.000يقل عن مثانية آالف درهم )

( إذا كان املبلغ يعادل أو يفوق مثانية آالف درهم 21وعشرين يومًا )
( إىل 1من شهر واحد )- (؛20.000( ويقل عن عشرين ألف درهم )8.000)

( 20.000( إذا كان املبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم )2شهرين )

( إىل مخسة 3ثالثة أشهر ) من-(؛ 50.000ويقل عن مخسني ألف درهم )

( ويقل 50.000يعادل أو يفوق مخسني ألف درهم ) ( إذا كان املبلغ5أشهر )
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إىل تسعة أشهر  (6)ستة أشهر  من- (؛200.000عن مائتي ألف درهم )
( إذا كان املبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون 9)

( 15( إىل مخسة عشر شهرًا )10من عشرة أشهر )-(؛ 1.000.000درهم )

 (.638)املادة  (1.000.000إذا كان املبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم )

 1-ر من طرف توجيه إنذا
 حقه يف البدني اإلكراه تطبيق املطلوب الشخص طالب اإلكراه إىل

 التوصل تاريخ من شهر واحد من أكثر مرور بعد نتيجة دون يبقى

 إىل يرمي البدني باإلكراه املطالب من كتابي طلب تقديم -2به؛

 على التنفيذ إمكانية عدم اإلدالء مبا يثبت-3السجن؛ يف اإليداع

موافقة قاضي -5تقديم الطلب لوكيل امللك. -4 املدين. أموال
تطبيق العقوبة على الطلب بعد إحالة وكيل امللك امللف عليه 

 (.640و  639)املادتني 

   حدد املشرع مدد تتقادم
مبرورها العقوبات الصادرة يف حق احملكوم عليهم، وختتلف 

ناية أو جنحة أو خمالفة، وهذه املدد باختالف نوع اجلرمية أهي ج
مخس عشرة  مبضي اجلنائية العقوبات تتقادم-1حمددة يف ما يلي:

 فيه يصبح الذي التاريخ من ابتداء حتسب كاملة، سنة ميالدية

 تتقادم-2مكتسبًا لقوة الشيء املقضي به. بالعقوبة الصادر احلكم

 من ابتداءكاملة،  أربع سنوات ميالدية مبضي اجلنحية العقوبات

بالعقوبة مكتسبًا لقوة  الصادر احلكم فيه يصبح الذي التاريخ
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 سنة مبضي املخالفات عن العقوبات تتقادم-3الشيء املقضي به.

 احلكم فيه يصبح الذي التاريخ من حتسب ابتداء ميالدية كاملة،

 649)املواد من  بالعقوبة مكتسبًا لقوة الشيء املقضي به الصادر
  .(651إىل 

  هناك بطاقة للسجل العديل
ختص الشخص الطبيعي وتنقسم إىل ثالث أقسام وهي البطاقة رقم 

إىل اإلدارة العامة لألمن الوطني على وجه منها يوجه نظري  1
اإلخبار، وال يطلع على مضمون هذا النظري إال السلطات القضائية 

التي تسلم  2والبطاقة رقم  ومصاحل الشرطة والدرك امللكي.
للسلطات القضائية باختالفها واملديرية العامة لألمن الوطني 

واإلدارات  باحلرية احملروسة املصلحة املكلفةوالسلطات العسكرية و
فتسلم للمعني باألمر شخصيا أو  3العامة...اخل، أما البطاقة رقم 

 ملن يوكله عنه بتوكيل خاص، مت هناك بطاقة السجل العديل
 اخلاصة بالشخص املعنوي.

  هو ذاك اإلجراء الذي
يعمل على حمو آثار العقوبة احملكوم بها وحاالت فقدان األهلية 

 إحدى من حكم عليه صدر شخص لكلبالنسبة للمستقبل، فيحق 

 رد احلصول على جنحة، أو جناية أجل من باململكة الزجرية احملاكم

، وهناك نوعني منه هما، رد االعتبار القانوني ويكون يف االعتبار
من قانون املسطرة اجلنائية،  688احدى احلاالت الواردة يف املادة 
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ال وهناك رد االعتبار القضائي يقدم للسلطات القضائية املختصة 
غري أن  قبل انصرام أجل ثالث سنواتهذا ميكن طلب رد االعتبار 

إىل سنتني إذا كانت العقوبة صادرة من أجل هذا األجل خيفض 
 جنحة غري عمدية، وإىل سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.

يرفع هذا األجل إىل مخس سنوات يف حق احملكوم عليه بعقوبة و
يبتدئ سريان األجل، من يوم اإلفراج بالنسبة للمحكوم و جنائية.

حق احملكوم عليه  عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم األداء يف
 بغرامة.
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 حماضرات ملخصة

 يف قانون التنظيم القضائي 
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فر ألستاذ جعااز إجن من –املغربي ملخص للتنظيم القضائي 

 القامسي

 مقدمة

يأتي إال من  نأكم ال ميكن احائي للملقضايم إن فهم واستيعاب القواعد املنظمة للتنظ

ملؤسساتي واإلجرائي، القانوني وا نظامه ليهاع نبينيخالل اإلحاطة بالبنيات األساسية اليت 

ىل التمكن من مجيع هلا النفاذ إمن خالوية، ائليسهل متثل الوظائف األساسية للعملية القض

 مدخالتها وخمرجاتها.

زة املتدخلة يف رفة األجهم معليت ترواية ساتفالتنظيم القضائي يتجاوز األبعاد املؤس

ية ممارسة هذه على كيف الطالعباذلك ا، وتهالوظيفة القضائية والقواعد اليت حتكم أدوا

 واقع املمارسة، وهنا مل اجملرد إىلن العاحث ما، لنقل البااملؤسسات لالختصاصات املنوطة به

 .ضائيلقافعال تكمن الفلسفة العملية لنظام التنظيم 

ة التنظيم ًا منه بأهمييم ووعيلكرااذ ة العامة، حاول األستففي ظل هذه الفلسف

اب كثمرة جملهود الكت هذاقديم تضائي، الق قهاتدبري مرفيف القضائي يف متثل سياسة الدولة 

 ات أساسية:ث معطيثال لىفكري اعتمد فيه على مقاربة منهجية أسسها ع

على الوحدات  االطالع اللخ اتي: منؤسسامل التنظيم القضائي يف جانبه مقاربة أوال:

احملاكم العادية وكمة النقض، نية وحمالثاو القضائية املختلفة من حماكم الدرجة األوىل

ها وتأليفها واملكونات كيفية تنظيم وف علىالوقو، واملتخصصة املتمثلة يف اإلدارية والتجارية

 درات املؤسسية.لقروم إمناء ايكلة تار هإط املنوطة بها يف املشكلة هلا وحدود األدوار

مقاربة التنظيم القضائي من خالل اإلملام بطبيعة االختصاصات املوكولة حملاكم  ثانيا:

اململكة وحدود تدخلها، ومعرفة كل من االختصاصني احمللي ونظريه النوعي وكيفية تدبريها من 
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ت بكل دقة، طرف املشرع، مما يستلزم اإلطالع على كل القوانني ذات الصلة، وحتديد االختصاصا

اليت ختتلف ال حمال ما بني احملاكم العادية واحملاكم املتخصصة، أضف إىل ذلك حمكمة النقض 

ومعرفة االستثناءات اليت ترد على قاعدة الوالية العامة للمحاكم االبتدائية،  ،كمحكمة قانون

 يه يف عنوانه".علاملدعى والقاعدة التقليدية لالختصاص احمللي اليت تنص على أن "املدعي يتبع 

لرؤيا واإلحاطة انه ال تكتمل طري، ألملسه امقاربة التنظيم القضائي يف جانب ثالثا:

ث؛ أوهلا البعد هار عوامل ثالل إنصن خالم العلمية الشافية بنظام التنظيم القضائي إال

ي ام مبسطرة التقاضملوأخريًا اإل حمللي،ي واوعاملؤسساتي اهليكلي، وثانيهما االختصاص الن

 اليت تعطيه بعده اإلجرائي.

لتنظيم القضائي؛ اعاجلة موضوع ضل يف ملفاذ اهذه أهم املرتكزات اليت اعتمدها األستا

صاصاتها النوعية كوناتها واختمها ومتنظيا وعلى هيكلة احملاكم من خالل تأليفه حيث ركز

، مبا مينحها هويتها مهااملتبعة أما ملساطرايعة طبواحمللية اليت تعطيها هويتها القانونية، و

 كالتالي: بع فصولأر يفة اإلجرائية. لذلك سنحاول مقاربة هذه الدراس

 الفصل األول: مبادئ التنظيم القضائي.

 ة أمامها.اتها واملسطراختصاص ووىلالفصل الثاني: تأليف حماكم الدرجة األ

 رة.ختصاص واملسطف واالأليلتاالفصل الثالث: حماكم الدرجة الثانية، 

 صل الرابع: حمكمة النقض.الف
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 يائقضالفصل األول: مبادئ التنظيم ال

عة ضمان نجاالى ي على مبادئ وقوعد أساسية، تهدف يرتكز التنظيم القضائ

 عدالة،المساواة وتسهيل الولوج إلى المبدأ وفعالية الخدمات القضائية، وإقرار 

 :إجراءاتها، وأهم هذه المبادئ وتبسيط قواعد

 ل: مبدأ استقالل السلطة القضائيةالمبحث األو

ً لتحقيق العدالة، نادت به المجتمعهدفا يعد استقالل القضاء  ات ساميا

ن، لبناء دولة القانو وقفت في وجه االستبداد والطغيان والشعوب الحرة التي

 جدهاوالمتأمل في النظام القانوني والدستوري ألي دولة في العالم المتحضر سي

رتبط الً يمبدأ استقالل القضاء، وأضحى مبدأً دستوريا وحقاً أصيتجتمع وتلتئم على 

 بحماية حقوق اإلنسان.

مبدأ استقالل  2011وفي ظل اإلصالح القضائي المغربي، كرس دستور 

 9ي ل السلطة القضائية، الذي كان ضمن محاور التعديالت المضمنة بالخطاب الملك

ية قضائث المجلس األعلى للسلطة ال، ولتعزيز هذه االستقاللية تم إحدا2011مارس 

ولة ليتولى تدبير شؤون القضاة، باإلضافة إلى ضمانات منحت لهؤالء أثناء مزا

 مهامهم، وتكريس قرينة البراءة كمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة.

ً مواستقالل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس   طلبا

ن ي، أليها حماية المتقاضين وتوفير أسباب أمنهم القضائلذاته، بل كضرورات تقتض

 خضوع القاضي وتأثره بجهة خارجية تجعله غير حر في اتخاذ قراره.

 المطلب األول: أساس مبدأ استقالل السلطة القضائية 

ية لسياسبالفكر الدستوري والنظريات اارتبط مبدأ استقالل السلطة القضائية 

ي فرنسة الحديثة، وقد ارتبط أكثر بنظرية المفكر البشأن تنظيم الحكم في الدول

ً للجور والهيمنة وال  تسلطالمشهور مونتسكيو في فصل السلطات في الدولة، دفعا

 لسلطة على حساب سلطة أخرى.

 ً ً  وطنياً، بل أصبح مطومبدأ استقالل السلطة القضائية لم يعد مطلبا ً  لبا  دوليا

عالن اإل من 10على هذا المبدأ المادة  منظمة األمم المتحدة، بحيث أكدتتبنته 

اواة كل إنسان على قدم المس ":أن التي نصت صراحة على العالمي لحقوق اإلنسان

اً التامة مع اآلخرين وله الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ونزيهة نظر

 ليه".وفي أية تهمة جزائية توجه إ منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته
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حقوق لأكدت عليه المواثيق اإلقليمية، حيث نجد االتفاقية األوروبية كما 

ته تزاما"كل فرد لدى الفصل في حقوقه والعلى أن:اإلنسان تنص في مادتها السادسة 

قبل  ة منالمدنية أو في أية تهمة جزائية توجه إليه، الحق في محاكمة عادلة وعلني

 محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بحكم القانون".

ل تقالوالجدير باإلشارة أن جميع دساتير الدول المعاصرة نصت على مبدأ اس

 1962)السلطة القضائية، وهو نفس النهج الذي سارت عليه كل الدساتير المغربية 

، لم تتضمن 2011(، وإن كان يالحظ أن الدساتير السابقة لدستور 2011إلى 

دم عإن ومنه ف ،ها ومقوماتهاالنص على إبراز القضاء كسلطة قضائية بكافة تمظهرات

عل جيذية التشريعية والتنف تينالسلطاعتبار القضاء بمثابة سلطة مستقلة إلى جانب 

منه مجرد مرفق من مرافق اإلدارة العمومية، إضافة إلى عدم تمتع القضاء 

ن لذي كااضاء لس األعلى للقجسلطة التنفيذية نظراً لتشكيل المباالستقالل التام عن ال

 ير العدل.يضم وز

 هو االرتقاء بالقضاء إلى سلطة 2011ال أن الجديد بالنسبة لدستور إ

عن  السلطة القضائية مستقلة ":ما يلي منه علىالسابع نص الفصل  حيثقضائية، 

 ".ةقضائيالستقالل السلطة الالسلطة التشريعية والتنفيذية. الملك هو الضامن 

دة من خالل التشكيلة الجديكذلك يظهر تكريس استقالل السلطة القضائية 

أعضاء للمجلس األعلى للسلطة القضائية، التي أصبحت ال تتضمن أي عضو من 

ء لقضاالسلطة التنفيذية، وبالمقابل فقد ضمت التشكيلة شخصيات ال تنتمي لسلك ا

 كمؤسسة الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

فصل  ال يجب فهمه على أنه السلطة القضائيةبقي أن نشير إلى أن استقالل 

ي نها فتآزر فيما بيالعاون وكفصل على التولكن  ،تام وتجاهل السلط بعضها للبعض

إطار احتفاظ كل سلطة على اختصاصها، في جو يرمي أوال وقبل كل شيء إلى 

 تحقيق المصلحة العامة.

 المطلب الثاني: ضمانات مبدأ استقالل السلطة القضائية 

ة إلى سلط بالقضاء باالرتقاء 2011لمغربي في دستور ا لم يقتصر المشرع

 قضائية، بل عزز ذلك بمجموعة من الضمانات في ذات الدستور أهمها:

 ضايا من خالل منع كل تدخل في القالسلطة القضائية  تحصين وتمنيع استقالل

ة زاولالمعروضة على القضاء، أو توجيه األوامر والتعليمات للقاضي أثناء م

 (.2011من دستور  109ائية )ف مهامه القض

  التشريعية والتنفيذية بإحداث السلطة تكريس القضاء كسلطة مستقلة عن

مؤسسة تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، سيما تعيينهم، 
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ترقيتهم، تقاعدهم وتأديبهم واستقاللهم، وهي المجلس األعلى للسلطة القضائية 

 من الدستور(. 113)ف 

  من  108حصانة تحول دون عزله إال بمقتضى القانون )ف منح القاضي

 الدستور(.

 المبحث الثاني: حق التقاضي

اد تتجلى وظائف الدولة الرئيسية في حل النزاعات التي تنشأ بين األفر

وحماية حقوقهم عندما تكون عرضة للنزاع، ولتحقيق هذا الهدف  والجماعات،

شأت موالهم وأرواحهم وحرياتهم، أناألسمى؛ الذي يضمن طمأنينة األفراد على أ

 الدولة المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها.

ني في قانووحق التقاضي يعد من الركائز األساسية التي ينبني عليها النظام ال

لتي اراد المجتمع بأسره، ألن طلب اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق الطبيعية لألف

بيل عماد الحريات التي تجد عن طريقه الس ال يجوز المساس بها، كما أنه يشكل

 لحمايتها والمطالبة بها.

اد ألفرمكفول لعامة الناس، يحق ل ذلك أنه لتقاضي من الحقوق العامة،حق او

 وهم أحرار في ذلك، وهذا ما أكده دستورزاعمهم لعرض ماللجوء إلى القضاء 

ضي مضمون منه الذي نص: "حق التقا 118وألول مرة من خالل الفصل  ،2011

 لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون".

 المبحث الثالث: مبدأ مجانية القضاء

ً تعد مجانية القضاء أحد العناوين البارزة لولوج العدالة، وذلك تفا  إلثقال ديا

 كاهل المتقاضين بمصاريف كثيرة قد تحول دون مطالبتهم بحقوقهم.

 قييد كلبة تع أداء الرسوم القضائية المحددة بمناسومجانية القضاء ال تتنافى م

كل دعوى، أو القيام ببعض اإلجراءات القضائية، حيث إن هذه الرسوم محددة بش

 صارم ومضبوط تسري على جميع محاكم المملكة وتؤدى لفائدة خزينة الدولة.

 فقد يعجز بعض األشخاص عن أداء هذه الرسوم القضائية، وحتى ال تكون

ة لمساعداظام ون إمكانية التقاضي، منح المشرع هؤالء ُمْكنَة االستفادة من نحاجزاً د

وم القضائية، حيث يمكن لكل شخص أثبت عجزه عن األداء أن يعفى من أداء الرس

 القضائية، بل حتى االستفادة من محام.

المغربي مجانية القضاء كمبدأ دستوري من خالل الفصل  وقد كرس المشرع

ً في  "الذي نص على ما يلي: 2011من دستور  121 يكون التقاضي مجانيا

 الحاالت المنصوص عليها قانوناً لمن ال يتوفر على موارد كافية للتقاضي".
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 يةالمبحث الرابع: مبدأ وحدة القضاء وتعدد الجهات القضائ

ً سواسية أمام القضاء، وهذه المس  اواةيقصد بهذا المبدأ أن الناس جميعا

به أو ان سبمن نفس الخدمات القضائية بعيداً عن كل تمييز كيفما كتجسدها االستفادة 

 شكله، فوحدة القضاء إذن تعني خضوع المتقاضين لنفس النظام القضائي.

 1965وقد عرف المغرب وحدة القضاء غداة االستقالل في بداية سنة 

بمقتضى ظهير المغربة والتعريب والتوحيد، بحيث قضي بذلك على ما خلفته 

 ية من تعدد المحاكم.الحما

تدائية قد جعل من المحكمة االب 1974فإذا كان ظهير التنظيم القضائي لسنة 

أ المبد هذا وحدة أساسية في التنظيم القضائي، باعتبارها صاحبة الوالية العامة، فإن

 .لم يْصُمد أمام الطفرة النوعية التي عرفها ميدان حقوق اإلنسان بالمغرب

قم تم إحداث المحاكم اإلدارية بمقتضى القانون ر ففي بداية التسعينات

( تنفيذاً للتوجهات الملكية السامية، وكذا محاكم 1993شتنبر  10) 41.90

 (.2006فبراير  14) 80.03االستئناف اإلدارية بمقتضى القانون 

ي فوفي خطوة متميزة أحدث المشرع المحاكم التجارية كجهة قضائية للبث 

اير )فبر 53.95بموجب القانون  تجارة والمال واألعمال،ة بالالقضايا المتعلق

 (، وبالموازاة مع ذلك تم إحداث غرفة تجارية بمحكمة النقض حالياً.1997

ئي قضاظيم النإن هذا التعدد في الجهات القضائية ال يعني إزدواجية في الت

ده جسي المغربي، بل إن وحدة القضاء مبدأ أساسي وثابت في نظامنا القضائي، وذلك

لتي امؤسسة واحدة تتربع أعلى رأس الهرم القضائي ممثلة في محكمة النقض  وجود

 حلت محل المجلس األعلى.

 المبحث الخامس: مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات

لسة يقصد بمبدأ علنية الجلسات أن يتم نظر الدعوى والمرافعة فيها في ج

يث ي، حمن الضمانات األساسية للتقاض وتعد علنية الجلسات ،علنية مفتوحة للجميع

س على ما يدور داخل المحاكم، وتبعث في نفو االطالعأنها تضمن للجمهور حق 

 لهم.بأعما نايةالناس الطمأنينة إلى عدالة القضاء، كما تلزم القضاة على االهتمام والع

 إن مبدأ علنية الجلسات ال يقتصر على محكمة دون أخرى، أو على درجة

ف ختالال إنه واجب في سائر المحاكم على ت التقاضي دون سواها، بمن درجا

 بدأ،لذلك رتب المشرع جزاء البطالن على اإلخالل بهذا الم ،أنواعها ودرجاتها

 يتمثل في بطالن الحكم الذي يصدر في جلسة غير علنية.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 ":من ق.م.م الذي جاء فيه 43الفصل المبدأ في  هذاعلى فقد نص المشرع 

ذا ى بهبل إن المشرع ارتق ،سات علنية إال إذا قرر القانون خالف ذلك"تكون الجل

 2011من دستور  123المبدأ إلى مصاف المبادئ الدستورية من خالل الفصل 

انون الق الذي نص على أن "الجلسات تكون علنية ما عدا في الحاالت التي يقرر فيها

ي رر فقته، حيث إن المشرع خالف ذلك". لكن ال ينبغي أخذ هذا المبدأ على إطالقي

–ى كانت خطيرة على النظام العام ون الجلسة سرية متكبعض الحاالت ضرورة 

 ق باألحكام يجب أن يتم دائماً في جلسة علنية.إال أن النط ،-غرفة المشورة

و ه خرآة منه، البد وأن يقترن بمبدأ ولكي يحقق مبدأ علنية الجلسات الغاي

لجمهور لما يجري في ساحات القضاء ال تتحقق فرقابة ا ،شفوية المرافعات

جلسة ة الفضال عما تحققه عالني ،أغراضها إال إذا شملت ما يتم تبادله من مرافعات

 ق.دقي من مناقشة القضاة لألطراف واالستماع إليهم لفهم تفاصيل إدعاءاتهم بشكل

ن موى إذن لمبدأ علنية الجلسات، ألنه ال جد فمبدأ شفوية المرافعات متمم

طيع عالنية الجلسة إذا كانت المرافعة مكتوبة، فمن خالل شفوية المرافعة يست

ً أن  القاضي االستماع مباشرة إلى الخصوم، ومناحي دفاعهم ولشهودهم، علما

ع، لنزاااألساسية في  طسيلة أخرى إلقناع القاضي في النقالمرافعة الشفوية تعد و

 ية.كتابمتناع عن تقديم الملتمسات الوإن كانت شفوية المرافعة ال تعني كذلك اال

 تراجع بشكل ملحوظ، حيث إن المشرع صار يأخذ ومبدأ شفوية المرافعات

ص نطار بالمسطرة الكتابية كمبدأ عام بعدما كان األصل هو الشفوية، وفي هذا اإل

 مسطرة"تطبق أمام المحاكم االبتدائية قواعد المن ق.م.م على ما يلي: 45الفصل 

 لقضاياافي  لمطبقة أمام محاكم االستئناف...، غير أن المسطرة تكون شفويةالكتابية ا

ً وانتهائ  ةقضايا النفق ياً،التالية: القضايا التي تختص فيها المحاكم االبتدائية ابدائيا

رائية الك والطالق والتطليق، القضايا االجتماعية، قضايا استيفاء ومراجعة الوجيبة

 وقضايا الحالة المدنية".

 لمبحث السادس: مبدأ التقاضي على درجتينا

ن يعد نظام التقاضي على درجتين من الضمانات األساسية والضرورية لحس

ي لنظر فاادة إلعسير القضاء وتحقيق العدالة، فإذا كان الحكم عنوانا للحقيقة ومانعاً 

 صور،قة أخرى أمام القضاء، فإنه عمل إنساني قد يشوبه خطأ أو رالنزاع وطرحه م

مام أأو  يةثان لذلك أوجد القانون تقنية الطعن في األحكام االبتدائية، أما محاكم درجة

 ، تقريراً لمبدأ التقاضي على درجتين.غرفة من نفس الدرجة

ً على احترام هذا المبدأ  في غياب محاكم  حتىوقد كان المشرع حريصا

 1974ئي لسنة الدرجة الثانية في بعض الحاالت، فقد كرسه ظهير التنظيم القضا
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

وكذلك قانون المسطرة المدنية لنفس السنة، بل إن المشرع المغربي لم يغير موقفه 

بعد إحداث  2006، وكذا في سنة 1993حتى مع إحداث المحاكم اإلدارية سنة 

ً هي التي –محاكم االستئناف اإلدارية  كانت الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض حاليا

، كما تم تكريس نفس المبدأ مع -2006دارية قبل تنظر في استئناف األحكام اإل

 .1997إحداث المحاكم التجارية سنة 

 المبحث السابع: مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي

 ماعيمن نظام القضاء الفردي والقضاء الج المغربي لقد اتسم موقف المشرع

 اناأحيوجماعي، اء البالتردد، فتارة يأخذ بالقضاء الفردي وتارة أخرى يأخذ بالقض

 هما.يبيجمع 

  ردياً.فالقضاء كان  ،-1913قبل  –القضاء الشرعي 

 ان ك -1974وقبل  1913بعد  –عصرية وبعدها المحاكم اإلقليمية المحاكم ال

 نظام القضاء السائد هو القضاء الجماعي.

  تخلى المشرع على نظام القضاء الجماعي، ونهج نظام  1974بعد عام

 –ت ية ومحاكم الجماعات والمقاطعاالمحاكم االبتدائ القضاء الفردي أمام

 ً  .-قضاء الغرب حاليا

  ي مع إيراد بعضعاد المشرع ليأخذ بنظام القضاء الجماع 1993وفي سنة 

 ينص 1993شتنبر  10فقد كان الفصل األول من ظهير  ؛االستثناءات عليه

يهم بمن ف"تعقد المحاكم االبتدائية جلساتها بحضور ثالثة قضاة :أنه  على

تها الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط، تعقد هذه المحاكم استثناءاً ... جلسا

من ق.م.م  19بحضور قاٍض منفردفي الطلبات التي يسند فيها الفصل 

 االختصاص ابتدائياً وانتهائياً إلى المحاكم االبتدائية...".

  القاضي بتعديل وتتميم  34.10صدر القانون رقم  2011شتنبر  5وفي

 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي قام 1974يوليوز  15ير ظه

 بتوسيع اختصاص مجال القضاء الفردي بالمحاكم االبتدائية ليشمل كافة

 34.10القضايا مع بعض االستثناءات. فقد نص الفصل الرابع من قانون قم 

 لضبطاتب كا على ما يلي: "تعقد المحاكم االبتدائية ... بقاٍض منفرد وبمساعدة

اء ستثنالميراث باالدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا األسرة وعدا 

اتب ث فيها بحضور ثالثة قضاة بمن فيهم الرئيس بمساعدة كالنفقة التي يب

 الضبط".
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 ألوىلاة رجالفصل الثاني: تأليف حماكم الد

 امهماأواختصاصاتها واملساطر املتبعة 

حاكم المى في المحاكم االبتدائية العادية وتتمثل محاكم الدرجة األول

لنظر لمة فالمحاكم االبتدائية خولها المشرع والية عا ؛اإلدارية والتجارية

ية في جميع القضايا، إال ما استثني بنصوص خاصة، أما المحاكم اإلدار

والتجارية فهي محاكم متخصصة أحدثها المشرع للنظر في نوع خاص من 

تختلف في بعض جوانبها عن نظيرتها المتبعة وضمن مساطر  ،القضايا

 أمام المحاكم االبتدائية العادية.

 ى المحاكم االبتدائية العادية منولإلحاطة بكل ذلك سنتعرف عل

م ث(، حيث تأليفها واختصاصاتها والمسطرة المتبعة أمامها )المبحث األول

حث المبمنها والتجارية ) المحاكم المتخصصة اإلدراية )المبحث الثاني(

الثالث(، سواء على مستوى التأليف واالختصاصات، أو على مستوى 

 المسطرة المتبعة أمامها.

عة لمتباساطر المحاكم االبتدائية العادية وطبيعة الم المبحث األول:

 أمامها

جميع  في نظرلليقصد بالمحاكم االبتدائية تلك التي لها الوالية العامة 

 لمحاكمتمييزاً لها عن اوذلك ، بنص خاص عإال ما استثناه المشر، القضايا

 المتخصصة.

 المطلب األول: تأليف المحاكم االبتدائية 

نص الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي للمملكة كما وقع 

تتألف المحاكم  على ما يلي:" 34.10تعديله بمقتضى القانون رقم 

 ون من وكيلنيابة عامة تتكواالبتدائية من رئيس وقضاة وقضاة نواب، 

 كتابة للنيابة العامة.و ونائبه وعدة نواب، كتابة للضبط

ظر ويمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالن

فيها إلى أقسام "قضاء األسرة" وأقسام "قضاء القرب" وغرف مدنية 

 وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ل الشخصية والميراث ر أقسام قضاء األسرة في قضايا األحواظتن

 قةوالحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له عال

 برقابة وحماية األسرة.

 الوتنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي 

رة ستثناء النزعات المتعلقة بمدونة األسإدرهم ب 5000تتجاوز قيمتها 

 ة واإلفراغات، كما تنظر في المخالفاتوالعقار والقضايا االجتماعي

المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد 

 اختصاصاته...إلخ".

ن مية من خالل هذه المقتضيات يمكن مقاربة تأليف المحاكم االبتدائف

ن ، وم)الفقرة األولى( زاويتين؛ من زاوية الموارد البشرية العاملة بها

 قسام والغرف المشكلة لها )الفقرة الثانية(.زاوية مختلف األ

 الفقرة األولى: من حيث الموارد البشرية

 كمة،تتشكل مختلف المحاكم االبتدائية من جناحين؛ جناح خاص برئاسة المح

 وجناح خاص بالنيابة العامة.

 ويتألف جناح الرئاسة من رئيس وقضاة نواب، وينتمي هؤالء إلى السلك

ي الت ع المهام على قضاة الموضوع بمقتضى الجمعية العموميةالقضائي، ويتم توزي

يوم األولى من شهر دجنبر من كل سنة، يحضرها جميع قضاة  15تنعقد في 

 حكمةالمحكمة بمن فيهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، ويترأسها رئيس الم

ة بحضور وكيل الملك، كما يحضرها رئيس مصلحة كتابة الضبط باعتباره الجه

الجمعية، ويخضع القضاة للسلطة الرئاسية محضر التي خصها المشرع بتحرير 

 لرئيس المحكمة الذي يمسك ملفاتهم اإلدارية ويضطلع بمراقبتهم وتنقيطهم.

ت واسن 3وهناك صنف آخر من القضاة يتم تعيينهم بقرار لوزيرالعدل لدة 

، قاضي تطبيق قاضي التحقيق، قاضي األحداث قابلة للتمديد مدة واحدة وهم

 العقوبات، قاضي التوثيق وشؤون القاصرين. 

وإلى جانب الجهاز القضائي هناك جهاز إداري يتكون من موظفين إداريين 

يترأسهم رئيس مصلحة كتابة الضبط الذي يشرف عليهم ويوجههم ويؤطرهم، وبناءاً 

من: إطار على النظام األساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، فإن هذه األخيرة تتشكل 

المنتدبين القضائيين على أربع درجات )الثالثة، الثانية، األولى، والممتازة(، إطار 

اثة، الثانية، األولى، المحررين القضائيين على خمس درجات )الرابعة، الث

ويقوم  ، اطار كتاب الضبط )الرابعة، الثالثة، الثانية، األولى، والممتازة(،الممتازة(
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

وعة من المهام التي تدخل ضمن اختصاصهم الوظيفي هؤالء الموظفون بمجم

بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء في 

 أداء مهامهم.

، العامة يابةأما جناح النيابة العامة فيتكون من وكيل الملك باعتباره رئيس الن

لتي تضطلع ءات اومن نائب ونواب يساعدونه في تدبير وتصريف مختلف اإلجرا

ل الوكي عيينوينتمي وكيل الملك ونوابه إلى سلك القضاء، ويتم ت ،بها النيابة العامة

 .المجلس األعلى للسلطة القضائية بظهير باقتراح من

 الفقرة الثانية: من حيث األقسام والغرف

لقانون امن ظ.ت.ق المعدل بمقتضى  2تتكون المحاكم االبتدائية طبقاً للفصل 

رية، من: أقسام قضاء األسرة، أقسام قضاء القرب، وغرفة مدنية، تجا 34.10رقم 

م تعقارية، اجتماعية وغرف زجرية، هذا باإلضافة إلى غرف االستينافات التي 

 .34.10إحداثها على مستوى المحاكم االبتدائية بموجب قانون رقم 

 ةتابك عدة مكاتب يتكون منها جسم كإلى جانب هذه األقسام والغرف، هنا

ذ التنفيومكتب التبليغ والتنفيذ المدني، مكتب التبليغ لصندوق، من قبيل: ا الضبط

صوص هذا بخ الخ....، المكتب االستعجاليوالتنفيذ اإلداري كتب الضبطالزجري، م

من  تكونكتابة الضبط التي تنتمي إلى جناح الرئاسة، أما جناح النيابة العامة في

دني ب الموالتدبير اإلداري، المكتب الجنائي، المكتالمكاتب التالية: مكتب الضبط 

 ومكتب التنفيذ الزجري.

 المطلب الثاني: اختصاص المحاكم االبتدائية 

 في حق النظر ايقصد باالختصاص معرفة الجهة القضائية الموكول لها قانون

 ، وقدضائيةمحكمة بشأنها سلطاتها القالنزاع معين، وتحديد نوع القضايا التي تباشر 

ب ا اختصاصات مهمة بموجط برؤسائهيوأن ،اختصاصات المحكمة االبتدائية تحدد

واالختصاص ينقسم بوجه عام إلى اختصاص نوعي )الفقرة ، نصوص خاصة

 حلي )الفقرة الثانية(.ماألولى(، واختصاص 

 الفقرة األولى: االختصاص النوعي للمحاكم االبتدائية 

 بحسب نوعية القضايا )أوالً(،نميز في االختصاص النوعي بين اختصاص 

مة واختصاص قيمي )ثانياً( وذلك دون إغفال االختصاصات المخولة لرئيس المحك

 )ثالثاً(.

 أواًل: االختصاص بحسب نوعية القضية
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

تنظر  نهاالمحاكم االبتدائية عادة ما تنعت بكونها محاكم ذات والية عامة، أل

 ،صاص النوعي إلى محكمة أخرىالقانون االخت أسند ميع القضايا إال إذافي ج

ع ق.م.م على أن المحاكم االبتدائية تختص بالنظر في جمي من 18وينص الفصل 

ً والتجارية واإلدراية واالجتماعية ابتد ،القضايا المدنية وقضايا األسرة هائياً،  وانتائيا

 الخ.أو ابتدائياً مع حفظ حق االستئناف...

ظر االبتدائية تبسط سلطتها للن يتضح من خالل الفصل أعاله أن المحاكم

 اللتي والفصل في جميع القضايا المدنية باستثناء الدعاوى الشخصية والمنقولة ا

لقرب، ألقسام قضاء االنظر فيها ختصاص ادرهم والتي ينعقد  5000تتجاوز قيمتها 

 ،علرجواوقضايا األسرة المتمثلة في الزواج، الطالق، التطليق، النفقة، الحضانة 

ع مارية بيت الزوجية والميراث والحالة المدنية والكفالة...، والقضايا التجإلى 

، 53.95مراعاة االختصاصات المسندة للمحاكم التجارية بمقتضى القانون رقم 

تضى القضايا اإلدارية مع مراعاة االختصاصات المسندة للمحاكم اإلدارية بمقو

ردية متمثلة في النزاعات الفجتماعية الإل، وكذا القضايا ا41.90انون رقم الق

ل، حوادث الشغالمتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني، واألضرار الناتجة عن 

مان بالض عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة والنزاعات المترتبة

 االجتماعي.

بني أنه مع اإلصالح القضائي الجديد، وت ،وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار

 اريةب لنظام القضاء المتخصص، أصبحت الكثير من القضايا اإلدارية والتجالمغر

لة تخرج من اختصاص المحاكم االبتدائية، فضالً عن الدعاوى الشخصية والمنقو

 المخولة ألقسام قضاء المغرب.

 ثانياً: االختصاص القيمي 

( على أن المحاكم االبتدائية تختص 35.10من ق.م.م ) 19ينص الفصل 

 ر:بالنظ

 لى دائية إالبتابتدائياً مع حفظ حق االستئناف أمام غرفة االستينافات بالمحاكم ا

 .غاية عشرين ألف درهم

 التي  لباتابتدائياً مع حفظ حق االستئناف أمام محاكم االستئناف في جميع الط

 .تتجاوز عشرين ألف درهم

 ألحكام الفصل ي ً ً طبقا اكم مح، مع حفظ االستئناف أمام ال12ثت ابتدائيا

 االستئنافية.

 ثالثاً: اختصاصات رئيس المحكمة االبتدائية 
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لى تختص مؤسسة رئيس المحكمة االبتدائية بالنظر في األوامر المبنية ع

 طلب، والقضايا االستعجالية واألوامر باألداء.

 اختصاص رئيس المحكمة االبتدائية في األوامر المبنية على طلب (1

ال مقكل اكم االبتدائية وحدهم بالبث في خص المشرع المغربي رؤساء المح

ي فيستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل 

 148أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص وال يضر بحقوق األطراف )الفصل 

 ق.م.م(.

في  ورهابالرغم من صد بالتعرض وتتميز األوامر المبنية أنها ال تقبل الطعن

وم ي 15 طراف، كما أنها ال تقبل االستئناف إال في حالة الرفض داخل أجلغيبة األ

 من يوم النطق بالرفض.

 اختصاصات رئيس المحكمة في القضايا االستعجالية  (2

ا ينعقد االختصاص لرئيس المحكمة بالبث بصفته قاضيا للمستعجالت، كلم

أو  فيذد قابل للتنتوفر عنصر االستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سن

 (.149األمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء تحفظي آخر )الفصل 

س  تمالونظراً لطبيعة القضايا االستعجالية، فإن األوامر الصادرة بشأنها 

ذ بجوهر النزاع، وال تبث سوى في اإلجراءات الوقتية، وتكون مشمولة بالنفا

لخ ف دارض، وإن كانت تقبل االستئناالمعجل بقوة القانون، وال تقبل الطعن بالتع

 يوممن تاريخ تبيلغ األمر. 15أجل 

 اختصاصات رئيس المحكمة في مسطرة األمر باألداء (3

 يختص رئيس المحكمة االبتدائية بالبث في كل طلب األمر باألداء متى

 توفرت الشروط التالية: 

  درهم. 5000أن تتجاوز قيمة المبلغ 

 درهم. 2000ء مبلغ أال يتجاوز طلب األمر باألدا 

  ومستحقا بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو ً أن يكون الدين ثابتا

 اعتراف بدين.

 .أن يكون للمدين محل إقامة أو موطن معروف بالمغرب 

 – اففي غيبة األطر –صادرة بشأن مسطرة األمر باألداء وتقبل األوامر ال

اف التعرض قابل لالستئنيوم، ويكون الحكم الصادر بشأن  15التعرض داخل أجل 

 يوم. 15داخل أجل 
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 ختصاص المحلي الفقرة الثانية: اإل

إلى  27نظم المشرع المغربي قواعد االختصاص المحلي في الفصول من 

ه، من ق.م.م، حيث حدد قاعدة عامة تقر بأن المدعي يسعى وراء المدعى علي 30

 ليه.عموطن المدعى  ادائرته المختصة محلياً هي التي يقع في مما يجعل المحكمة

ق.م.م لقاعدة عامة في االختصاص من  27الفصل أسس  مع ذلك اوانسجام

حل مه أو المتمثلة في دائرة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليو ،المحلي

هم عى علي، وإذا تعدد المدفي عنوانهعي يتبع المدعى عليه وبالتالي فالمد إقامته،

 (.27لتي يقع في دائرتها موطن أحدهم. )ف ترفع الدعوى أمام المحكمة ا

من  27وإذا كان المشرع قد قرر قاعدة موطن المدعى عليه في الفصل 

ن م 28 صلعدة استثناءات نص عليها في الفق.م.م، فقد أورد على هذه القاعدة 

 ليق،التطونفس القانون، والتي يمكن إجمالها في: الدعاوى العقارية، دعاوى الطالق 

ية، األهل المتعلقة بالقضايا االجتماعية، دعاوى انعدام، الدعاوى لتعويضا، النفقة

 الخ.حجير، أو عزل الوصي أو المقدم...الترشيد، الت

 ئية بتداالمطلب الثالث: خصائص مسطرة التقاضي أمام المحاكم اال

فهي  تتميز مسطرة التقاضي أمام المحكمة االبتدائية بمرونتها وخصوبتها،

انية المجاء الجماعي والقضاء الفردي، وبين أداء الرسوم القضائية وتجمع بين القض

ر ة وصدوعلنيوالتمتع بالمساعدة القضائية، وبين الشفوية والكتابية، وبين السرية وال

صيغة بال األحكام باسم جاللة الملك، وقبولها الطعن بالتعرض واالستئناف والتذييل

 التنفيذية.

 الفردي والقضاء الجماعيالقضاء  الفقرة األولى: نظام

ى ية إلاالبتدائالمحاكم أسند المشرع المغربي الفصل في النزاعات المعروضة 

 قضاة حسب نوعية القضايا المعروضة عليها، والتيالى ثالث فرد، أو منقاض 

 تختص بالنظر فيها بغض النظر عن طبيعتها المدنية أو الزجرية.

ء القضاء الجماعي والقضا مادويالحظ أن المشرع المغربي تردد بين اعت

 الفردي، واستقر أخيراً على اعتماد القضاء الفردي كأصل، مع احتفاظه على

 التشكلة الجماعية في بعض القضايا.

 أواًل: نظام القضاء الفردي 

تعقد المحاكم االبتدائية جلساتها بحضور قاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط 

في القضايا التالية: قضايا الحالة المدنية، القضايا  وممثل النيابة العامة عند االقتضاء

االجتماعية، القضايا المدنية بما فيها دعاوى األكرية واإلفراغات والمسؤولية 
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 لضبطيةنحية، المخالفات والجنح االتقصيرية...، دعاوى النفقة، القضايا الج

 (.34.10من ظ.ت.ق  4)الفصل ، والتأديبية، قضايا األحداث...

 : القضاء الجماعيثانياً 

ا هو موتبنى المشرع المغربي إلى جانب القضاء الفردي التشكيلة الجماعية، 

ن كون مفالتشكيلة الجماعية تت ،الجماعي وجعله استثناء على األصليسمى بالقضاء 

اتب ثالثة قضاة؛ رئيس الهيئة، القاضي المقرر والقاضي المساعد، إضافة إلى ك

 ة عند االقتضاء.الضبط وممثل النيابة العام

حوال األ ويتم اعتماد القضاء الجماعي استثناءاً في القضايا التالية: دعاوى

 طة.المختلية والشخصية والميراث عدا النفقة والحالة المدنية، الدعاوى العقارية العين

 الفقرة الثانية: أداء الرسوم القضائية ونظام المساعدة القضائية 

ها فتاحمإال عند تقديم طلب لها، والذي يعتبر  إن الحكمة ال تباشر واليتها

 ما إال ،تقييد الدعوى بمقتضى مقال افتتاحي، بعد أداء الرسوم القضائية المستحقة

 ئية.أو كان المدعي مستفيداً من المساعدة القضا ،استثناه المشرع بنصوص خاصة

 أوال: أداء الرسوم القضائية 

ف يستلزمها رفع الدعوى الرسوم القضائية هي مجموعة من المصاري

وقيدها، وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود...، وهي بعبارة أخرى الحقوق 

 أداءبالمعروضة في الميادين المدنية والتجارية واإلدارية. واألصل أن الملزم 

 ق.م.م(. 124المصاريف القضائية هو الطرف الذي خسر الدعوى )ف 

ات حسب نوعية المقال والطلب روضةفحدد الرسوم القضائية األصلية الموت

ً الواردة بكل قضية ويتعين على كل شخص تقدم بدعوى أمام القضاء أن يؤدي ر  سما

تم كم، ويلمحااقضائياً، الذي يعتبر من اإلجراءات الشكلية التي يتطلبها التقاضي أمام 

 استيفاء الرسوم القضائية لفائدة خزينة الدولة.

 ثانياً: نظام المساعدة القضائية 

لى المساعدة القضائية نظام قانوني يمكن المتقاضي المعسر من اللجوء إ

لى وصول إالرسوم القضائية، وذلك لتسهيل ضمان الأداء القضاء، بإعفائه مؤقتاً من 

 . معينة تمنحه حق االستفادة منه فيه شروطتوفرت حق المتنازع بشأنه متى ال

نح قرارات المساعدة القضائية وقد حدد المشرع الجهات الموكولة لها قانوناً م

وهي النيابة العامة بعد  ؛ة ومحاكم االستئناف ومحكمة النقضبين المحاكم االبتدائي

التداول بشأنها مع جهات أخرى تتمثل في: ممثل عن وزارة المالية، نقيب هيئة 
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المحامين، كاتب الجلسة، مترجم عند االقتضاء، ويترأس هذه اللجنة وكيل الملك أو 

 ل العام للملك.الوكي

 الفقرة الثالثة: المسطرة الشفوية والكتابية 

 أواًل: المسطرة الكتابية 

دائية من ق.م.م على أنه تطبق أمام المحاكم االبت 45نص المشرع في الفصل 

..، ناف.وغرف االستئناف بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم االستئ

هذه وابية، بتدائية هي المسطرة الكتاإلام المحاكم أن مسطرة التقاضي أمفاألصل إذن 

 األخيرة تتميز بعدة خصائص أهمها:

 .حق األطراف ووكالئهم في اإلطالع على مستندات القضية 

  تودع المذكرات والردود والمستنتجات في كتابة الضبط قصد ضمها إلى

 ملف القضية بعد التأشير عليها.

  قيبيةتتخذها المحكمة يتم بمذكرات تعالتعقيب على إجراءات التحقيق التي 

 كتابية.

 ثانياً: المسطرة الشفوية

ً للفصل  لية: السالف الذكر في القضايا التا 45تكون المسطرة شفوية طبقا

ً وانتهائياً، قضا الطالق ولنفقة يا االقضايا التي تختص فيها المحاكم االبتدائية ابتدائيا

خيراً وأة ستيفاء ومراجعة الوجيبة الكرائيوالتطليق، القضايا االجتماعية، قضايا ا

 قضايا الحالة المدنية.

ايا ضر الق، مع األخذ بعين االعتباكتابيةقضايا تكون المسطرة فما عدا هذه ال

لى عرب، لكن تجدر اإلشارة أن التنصيص الصريح قالمعروضة أمام أقسام قضاء ال

ن اف مة، ال يمنع األطرشفوية المسطرة في بعض القضايا أمام المحاكم االبتدائي

 لك.ذع من ة، وذلك لعدم وجود نص قانوني يمنيكتابالاألداء بمذكراتهم ومستنتجاتهم 

 الفقرة الرابعة: السرية والعلنية

اء ستثنم يرد عليها ا، ما ل)أوال( إن األصل في التقاضي هو علنية الجلسات

 .)ثانيا( ألسباب ودواعي خاصة يجعلها سرية

 لسات أواًل: علنية الج

 ،إن خاصية العلنية تتيح للجمهور حضور القضية المعروضة على المحكمة

وكذا حضور النطق بالحكم فيها، وقد جعل المشرع مبدأ العلنية قاعدة دستورية 
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"تكون الجلسات علنية على ما يلي: 2011من دستور  123ل عندما نص في الفص

 ك".خالف ذل ما عدا في الحاالت التي يقرر فيها القانون

 هصن عند منه 43 لفصال يف قانون المسطرة المدنيةكما كرس هذا المبدأ  

رسه كونفس الشيء  ،ذلك على أن الجلسات تكون علنية إال إذا قرر القانون خالف

ء استثناية بالذي تبنى العلنية في جميع الجلسات الزجر انون المسطرة الجنائيةكذلك ق

ية جلسة أن تكون المناقشة في جلسة سرقضايا األحداث، أو متى تبين لرئيس ال

 حفاظاً على النظام العام.

افة نشر ثقتالزجرية تلعب دوراً هاماً، سيما وأنها  في المادة وعلنية الجلسات

ى إل مما يؤدي ،الردع العام، وتوصل للعموم الجزاءات المقدرة لألفعال الجرمية

 لجرائم.تهذيب السلوكيات ولعب دور احترازي القتراف وارتكاب ا

 ثانياً: سرية الجلسات

أخذ المشرع المغربي بعلنية الجلسات كأصل، لكن أورد عليه بعض 

 االستثناءات عن طريق فرض سرية الجلسة في بعض الحاالت، إما بموجب قانون

 أو بناء على السلطة التقديرية للمحكمة.

تى فقد تدخل المشرع في أكثر من موطن للتنصيص على سرية الجلسات م

ات بالنظام العام، وقد نصت على سرية الجلسس نت المناقشات العلنية قد تمكا

على  43الذي نص في فصله  انون المسطرة المدنيةالقوانين من قبيل قمجموعة من 

من  44وكذا المادة  ،إذا قرر القانون خالف ذلك"أن "الجلسات تكون علنية إال 

 ".رفينغرفة المشورة بحضور الط مدونة األسرة التي جاء فيها "تجري المناقشة في

هذه  سرية الجلسة بناء على سلطة المحكمة، حيث تتمتع وبالمقابل قد تكون

خطراً على  األخيرة بسلطة فرض سرية الجلسة متى ثبت لها أن علنيتها تشكل

ع مسائل الموضوع التي تخض باألخالق الحميدة، وهي من تمسالنظام العام أو 

صل الف مة، وقد نص المشرع على ذلك في الفقرة األولى منللسلطة التقديرية للمحك

مر ن تأ"تكون الجلسات علنية، إال أنه يجوز للمحكمة أق.م.م التي جاء فيها: 339

 ميدة".الح بعقدها سرية، إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو األخالق

ن ا الطعبولهللقانون وقالفقرة الخامسة: صدور األحكام باسم جاللة الملك وطبقا 

 بالتعرض واالستئناف

 األحكام باسم جاللة الملك وطبقا للقانون أواًل: صدور

غني عن البيان أن جميع األوامر واألحكام التي تصدرها المحاكم االبتدائية 

ً للقانون"، ولذلك ولمالئمة  يجب أن يتم تصدريها بعبارة "باسم جاللة الملك وطبقا
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جاري بها العمل مع أحكام الدستور الحالي، يجب استهالل مضامين القوانين ال

 وتصدير المقررات القضائية بالصيغة التالية "باسم جاللة الملك وطبقاً للقانون".

 ثانياً: قبول األحكام االبتدائية الطعن بالتعرض واالستئناف

مر ألوافتح المشرع الباب أمام المتقاضين لممارسة حق الطعن في األحكام وا

جال وآ ةذلك وفق شكليات وإجراءات قانونيصادرة عن قضاة المحاكم االبتدائية، وال

 محددة.

 الطعن بالتعرض (1

 نيةرخص المشرع الطعن في األوامر واألحكام االبتدائية في المادة المد

 درهاسيما فيما يتعلق باألوامر التي يص ي بنص قانوني،والزجرية إال ما استثن

 الالتي القضائية أو بصفته قاضياً لألمور المستعجلة ورئيس المحكمة سواء بصفته 

 تقبل إال الطعن باالستئناف.

من ق.م.م على  130في ما يخص القضايا المدنية نص المشرع في الفصل 

كن ا لم تض إذأن األحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم االبتدائية تقبل الطعن بالتعر

ألجل ام من تاريخ التبليغ، وبانصرام اأي 10قابلة لالستئناف، وذلك داخل أجل 

 المذكور يسقط حق األطراف في التعرض.

 ة منوينتج عن التعرض إيقاف تنفيذ الحكم االبتدائي، إال أن هناك مجموع

ً من قبيل األوامر المب لى عنية األوامر ال تقبل الطعن بالتعرض ولو صدرت غيابيا

 (.153( واألوامر االستعجالية )ف 148طلب )ف 

 رراتالقضايا الزجرية، فقد منح المشرع المغربي حق التعرض على المق ماأ

 لجنحلاالبتدائية متى صدرت غيابيا بشأن الجنح الضبطية والتأديبية؛ فبالنسبة 

مام ، فتقبل التعرض أ5000المعاقب عليها بغرامة فقط ال يتجاوز حدها األقصى 

عد ويكون الحكم الصادر ب أيام من تاريخ التبليغ، 10نفس المحكمة داخل أجل 

حكام األ التعرض قابال لالستئناف، أما الجنح األخرى تأديبية كانت أم ضبطية، فإن

ن ويترتب ع ،أيام 10ز التعرض عليها داخل أجل الغيابية الصادرة بشأنها يجو

رة لصادالتعرض المقدم من طرف المتهم بطالن الحكم الصادر غيابياً والمقتضيات ا

فال  ةدنيالم التعرض المقدم من الطرف المدني أو المسؤولة عن الحقوق بإدانته، أما

 ا المدنية.ميصح إال فيما يتعلق بحقوقه
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 الطعن باالستئناف: (2

 ل مننظم المشرع إجراءات الطعن باالستئناف في المادة المدنية في الفصو

 413إلى  396الفصول من  ، وفي المادة الجنائية فيمن ق.م.م 146إلى  134

 .أهم القضايا التي تقبل االستئنافوفيما يلي سنبرز  ،من ق.م.ج

يا القضابالنسبة للقضايا المدنية، قرر المشرع الطعن باالستئناف في جميع  

 ومن القضايا الي تقبل االستئناف نجد:، ما لم يقرر القانون خالف ذلك

  ة صادرالالقضايا المدنية الصادرة حضورياً أو بمثابة حضوري، عدا القضايا

 ابتدائياً وانتهائياً.

 م من يو يوم 15الطلب داخل أجل المبنية على طلب في حالة رفض ر األوام

 النطق باألمر.

  يوم من تبليغ األمر. 15األوامر االستعجالية داخل أجل 

 الرفض باألمر، وال يقبل األمر يوم من تبليغ  15داخل أجل  األومر باألداء

 طعن.ال

صدرت أف أمام كتابة الضبط المحكمة االبتدائية التي االستئناتقديم ويتم 

ان إذا ك ائيةالحكم المطعون فيه، ويتم توجيهه إلى غرفة االستئنافات بالمحكمة االبتد

مة ألف درهم، أو يتم رفعه إلى كتابة ضبط محك 20الحكم المستأنف ال يتجاوز 

ناف طعن باالستئألف درهم. ويترتب على ال 20االستئناف إذا كان الحكم يتجاوز 

 إيقاف تنفيذ األحكام االبتدائية ما لم تكن مشمولة بالتنفيذ المعجل.

لطعن لقضايا الزجرية، فقد حدد ق.م.ج القضايا التي تقبل ابالنسبة لأما 

باالستئناف في نصوص صريحة؛ ففي المخالفات يمكن للمتهم والمسؤول عن 

ضت قذا إفات م الصادرة في المخالالحقوق المدنية والنيابة العامة استئناف األحكا

ادرة الص أما في الجنح فيمكن الطعن باالستئناف في األحكام ،بعقوبة سالبة للحرية

عن  فيها كيفما كان منطوقها من طرف المتهم والمطالب بالحق المدني والمسؤول

 الحقوق المدنية والنيابة العامة.

جال ان آالحكم أثناء سري ويترتب عن استئناف المخالفات والجنح إيقاف تنفيذ

جل أاالستئناف، وأثناء سريان المسطرة في مرحلة االستئناف، وقد حدد المشرع 

 أيام. 10االستئناف في 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ة مسطروال المبحث الثاني: المحاكم اإلدارية تأليفها واختصاصاتها

 المتبعة أمامها

في برنامج طموح هم تأهيل وتطوير الهياكل القضائية المشرع انخرط 

ة ضائيلتساير سياسة بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتحديث المنظومة الق

شرع والرفع من نجاعتها، وفي سبيل تحقيق هذه األهداف االستراتيجية تبنى الم

المغربي القضاء المتخصص، بإحداث محاكم إدارية تختص بالنظر في نوع خاص 

 رق فية االبتدائية. وسوف نتطوالدعاوى بعدما كانت موكولة للمحكم من النزاعات

ولة لموكهذا المطلب إلى تأليف المحاكم اإلدارية )المطلب األول(، واالختصاصات ا

 لها )المطلب الثاني(، وكذا مسطرة تصريفها )المطلب الثالث(.

 المطلب األول: تنظيم، تأليف المحاكم اإلدارية

أن هذه  كم اإلداريةالمحدث للمحا 41.90من القانون رقم  الثانية تنص المادة

وعدة قضاة، كاتب الضبط، ويجوز تقسيم المحكمة  ،األخيرة تتكون من رئيس

 ن رئيسعيينواع القضايا المعروضة عليها، واإلدارية إلى عدة أقسام بحسب أ

ً المحكمة اإلدارية من بين قضاة المحكمة  ً ملكيا  اعللدف أو مفوضين ملكيين مفوضا

 .سنتينالجمعية العمومية لمدة  باقتراح من والحق القانونعن 

ية بتدائمثيله لدى المحاكم االشكيل المحاكم اإلدارية يختلف عن يالحظ أن ت

مة، ة العانيابوكذا أمام المحاكم التجارية ألنها ال تتوفر على جناح خاص بال ،العادية

خل د دافأوكل المشرع لرئيسها وبناء على اقتراح من الجمعية العمومية التي تنعق

يوم األولى من شهر دجنبر من كل سنة بتعيين مفوض ملكي أو عدة  15جل أ

 مفوضين ملكيين من بين قضاة المحاكم للدفاع عن الحق والقانون.

هام الم وال يجب أن يفهم أن المفوض الملكي يقوم مقام النيابة العامة، ألن

ه، ييننذ تعدة سنتين ممالمسندة للمفوض الملكي تتميز بكونها مؤقتة يضطلع بها ل

ة من خالل عرضه آلرائه الكتابي؛ دوره في الدفاع عن الحق والقانونويتجلى 

له حق من غير أن يكون وره جلسات المحكمة، والشفوية على هيئة الحكم وحض

 النه كما أ ،هذا االختصاص معقود لقضاة الحكم المشاركة في إصدار األحكام، ألن

 .يتمتع بحق الطعن في األحكام اإلدارية

بة كذلك تتكون المحاكم اإلدارية من مصلحة يشرف عليها رئيس مصلحة كتا

استخالص   تمثل فيالضبط، وتتشكل من عدة موظفين يضطلعون بمهام عدة ت

خول الرسوم القضائية، فتح ملفات الدعاوى، تبليغ االستدعاءات واألحكام، الد

 إلخ.للجلسات، تلقي الطعون، توقيع األحكام إلى جانب الهيئة...
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 المطلب الثاني: اختصاص المحاكم اإلدارية 

تختص المحاكم اإلدارية على غرار باقي المحاكم عدا محكمة النقض، 

 .)ثانيا( وآخر محلي )أوال(، اختصاص نوعي

 أواًل: االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية

ً للمادة  تختص لبث ها بامن القانون المنشئ ل الثامنةالمحاكم اإلدارية طبقا

 ابتدائياً في النزاعات المتعلقة بالقضايا التالية:

 ها ، وهي دعوى يرفعالقرارات اإلدارية بسبب تجاوز السلطة إلغاء طلبات

يوم تحسب  60المتضرر لدى المحكمة في إطار دعوى اإللغاء داخل أجل 

 من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني باألمر.

 ام.التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون الع رالتعويض عن األضرا 

 النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

 باالنتخابات.

 النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

اب وموظفي إدارة مجلس النو ومنح الوفاة المستحقة للعاملين بالمعاشات

 لس المستشارين.ومج

 النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

 والرسوم المستحقة للخزينة. بالضرائب

  النزاعات الناشئة عن تطبيق مقتضيات قانون نزع الملكية واالحتالل

 المؤقت.

  اإلدارية القرارات شرعيةفحص. 

 اإلدارية القرارات تنفيذ وقف. 

ي فالختصاصات تختص المحكمة اإلدارية بالرباط بالنظر وإلى جانب هذه ا

وفي  النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لألشخاص المعينين بظهير أو مرسوم،

النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم اإلدارية التي تنشأ خارج اختصاص 

 .41.90من القانون رقم  11المحاكم طبقاً للمادة 

ي فردة اإلطار أن اختصاصات المحاكم اإلدارية الوا وتجدر اإلشارة في هذا 

لعامة واردة على سبيل المثال ال الحصر، بحيث تبقى هي ذات الوالية ا 8المادة 

ظام من صميم النعد ياإلدارية، كما االختصاص النوعي  للبث في جميع المنازعات

ة ي مرحلي أرته فالعام تثيره المحكمة تلقائياً ولو لم يتمسك به األطراف، ويمكن إثا

 (.41.90من قانون  12من مراحل الدعوى )م 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 ثانياً: االختصاص المحلي للمحاكم اإلدارية 

جب فيما يخص االختصاص المحلي للمحاكم اإلدارية، فقد تمت اإلحالة بمو

اردة في على قواعد االختصاص المحلي الو 41.90من القانون رقم  10المادة 

لحقيقي ومفاد ذلك أن محكمة الموطن ا ،ق.م.م( 27 فصلالقانون المسطرة المدنية )

ً للبث في النزاع، أما إذا ل ن م يكأو المختار للمدعى عليه هي المختصة مكانيا

 حدهمأللمدعي موطن بالمغرب فيمكن إقامتها أمام محكمة موطن وإقامة المدعي أو 

 .م.ق.م 30 إلى 28عند تعددهم، وذلك مع مراعاة االستثناءات المقررو بموجب ف 

ة متعلقفي النزاعات ال بالنظر استثناءاً  المحكمة اإلدارية بالرباطوتختص 

 بالوضعية الفردية لألشخاص المعينين بظهير أو بمرسوم أينما وجدوا بتراب

ارج المملكة، وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم اإلدارية التي تنشأ خ

 دوائر هذه المحاكم.

النوعي، فاالختصاص المحلي ليس من النظام وعلى عكس االختصاص 

 ثيرهمالعام، وبهذا يجب على األطراف الدفع به قبل كل دفع أو دفاع، ويجب على 

 حكمةأن يبين المحكمة اإلدارية المختصة وإال كان الدفع غير مقبول، وتبث الم

ً اإلدارية في الدفع بعدم االختصاص المحلي بحكم مستقل أو بضمه للجوهر، خ  الفا

 لالختصاص النوعي الذي يجب أن تبث فيه بحكم مستقل دون ضمه للجوهر.

ً للمادوتجدر اإلشارة أخيرا  19ة ، أن رئيس المحكمة اإلدارية يختص طبقا

م(، ق.م. 148 صلفالبالنظر في األوامر المبنية على طلب ) 41.90من قانون رقم 

ً للمستعجالت  من 149طبقا للفصل  وفي الطلبات الوقتية والتحفظية بصفته قاضيا

 عدةمنح المسايختص بق.م.م، إضافة إلى أنه يرأس الجمعية العمومية للمحكمة، و

 ية.لوقتالقضائية وكذا اإلشراف على شعبة التنفيذ بالمحكمة والبث في الصعوبات ا

 ثالثاً: اختصاصات الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض

حكمة الغرفة اإلدارية بمتختص  41.90من قانون رقم  9بناءاً على المادة 

ً في طلبال ً وانتهائيا  متعلقةال سلطةت اإللغاء بسبب تجاوز الالنقض بالبث ابتدائيا

ات لسلطبالمقررات الفردية والتنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة، وكذا قرارات ا

حدة. ة وااإلدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة االختصاص المحلي لمحكمة إداري

ى، نه يسوغ لألطراف الدفع بعدم االختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوكما أ

سلم يوم من ت 30فيه داخل أجل ام محكمة النقض التي يجب أن تبث وألول مرة أم

 كتابة الضبط ملف الطعن.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 المطلب الثالث: المسطرة أمام المحاكم اإلدارية 

ً للمادةتطبق أما ها دث لقانون المحال منالسابعة  م المحاكم اإلدارية طبقا

ا ، ما لم ينص قانون خاص على خالف ذلك، خصوصالمسطرة المدنية قواعد قانون

ها يز بما يتعلق بعقد الجلسات والنطق باألحكام، مع تسجيل بعض االستثناءات تتم

 المسطرة أمام هذا النوع من المحاكم نجملها فيما يلي:

 لتي ا 41.90من قانون رقم  22؛ هذا المبدأ كرسته م مجانية دعوى اإللغاء

نصت على إعفاء طلبات اإللغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم 

 القضائي.

  للمحاكم االبت منح المساعدة القضائية لرئيس المحكمةإسناد ً حيث  دائيةخالفا

 يمنحها وكيل الملك.

  بادل ؛ من حيث تقديم المقال، أو تالمسطرة الكتابيةأوجب المشرع اعتماد

 كرات والمستنتجات.المذ

  ثالث من  بتشكلة جماعيةتعقد المحكمة اإلدارية جلساتها ً  لما قضاة، خالفا

لفردي اء اعليه الوضع في المحاكم العادية االبتدائية التي تأخذ بنظامي القض

 والجماعي.

ً على المشرع الت  فكيروفي ختام هذا المطلب، يمكن القول أنه بات ضروريا

ً في إصدار قانون ، اريةللمسطرة اإلدارية يتماشى مع خصوصية المحاكم اإلد جديا

افة اإلضوبالتالي فك االرتباط مع قواعد المسطرة المدنية التي ال تفي بالغرض، ب

 إلى إحداث مجلس الدولة كمحكمة عليا لتكتمل ازدواجية القضاء بالمغرب.

 المبحث الثالث: المحاكم التجارية تأليفها واختصاصاتها

 لمتبعة أمامهاوالمسطرة ا

في ظل التطورات التي يشهدها العالم سيما في المجالين االقتصادي 

ذا جلى هوالقضائي، وقد ت جداً أن يواكبها التطور التشريعيوالتجاري، كان طبيعي 

 يتعلق بمدونة التجارة وغيره من 15.95التطور أوال في صدور القانون رقم 

 5.96ون منظم لشركات المساهمة أو القانال 17.95القوانين؛ كما هو الشأن لقانون 

ئي المنظم لباقي الشركات...، في جين تجلى التطور الثاني في بزوغ نظام قضا

ً مع ذل ك متخصص في المادة التجارية يتمثل في المحاكم التجارية. وانسجاما

ا صاتهسنتناول هذه األخيرة من خالل تنظيمها وتأليفها )المطلب األول(، واختصا

 الثاني(، وطبيعة المسطرة أمامها )المطلب الثالث(. )المطلب
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 المطلب األول: تأليف المحاكم اإلدارية 

 12سنة  53.95أنشئ المشرع المحاكم التجارية بموجب القانون رقم 

 ر البيضاء،محاكم تتواجد بالمدن التالية: الرباط، الدا 8 ، وبلغ عددها1997فبراير 

 س ووجدة.طنجة، مراكش، أكادير، فاس، مكنا

من  553.9من القانون رقم  الثانيةوتتكون المحكمة التجارية حسب المادة 

بة ، كتايل الملك ونائب أو عدة نوابوكاب للرئيس، نيابة عامة تتكون من رئيس ونو

سب رف حالضبط وكتابة النيابة العامة، ويجوز تقسيم المحكمة التجارية إلى عدة غ

ي ير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم فطبيعة القضايا المعروضة عليها، غ

 اح منيعين رئيس المحكمة التجارية باقتر جميع القضايا المعروضة على المحكمة.

ً الجمعية العمومية  ً  قاضيا  .بمتابعة إجرءات التنفيذ مكلفا

رية لتجاامن خالل هذه المقتضيات، وعلى غرار المحاكم االبتدائية، فالمحاكم 

 يابةاح الرئاسة يتألف من رئيس ونوابه وقضاة، وجناح للنتتكون من جناحين، جن

ة لماداالعامة التي تتشكل من وكيل ونائبه أو عدة نواب. والجديد الذي جاءت به 

مؤسسة قاضي أعاله هو التنصيص على بزوغ مؤسسة جديدة تتمثل في الثانية 

 ها،مية لالذي يعين من طرف رئيس المحكمة باقتراح من الجمعية العمو ،التنفيذ

 لعامة.اابة باإلضافة إلى كتابة الضبط وكتابة الني ،ى متابعة إجراءات التنفيذليتول

 المطلب الثاني: اختصاص المحاكم التجارية

ر وآخ )أوال(، غالباً ما يتم اختصاص المحاكم إلى قسمين، اختصاص نوعي

 .)ثانيا( محلي

 أواًل: االختصاص النوعي

 ً  لمحدثمن القانون ا الخامسة بمقتضى المادة تختص المحاكم التجارية نوعيا

لتجار ين ابالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، الدعاوى التي تنشأ  لها بالنظر في

اء الشرك اعاتوالمتعلقة بأعمالهم التجارية، الدعاوى المتعلقة باألوراق التجارية، نز

ويستثنى من في الشركات التجارية، الدعاوى المتعلقة باألصول التجارية. 

 اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.

ي لنوعااالختصاص و ،هذه إذن أهم القضايا التي تنظر فيها المحاكم التجارية

ن مقيت بفهناك بعض القضايا التجارية التي  لكن بالرغم من ذلك ،من النظام العام

قل تعلقت بالن اختصاص المحاكم االبتدائية نذكر منها مثال؛ حوادث السير ولو

ن هم مالتجاري، كذلك األعمال المختلطة التي تقع بين التجار والمستهلكين وغير

 أشخاص القانون المدني.
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 ثانياً: االختصاص المحلي

رية القاضي بإحداث المحاكم التجا 53.95من القانون رقم  10نصت المادة 

، للمدعى عليهأن االختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار 

ان كوإذا لم يكن لهذا األخير موطن بالمغرب ولكنه يتوفر على محل إقامة به، 

غرب بالم ال موطن وال محل إقامةله االختصاص لمحكمة هذا المحل، وإذا لم يكن 

 م.عددهأمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند ت

من  27جاءت مطابقة لمقتضيات الفصل  يالحظ أن مقتضيات هذه الماة

ليه عق.م.م، وهي قواعد بديهية في االختصاص المحلي التي جاءت لفائدة المدعى 

ص إال أن الجديد الذي جاء به المشرع على مستوى قواعد االختصا ،المدين أو

 .95.53من القانون رقم  12و 11المحلي ما نصت عليه المادتين 

، من ق.م.م 28من أحكام الفصل  استثناءاً ه على أن 11فقد نصت المادة 

 ركة أور الشإلى المحكمة التجارية التابع لها مق بالشركاتترفع الدعاوى فيما يتعلق 

سة ا مؤسإلى المحكمة التجارية التابعة له بصعوبات المقاولةفرعها، وفيما يتعلق 

لى إ ظيةالتحف اإلجراءاتالتاجر الرئيسية أو المقر االجتماعي للشركة، وفيما يخص 

 موضوع هذه اإلجراءات.التحفظ المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها 

من نفس القانون على أنه يمكن لألطراف في  12في حين نصت المادة 

 جميع األحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.

ً لالختصاص ا  ً وخالفا لنوعي، أن فمن خالل هذه المادة يتضح مبدئيا

ية، لقائوال يمكن للمحكمة إثارته بصفة ت ،االختصاص المحلي ليس من النظام العام

 وإنما من يتمسك به ممن له مصلحة هو الذي يجب عليه إثارته.

 المطلب الثالث: المسطرة أمام المحاكم التجاري

ن عتتميز المسطرة أمام المحاكم التجارية بمجموعة من الخصائص تميزها 

 ة المتبعة أمام المحاكم االبتدائية، أهمها:المسطر

 53.95من القانون  13؛ حيث نص المشرع في المادة الكتابية المسطرة 

توب المحدث للمحاكم التجارية أن الدعوى أمام هذه المحاكم ترفع بمقال مك

 هيئة من هيآت المحامين بالمغرب.بيوقعه محامي مسجل 

 ا وهيارية تعقد جلساتهاوتصدر أحكامه؛ حيث إن المحاكم التجالقضاء الجماعي 

ق  14 المادةبينهم رئيس يساعدهم كاتب الضبط )قضاة من ثالث مركبة من 

 (.53.95رقم 
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  قا، ما لم تقرر المحكمة االستدعاء وفالمفوض القضائيعن طريق  التبليغ 

 .قانون المسطرة المدنيةللقواعد العامة الواردة في 

لتأليف ة، انيالثالفصل الثالث: حماكم الدرجة ا

 واالختصاص واملسطرة

ً عل انسجاما مع مبدأ ومراكز ى حقوق التقاضي على درجتين، وحفاظا

طعن ل الالصادرة عن المحاكم االبتدائية تقب األحكام وألوامر األطراف، فإن جميع

ً مع نفس المبدأ تم إحداث   حاكممباالستئناف إال ما استثني بنص خاص، وانسجاما

عة لمرفواة وتجارية تختص بالنظر في القضايا االبتدائية المستأنفة إدارياستئناف 

 إليها.

 اكم،وتبعا لالختصاصات النوعية والمحلية الموكولة لكل نوع من هذه المح

وف سذلك لفالبد أن ذلك سوف يؤثر على تأليفها وكذا على المسطرة المتبعة أمامها. 

عة العادية واختصاصتها وطبي نعرض في هذا الفصل إلى تأليف محاكم االستئناف

تها صاصاالمسطرة أمامها )المبحث األول(، وتأليف محاكم االستئناف اإلدارية واخت

 تجاريةا الفس الشيء بالنسبة لنظيرتهنوالمسطرة المتعبة أمامها )المبحث الثاني(، و

 )المبحث الثالث(.

ص ختصاالمبحث األول: محاكم االستئناف العادية، التأليف، اال

 لمسطرةوا

 سنتناول في هذا المبحث ثالث نقط أساسية؛ محاكم االستئناف )المطلب

لب المط)تجارية  األول(، محاكم استئناف إدارية )المطلب الثاني(، ومحاكم استئناف

 الثالث(.

 المطلب األول: تأليف محاكم االستئناف العادية

كثر تتألف محاكم االستئناف من رئيس أول وعدة مستشارين وقاض أو أ

ه ونواب للتحقيق، وقضاة لألحداث يشكلون جناح الرئاسة، ومن وكيل عام للملك

 الفقرةرف )يشكلون جناح النيابة العامة )الفقرة األولى(، إضافة إلى مجموعة من الغ

 الثانية(.
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 الفقرة األولى: من حيث الموارد البشرية

ن تكولرئاسة فيتتكون من جناحين أساسيين، رئاسة ونيابة عامة؛ أما جناح ا

صات من قضاة يترأسهم الرئيس األول باعتباره رئيس محكمة االستئناف له اختصا

ة لقضائيرة اقضائية وإدارية، ويشرف على التفتيش التسلسلي للمحاكم االبتدائية للدائ

ير تدب التي يرأسها والتي تخضع إدارياً إلشراف محكمة النقض، ويساعد الرئيس في

عب من القضاة المستشارين الذين يتولون اإلشراف على الشالعمل القضائي عدد 

 التي يكلفون بها بمقتضى الجمعية العمومية.

وهو  وإلى جانب الرئيس والقضاة هناك جهاز إداري يتمثل في كتابة الضبط،

مكون أساسي من مكونات المحكمة يضطلع بمجموعة من المهام وتصريف العديد 

 ائية.مدنية كانت أم جنة بمختلف مراحل الدعوى المرتبط من اإلجراءات المسطرية

شرع الم أما جناح النيابة العامة، ففي إطار تنظيم العدالة الجنائية؛ أوجد

 عتبرجهازاً يقوم بمجموعة من األدوار والوظائف تهم مسار الدعوى الزجرية، وي

عة موجم هالوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة لدى محكمة االستئناف، ويساعد

 غيابه.  ةشرافه ومراقبته وينوبون عنه حالمن النواب الذين يخضعون إل

ق وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن الوكالء العامين يسهرون على تطبي

ية، بتدائم االالقانون الجنائي في مجموع دوائر نفوذ محاكم االستئناف بما فيها المحاك

ة وظفين القائمين بمهام الشرطوكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الم

 القضائية العاملين بدائرة نفوذ محكمة االستئناف.

م رأسهيويساعد الوكيل العام للملك ونوابه مجموعة من الموظفين اإلداريين 

 مصلحة كتابة النيابة العامة، وتتألف هذه األخيرة من مجموعة من المكاتب

 واألشغال واإلجراءات. والشعب، وتقوم بتدبير وتصريف العديد من المهام

 الفقرة الثانية: من حيث القضاة والغرف

، يتوزع قضاة محاكم االستئناف بحسب الغرف واالختصاصات المعقودة لها

تشاري ، يتم تعيينهم من بين مسالتحقيق قضاةمجموعات، ثالث ويمكن تصنيفهم إلى 

لى ءاً عريات بناسنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل والحثالث المحكمة لمدة 

من  عيينهم؛ الذين يتم تاألحداث وقضاةاقتراح من الرئيس األول لمحكمة االستئناف، 

نوات سثالث بين المستشارين المنتمين للقضاء الجالس، بقرار لوزير العدل لمدة 

 ؛كمالح قضاةة االستئناف، وأخيراً قابلة للتمديد باقتراح من الرئيس األول لمحكم

 وزيعهم على مختلف الغرف التي تتكون منها المحكمة بمقتضىوهم قضاة يتم ت

 ة.الجمعية العمومية، وينظرون في القضايا المستأنفة من المحاكم االبتدائي
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أما على مستوى الغرف فتتشكل محكمة االستئناف من عدة غرف حسب نوع 

 فةغر، الاألحوال الشخصيةالقضايا التي تنظر فيها، وتتمثل هذه الغرف في؛ غرف 

غرفة ، الورةالمش، غرفة التحقيق، غرفة المدنية، الغرفة االجتماعية، الغرفة العقارية

 ،دائيةالبتلجنايات ا، غرفة االجنحية االستئنافية لألحداث، الغرفة الجنحية لألحداث

 .الغرفة الجنحيةو الجنايات االستئنافيةغرفة 

 ميعي في جإلزام ونشير في ختام هذا المطلب إلى أن حضور النيابة العامة

ام عندما يتعلق األمر بقاصر، كما أنه تم إحداث أقس االقضايا الزجرية، وكذ

 على مستوى بعض محاكم االستئناف. متخصصة في الجرائم المالية 

 المطلب الثاني: اختصاص محاكم االستئناف

ائياً بتدالصادرة ا المستأنفة خول المشرع محاكم االستئناف النظر في األحكام

تضى محاكم الدرجة األولى، كما تختص بالنظر وحدها في قضايا أخرى بمق عن

ً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائيةقانون المسطرة المدنية و  لفصلا، وذلك طبقا

ويمكن إجمال اختصاصات محاكم  ،34.10من ظهير التنظيم القضائي التاسع 

 االستئناف فيما يلي:

ية لمدنها تنظر في القضايا ا؛ حيث أنيةالنظر في استئناف األحكام االبتدائ .1

انت أو ك ،ألف درهم 20ون فيها باالستئناف متى تجاوزت قيمة النزاع طعالم

ح الجنبقيمة النزاع غير محددة، وأيضا في القضايا الزجرية متى تعلق األمر 

 التأديبية المرفوعة إليها.

اختصاصها ؛ فإذا أعلنت عدة محاكم عن النظر في طلبات تنازع االختصاص .2

 أو عدم اختصاصها في نفس النزاع بأحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به

 يقوم تنازع االختصاص، ويتعين الفصل فيه. 

نة، معي فمثال؛ إذا حدث تنازع بين محكمتين ابتدائيتين بشأن النظر في قضية

 أن تكون هي المحكمة ، علىفمحكمة االستئناف هي التي تبث في هذا التنازع

قال مفي  ى درجة المشتركة بين المحكمتين اللتين وقع التنازع بينهما، وينظراألعل

 الفصل في تنازع االختصاص بغرفة المشورة دون حضور األطراف.

النظر في استئناف األوامر الرئاسية؛ تنظر محاكم االستئناف كمرجع  .3

ور استئنافي في األوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم االبتدائية في األم

 لمستعجلة أو في مقاالت األمر باألداء.ا
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 المطلب الثالث: طبيعة المسطرة أمام محاكم االستئناف

( على أن محاكم 34.10من ظهير التنظيم القضائي ) السابعنص الفصل 

ضاة قاالستئناف تعقد جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها وهي مشكلة من 

ي فامة البطالن، ويعتبر حضور النيابة الع وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة ثالث

 ية.لمدنالجلسة الجنائية إلزامياً تحت طائلة البطالن، واختيارياً في القضايا ا

 ناف،فمن خالل هذه المادة حدد المشرع طبيعة المسطرة أمام محاكم االستئ

 من خالل رصد أهم تمظهراتها والمتمثلة في: 

  3التنصيص على تشكيلة جماعية من من خالل  القضاء الجماعيتبني مبدأ 

 مستشارين. 5قضاة وأحيانا من 

  م ، مما يعني ضرورة تنصيب محامي تحت طائلة عدالمسطرة الكتابيةتبني

 قبول االستئناف.

 في الجلسات الجنائية. الحضور اإللزامي للنيابة العامة 

 نون، وتصدر أحكامها باسم جاللة الملك وطبقاً للقاتكون علنية جلساتها. 

 المبحث الثاني: محاكم االستئناف اإلدارية

ب بموج 2006فبراير  14أحدثت محاكم االستئناف اإلدارية بالمغرب سنة 

ربي، ، وتشكل لبنة جديدة انضافت إلى التنظيم القضائي المغ03.80 مالقانون رق

 -امحكمة النقض حالي – حيث حلت محل الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى آنذاك

 رية.إلدات تشكل جهة استئنافية لألحكام المستأنفة الصادرة عن المحاكم االتي كان

وسوف نقف على تأليف محاكم االستئناف اإلدارية )المطلب األول(، 

 مطلبواختصاصاتها )المطلب الثاني( وأخيرا طبيعة المسطرة المتبعة أمامها )ال

 الثالث(.

 نظيمهاالمطلب األول: تأليف محاكم االستئناف اإلدارية وت

 ة تتكونألخيرمن القانون المنظم للمحاكم اإلدارية أن هذه ا الثانيةتنص المادة 

 من: رئيس أول، رؤساء غرف ومستشارين وكتابة الضبط.

اكم فمن خالل هذه المادة يتضح غياب جناح النيابة العامة على مستوى مح

لعامة ابة ها النياالتي تعقد في ستئناف العاديةاالستئناف اإلدارية، عكس محاكم اال

 مكوناً أساسياً من مكوناتها.

ويتم تنظيم العمل داخل هذه المحاكم بمقتضى الجمعية العمومية التي تنعقد 

دجنبر من كل سنة، ويرأسها الرئيس األول، شهر يوم األولى من  15في 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ويحضرها كافة المستشارين ناهيك عن مفوضين ملكيين وأخيراً رئيس مصلحة 

وتضطلع هذه الجمعية بتحديد عدد الغرف وتكوينها، أيام وساعات  كتابة الضبط،

 الجلسات توزيع القضايا بين الغرف... إلخ.

 المطلب الثاني: اختصاصات محاكم االستئناف اإلدارية 

أن محاكم  80.03من القانون رقم  الخامسةنص المشرع بمقتضى المادة 

امر أوو ام المحاكم اإلداريةاستئناف أحكاالستئناف اإلدارية تختص بالنظر في 

 ما عدا إذا كانت مقتضيات قانونية مخالفة. ،رؤسائها

من نفس القانون أن الرئيس األول لدى محاكم  الخامسةونصت المادة 

اع االستئناف اإلدارية أو نائبه يمارس مهام قاضي المستعجالت إذا كان النز

ً معروضاً عليها، ويجوز له كذلك منح المساعدة القضائي  صوصللشروط المن ة طبقا

 بمثابة قانون للمساعدة القضائية. 1966عليها في مرسوم فاتح نونبر 

مر ألوافاألصل اذن أن جميع األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية، وكذا ا

حكم الصادرة عن رؤسائها تقبل الطعن أمام محاكم االستئناف اإلدارية، عدا ال

 13دة لمقتضيات الما ص النوعي، فإنه يتم طبقاالصادر بشأن الدفع بعدم االختصا

ي يجب أمام محكمة النقض، الت ،المنظم للمحاكم اإلدارية 41.90من القانون رقم 

 اف.يوم من تاريخ تسلم كتابة الضبط لديها لملف االستئن 30أن تبث فيه داخل 

رية لدى محكمة االستئناف اإلدا غرفة المشورةوأخيرا تجدر اإلشارة، أن 

برفض منح المختصة بالنظر في استئناف قرارات رئيس المحكمة القاضية هي 

 يها.يوم من إحالة الملف عل 15القضائية، والتي تبث فيها داخل أجل المساعدة 

 ية المطلب الثاني: طبيعة المسطرة أمام محاكم االستئناف اإلدار

 كمعلى غرار المسطرة أمام المحاكم اإلدارية، تتسم نظيرتها أمام محا

 80.03من القانون  101االستئناف اإلدارية بقواعد خاصة نصت عليها المادة 

 المحدث لها، ومن هذه القواعد ما يلي:

 كل في ش ي يجب أن يأتيفنى ذلك أن تقديم المقال االستثنامعو؛ المسطرة كتابية

 مكتوب.

 قتعل ؛ فتنصيب المحامي أمام هذه المحاكم إجباري، عدا إذاإلزامية المحامي 

 فتنصيبه يكون اختيارياً. ،األمر بالدولة واإلدارات العمومية

 من  اإلعفاء من الرسوم القضائية؛ فطلب االستئناف أمام هذه المحاكم معفى

 الرسوم القضائية.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 ثالث ؛ حيث تنعقد جلساتها بهيئة قضائية مكونة من القضاء الجماعي

 مستشارين وكتابة ضبط ومفوض ملكي.

 ؛ فحضوره ضروري في الملكي في جميع القضايا إلزامية حضور المفوض

 جميع الجلسات تحت طائلة بطالن المقررات التي تصدر في غيابه.

 المطلب الثالث: محاكم االستئناف التجارية

لقد تبنى المشرع سياسة تشريعية تتوخى التنوع في معالجة القضايا 

 نظر فيلل والية العامةالمعروضة على القضاء، فبعد أن كانت المحاكم العادية لها ال

 كل القضايا التي تعرض عليها، أضحت هذه اإلمكانية غير متاحة لها بإحداث

 المحاكم التجارية على درجتين.

 وتتوزع محاكم االستئناف التجارية حسب جغرافية قضائية تتوخى تغطية

. ةلتجاريفي األحكام الصادرة عن المحاكم اباالستئناف حاجة المتقاضين متى طعنوا 

ى(، ألوللذلك سنتناول في هذا المطلب تأليف محاكم االستئناف التجارية )الفقرة ا

 ثة(.لمتبعة أمامها )الفقرة الثالواختصاصاتها )الفقرة الثانية(، والمسطرة ا

 الفقرة األولى: تأليف محاكم االستئناف التجارية

ئناف الستباتعد محاكم االستئناف التجارية درجة ثانية للتقاضي، تتيح للطاعن 

فسحة جديدة لنشر القضية من جديد للنظر والبث فيها من طرف محكمة أعلى، 

 وذلك ضمانا لمبدأ التقاضي على درجتين.

 أن محاكم االستئناف 53.95من القانون رقم  الثانيةفقد نصت المادة 

ن ومستشارين، نيابة عامة تتكون مورؤساء غرف التجارية تتكون من رئيس أول 

 ك ونوابه، كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.وكيل المل

 دبيرتوتتولى الجمعية العمومية لمحكمة االستئناف التجارية تنظيم كيفية 

يوم األولى من شهر دجنبر،  15العمل داخلها، وتنعقد هذه الجمعية في كل 

 – عامةويحضرها جميع المستشارين العاملين بها من قضاة الحكم وقضاة النيابة ال

ستوى سيتم إلغاء النيابة العامة على م 38.15إطار مشروع التنظيم القضائي  في

ى ك لدالمحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية وتعويضها بنواب وكيل المل

ها لرئيس األول لمحكمة االستئناف ويحرر محضر، ويترأسها ا-المحاكم االبتدائية

 رئيس مصلحة كتابة الضبط.

 اختصاص محاكم االستئناف التجاريةالفقرة الثانية: 

تختص محاكم االستئناف التجارية بالنظر في جميع األحكام الصادرة ابتدائياً 

 20عن المحاكم التجارية متى تم الطعن فيها باالستئناف، شريطة أن تتجاوز قيمتها 
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من قانون إحداث المحاكم الخامسة ألف درهم، أي أن جميع ما نصت عليه المادة 

 ية يرجع االختصاص فيها إلى محاكم االستئناف التجارية.التجار

 اريةلكن يبقى التساؤل مطروح فيما يتعلق باختصاص محاكم االستئناف التج

 ئناففي األوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية، هل تختص بالنظر في است

 هذه األوامر أم أنه يتعين الرجوع إلى محاكم االستئناف العادية؟

ضي جوع إلى القانون المحدث للمحاكم التجارية، ال نجد نص صريح يقبالر

 اريةباختصاص محاكم االستئناف التجارية بالنظر في أوامر رؤساء المحاكم التج

اكم متى تم الطعن فيها باالستئناف، لكن باالستناد إلى بعض مواد قانون المح

كم لمحالمسندة لرؤساء االتجارية، ومادام أن رؤسائها يمارسون نفس االختصاصات ا

مكن (، فإن هذه األوامر ي53.95من القانون رقم  20التجارية واالبتدائية )م 

 استئنافها أمام محاكم االستئناف التجارية.

نون من قا العاشرةأما فيما يتعلق باالختصاص المكاني فقد نظمته المادة 

 في قانون م.مإحداث المحاكم التجارية، وهو نفسه االختصاص المنصوص عليه 

أي أن االختصاص المحلي يكون كقاعدة لمحكمة موطن  ،ق.م.م( 27)الفصل 

 المدعى عليه.

 الفقرة الثالثة: المسطرة أمام محاكم االستئناف التجارية

 النزاعات يف كم التجارية هو التفرد بالنظرإن الهدف من إحداث المحا

كم لمحاالمسطرة أمام هذه ا التجارية الشائكة المعقدة، مما يستوجب ضرورة اتسام

هم ببعض الخصائص تميزها عن المسطرة المتبعة أمام المحاكم العادية، ولعل أ

 الخصائص التي تميز المسطرة أمام محاكم االستئناف التجارية نجد: 

  ينهم مستشارين من ب ثالثمن  بتشكلة جماعيةتبث محاكم االستئناف التجارية

 رئيس يساعدهم كاتب الضبط.

 قواعد يق الوتطب أثناء تقديم المقاالت االستئنافية. بالمسطرة الكتابيةتزام االل

ً لمق انون المسطرة المدنيةالمقررة في ق  تضياتفيما لم يرد به نص خاص طبقا

 .53.95من قانون إحداث المحاكم التجارية  19المادة 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 الفصل الرابع: حمكمة النقض

مة النقض بموجب الظهير محك همحل تأحدث المجلس األعلى الذي حل

ة قضائية في هرم ، ويعد أعلى مؤسس1957غشت  27الشريف الصادر بتاريخ 

قبل  ن منكما يعتبر محكمة قانون ألنه يراقب مدى احترام القانو ،التنظيم القضائي

قض وسنحاول مقاربة محكمة الن ،ضوع، وال يعد درجة ثالثة للتقاضيمحاكم المو

صات ث تأليفها )المطلب األول(، أو من حيث االختصامقاربة منهجية سواء من حي

 لث(.المسندة إليها )المطلب الثاني(، والمسطرة المتبعة أمامها )المطلب الثا

 المطلب األول: تأليف محكمة النقض

تتألف حكمة النقض من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين، ومن وكيل 

ابة للني ة للضبط وكتابةومن كتابعام للملك يمثل النيابة العامة ومحامين عامين، 

ل ويمكن تقسيم محكمة النقض إلى غرف يمكن إجمالها في ست غرف تتمث ،العامة

، الجنائية ةل الشخصية، الغرفغرفة األحوا ،-الغرفة المدنية– الغرفة األولى في

ت تم ئيالجديد للتنظيم القضا وبموجب المشروعاالجتماعية، اإلدارية والتجارية، 

 فة سابعة هي الغرفة العقارية.إضافة غر

ية تنظيم المصالح الداخلبوإذا كانت الجمعية العمومية هي التي تضطلع 

محكمة  على مستوىهو الذي يقوم بهذه المهمة للمحاكم، فإن مكتب المحكمة 

م النقض، والذي يتألف من: الرئيس األول لمحكمة النقض، رئيس كل غرفة وأقد

تابة كللملك، أقدم المحامين العامين ورئيس مصلحة مستشار فيها، الوكيل العام 

لى عويجتمع هذا األخير  ،بتحرير محضر اجتماع مكتب المحكمةالضبط الذي يقوم 

كل  ( يوم األولى من شهر دجنبر من15غرار الجمعية العمومية في الخمسة عشر )

 سنة.

 المطلب الثاني: اختصاص محكمة النقض

ت اصا، فاالختصقانون لمحكمة النقض كمحكمة انطالقا من الطبيعة القانونية

 الموكولة لها تكون خاصة ومختلفة عن تلك المعقودة لمحاكم الموضوع، وهذا

 سليميتماشى مع الدور الهام المنوط بها المتمثل في البحث عن مدى التطبيق ال

 لفتهللقانون من عدمه، ونقض األحكام المطعون فيها بالنقض متى ثبت لديها مخا

 ام القانون. وتختص محكمة النقض بالنظر في:ألحك
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 األحكام االنتهائية الصادرة عن محاكم الموضوع المطعون فيها بالنقض ،

 18ل الفص)سواء كانت قرارات استئنافية انتهائية أو أحكام ابتدائية انتهائية 

 ق.م.م(.

  الطعون في القرارات الصادرة عن السلطة اإلدارية بسبب الشطط في

 لسلطة.استعمال ا

 .الطعون في القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم 

 مة تنازع االختصاص بين محاكم ال توجد ببينها محكمة أعلى درحة غير محك

 النقض.

 .مخاصمة القضاة والمحاكم باستثناء محكمة النقض 

 .اإلحالة من أجل التشكك المشروع 

 لة.ح حسن سير العداألخرى حفاظاً على النظام أو لصال اإلحالة من محكمة 

 من ق.م.م، والبد من 153وهذه االختصاصات ورد النص عليها في الفصل 

يه اإلشارة في هذا اإلطار أن الطعن وعرض القضية على محكمة النقض تترتب عل

م، عدة آثار أهمها؛ أن قرار محكمة النقض يقضي إما برد الطعن أو بنقض الحك

لنظر إلى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض لوفي هذه الحالة األخيرة يحال الملف 

 فيه بتشكيلة جديدة غير تلك التي نظرت فيه ألول مرة، أو إلى محكمة أخرى

 طرافمساوية لها في الدرجة، وكذلك يصبح الحكم المنقوض كأن لم يكن ويعاد األ

 إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدوره.

 الثالث: المسطرة أمام محكمن النقض مطلبال

 تميز المسطرة أمام محكمة النقض بمميزات أساسية هي:ت

  من ق.م.م على أنه ترفع طلبات  134المسطرة الكتابية؛ حيث نص الفصل

النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من قبل أحد المحامين المقبولين 

 ة.شفويللترافع أمام محكمة النقض، وبالتالي فال سبيل للحديث عن المسطرة ال

 من ظهير التنظيم القضائي  11جماعية؛ يتبين من خالل الفصل الهيئة ال

 ق.م.م أن محكمة النقض تنظر وتبث في القضايا المعروضة من 371 والفصل

 عليها بهيئة مشكلة من خمسة قضاة إلى جانب محامي عام وكاتب الضبط.

 ف لى خالأيا كان نوعها؛ فع القضايامة في كافة االحضور اإلجباري للنيابة الع

د ضور النيابة العامة في القضايا المعروضة على محاكم الموضوع الذي قح

ً )طرف أص ً )طرف يكون إلزاميا عامة (، فإن النيابة المنضملي( أو اختياريا

ً رئيسياً، وحضورها إجباري في جميع القضا يا أمام محكمة النقض تعد طرفا

أو  يهاالستماع إلمدنية كانت أو زجرية أو غيرها، ويكون الحكم الصادر بدون ا

 تقديم مستنتجاتها باطالً.
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 نت تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها، إذا كا

 واألخالق الحميدة. العام علنيتها خطيرة على النظام

 

 امللحق

كراء المتعلق ب 49.16اختصاص المحاكم التجارية على ضوء القانون "

 لحرفية"المحالت التجارية والصناعية وا

المتعلق بكراء األماكن والمحالت المستعملة  1955ماي  24طرح ظهير 

عدة إشكاالت على مستوى االختصاص النوعي  ،للتجارة والصناعة والحرف

كم لمحاغداة إحداث ا تي تولدتة، سيما مسألة تنازع االختصاص الللمحاكم التجاري

 ،ةاص للمحاكم التجاري، حيث كانت هناك من المحاكم من يسند االختصالتجارية

 لى منح االختصاص للمحاكم االبتدائية.اأخرى  بينما سارت محاكم

المتعلق بكراء العقارات والمحالت  49.16لكن مع صدور القانون رقم 

ر ه الظهيالمخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذ

ختصاص التي كانت ازع االتم الحسم في مسألة تن ،2016يوليوز  18الشريف ل

 رتم اسناد االختصاص صراحة للمحاكم التجارية، وفي هذا االطا مطروحة، حيث

ظر في تختص المحاكم التجارية بالن ":على أنه القانون أعاله من 35نصت المادة 

ية بتدائم اال، غير أنه ينعقد االختصاص للمحاكعات المتعلقة بتطبيق هذا القانونالنزا

 ون المتعلق بالتنظيم القضائية للمملكة".طبقاً للقان

ً لمشروع القانون رقم  الى ونشير في هذا اإلطار تعلق الم 38.15أنه طبقا

ت تضيابالتنظيم القضائي، فإن اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق مق

تي األقسام المتخصصة في القضاء التجاري ال من ؤول إلى كليس 49.16القانون 

 مة.باعتبارها ذات الوالية العا األخيرةولهذه  المحاكم االبتدائية،ستحدث ب

ً للمحاكم التجارية ً  ،وعليه فإن االختصاص سيبقى منعقداً حاليا انون لق وفقا

نشر وإلى حين صدور  ،الحالي وقانون إحداث المحاكم التجارية القضائي التنظيم

 يذه.الرسمية وسريان تنفالقانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي بالجريدة 

 

 



 

  

 -P 242 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 
 

  
 

 حماضرات وملخصات

 مدونة األسرةقانون يف  

 (م أ)
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 243 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 مد إكيجدكتور حملل دةعداحملور األول: سؤال بأجوبة مت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 244 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 245 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 246 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 247 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 248 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 249 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 250 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 251 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 252 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 253 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 254 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 255 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 256 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 257 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 258 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 259 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 260 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 261 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 262 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 263 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 264 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 265 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 266 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 267 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 268 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 269 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 270 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 271 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 272 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 273 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 274 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 275 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 276 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 277 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 278 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 279 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 280 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 281 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 282 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 283 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 284 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 285 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 286 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 287 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 288 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 289 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 290 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 291 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 292 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 293 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 294 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 295 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 296 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 297 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 298 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 299 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 300 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 301 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 302 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 303 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 304 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 305 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 306 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 307 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 308 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 309 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 310 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 311 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 312 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 313 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 314 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 315 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 316 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 317 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 318 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 319 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي
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 قامسيحممد ال ستاذأل أليفت -مقاالت متنوعة : ثانياحملور ال 

 :بعنوانأول مقال 

  احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني
 –وما يليها من مدونة األسرة  51ادة قراءة في الم -  

 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها ) يقول تعالى:
 .21سورة الروم اآلية ( وجعل بينكم مودة ورحمة

 مقدمة:

من  46أصبحت الحقوق وااللتزامات املتبادلة بين الزوجين في ظل مدونة األسرة

منها، وهي تقوم   51وذلك وفقا املادة  أهم اآلثار التي تترتب عن عقد الزواج الصحيح

على أساس أن كل حق يجب أن يقابله واجب، فللرجل حقوق على زوجته وعليه 

واجبات تجاهها والعكس صحيح، وبذلك تقوم العالقة الزوجية على قواعد 

 .47راسخة من التقدير واملحبة واالحترام، ويكتب لها الدوام واالستمرار

القيام بما عليه تجاه اآلخر يشكل أرضية تستقر فيها فالتزام كل من الزوجين ب

األسرة وتنمو وتزدهر، مما يجعلها تؤدي الغاية النبيلة التي من أجلها شرع الشارع 

                                                           
الموافق ل  1424من ذي الحجة  12بتاريخ  1.04.22مدونة األسرة المغربية الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم  - 46

 5184سمية عدد بمثابة مدونة األسرة والمنشورة في الجريدة الر 70/03ي بتنفيذ القانون رقم ، والقاض2004أكتوبر  3

 .418، الصفحة 2004فبراير  5الموافق ل  1424ذي الحجة  14بتاريخ 

 .201 ، ص:2005ذ. محمد الشافعي، الزواج في مدونة األسرة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة  - 47



 

  

 -P 324 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 )سامي غليظ كما وصفه رب العزة في قوله:  48الحكيم الزواج كميثاق
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 .49(ِمنك

من كل هذا وذاك، يطرح لدينا التساؤل الذي مفاده: ما هي أهم الحقوق 

اء ن جر وااللتزامات املتبادلة بين أطراف العالقة الزوجية؟ وما أهم اآلثار املترتبة م

 اإلخالل بها؟

وألجل اإلجابة عن التساؤل املومأ إليه أعاله، سوف نعمد إلى تقسيم هذا 

املقال إلى فقرتين، نخصص األولى للحديث عن أهم الحقوق والواجبات املتبادلة 

 بين الزوجين، فيما نخصص الثانية إلى اآلثار املترتبة من جراء اإلخالل بها.

الفقرة األولى: أهم الحقوق والواجبات املتبادلة بين الزوجين وفقا ألحكام 

 املدونة

الحقوق والواجبات املتبادلة بين  من مدونة األسرة أهم 51حددت املادة 

 لي:"الزوجين، والتي هي من اآلثار املباشرة لعقد الزواج الصحيح، حيث جاء فيها ما ي

 الحقوق والواجبات املتبادلة بين الزوجين:

املساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة  -9

زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخالصه لآلخر، 

 ·العفة وصيانة العرض والنسل بلزوم

املعاشرة باملعروف، وتبادل االحترام واملودة  -9

 والرحمة والحفاظ على مصلحة األسرة.

                                                           
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على  ة الرابعة من مدونة األسرة على ما يلي:"تنص الماد - 48

 " .وجه الدوام، غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا ألحكام هذه المدونة

 .21سورة النساء، اآلية:  - 49



 

  

 -P 325 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير  -9

 ورعاية شؤون البيت واألطفال.

تخاذ القرارات املتعلقة بتسيير شؤون األسرة واألطفال وتنظيم االتشاور في  -4

 النسل.

رتهم عاملة كل منهما ألبوي اآلخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزاحسن م 5-

 .باملعروف

 ".حق التوارث بينهما 6 -

انطالقا من مقتضيات هذه املادة، يمكن التفصيل في هذه الحقوق 

 والواجبات وفقا ملا سيأتي تبعا:

 أوال: املساكنة الشرعية بين طرفي العالقة الزوجية:

ة بين الزوجين من أجل وأرقى مظاهر قيام الزوجية، تعد املساكنة الشرعي

وهي بهذا املعنى تعتبر ، 50ووهي كذلك من أهم أثار عقد الزواج، بل عماده وروحه

وتشمل ، 51شرطا جوهريا البد منه لضمان استقرار األسرة وتمتين أواصرها

 املساكنة الشرعية الحقوق التالية:

دل والتسوية فيها عند املعاشرة الزوجية باملعروف مع ضرورة الع -

 التعدد.

 إحصان كل من الزوجين لألخر وإخالصه له. -

فاملعاشرة بين الزوجين تعد انسجاما ونتيجة حتمية ملا قضت به إرادة رب 

العباد، حيث إنه خلق اإلنسان وجعله من جنسين مختلفين، وجعل كل جنس يميل 
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اة الدنيا املتمثلة في إلى صاحبه بميل غريزي تلقائي فتحصل بذلك الغاية من الحي

ومن آياته أن )، يقول تعالى في محكم التنزيل: 52قيام واستمرار اإلنسانية ودوامها

 .53(خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ي فإن املعاشرة الزوجية بين طرفي الرابطة الزوجية سواء في جانبها الجنس ي أو 

 املودة والرحمة واالحترام، هي حق والتزام مشترك يتحملهالجانب املرتبط بتبادل 

الطرفين، مما يكون معه أن كل واحد من الزوجين تقع على ذمته مسؤولية الوفاء 

 به باعتباره التزاما شرعيا قبل أن يكون التزاما مفروض بموجب القانون.

مصلحة ملعاشرة باملعروف وتبادل االحترام وما يقتضيه والحفاظ على ا -ثانيا

 األسرة:

من األمور املسلم بها أن تحقيق العشرة باملعروف بين الزوجين يعتبر من أهم 

مقاصد الزواج ولبناته األساسية، ويجد هذا األخير سنده في قوله تعالى: 

 .54(وعاشروهن باملعروف)

فالشريعة اإلسالمية ربطت بين الزوجين برباط املحبة واأللفة، يكمل بعضهم 

هن لباس لكم وأنتم لباس )ندا وسترا، مصداقا لقوله تعالى: بعضا ويتخذه س

، فاآلية الكريمة تظهر بجالء تصور الدين اإلسالمي للزواج ولطبيعة العالقة 55(لهن

في ظله بين الزوجين، وهي عالقة تشبه إلى حد بعيد عالقة أعضاء الجسد فيما 

في تفسيره لهذا املعنى: بينهم يكمل بعضهم بعضا، يقول اإلمام أبو األعلى املودودي 
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)أي أن يتصل قلباهما وروحاهما كل باآلخر وأن يستتر كالهما باآلخر ويحمي كل 

 .56منهما قرينه من املؤثرات التي تفسد أخالقه(

وغني عن البيان أن إقرار املشرع لحسن املعاشرة بين الزوجين وضرورة 

كا ومتبادال، ينم عن االحترام واملودة والرحمة بينهما واعتباره ذلك حقا مشتر 

انسجام ذلك مع مبدأ املسؤولية املشتركة في تدبير كل األمور املتعلقة بالحياة 

 الزوجية.

 ثالثا: تحمل الزوجين معا مسؤولية تسيير ورعاية شؤون األسرة واألطفال  

من الحقوق والواجبات املتبادلة بين الزوجين كذلك، نجد مسألة تحمل    

ولية تسيير ورعاية شؤون البيت واألطفال، والحقيقة أن الزوجة مع الزوج مسؤ 

مضمون هذا االلتزام وكذا الصياغة التي صيغ بها تقتض ي مناقشة بعض الجوانب 

 التي لها عالقة بكنه هذا االلتزام املنوط بالزوجين:

فمن حيث البناء والصياغة التي جاء بها: نجد النص يتحدث عن مسؤولية 

خالل العبارة التي ورد بها فهي توحي أن األصل فيمن  الزوجين معا، لكن، ومن

يتحمل مسؤولية تسير األسرة هو الزوج  وأن الزوجة تتحملها في حالة االستثناء 

فقط، هذا من جهة ومن جهة أخرى يتبين لنا على أن هذه الصياغة توحي كذلك 

الزوج  بأن الزوجة تتحمل إلى جانب الزوج هذه املسؤولية، وهذا األمر من حقوق 

على الزوجة والحال أننا أمام نص قانوني يتحدث عن حقوق والتزامات متبادلة بين 

 الزوجين. 
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اقص هذه الصياغة وعدم مالءمتها مع مفهوم الحقوق املتبادلة   ولتجاوز نو

ى بين طرفي العالقة الزوجية وما يترتب عنها من مسؤولية مشتركة، فكان باألحرى عل

على النحو التالي: تحمل  51ون البند الثالث من املادة املشرع إعادة صياغة مضم

 الزوجين معا مسؤولية تسيير األسرة ورعاية شؤون البيت واألطفال.

أما من حيث الفحوى واملضمون، فنجد هذا املقتض ى يكرس إلى حد بعيد       

ما ينبغي أن تكون عليه العالقة الزوجية من ود واحترام متبادل، وهما شرطان 

ن، زمان بتحققهما تكون األرضية مالءمة إلقرار املسؤولية املشتركة بين الزوجيمتال 

وتتجسد أكثر من خالل مبدأ الشورى في اتخاذ كل القرارات املتعلقة باألسرة 

 واألبناء.

رابعا: التشاور في اتخاذ القرارات املتعلقة بتسيير شؤون األسرة و تنظيم  

 لنسل:

من املدونة يتضح أن املشرع  51الوارد في املادة انطالقا من البند الرابع    

بإقراره ملبدأ التشاور بين الزوجين في اتخاذ القرارات املتعلقة بتسيير شؤون األسرة و 

تنظيم لنسل، يكون قد نحى منحى تجسيد روح املسؤولية املشتركة بين الزوجين 

في ظل مدونة األحوال  الوارد في البند الثالث، وتخطى بذلك املباني التي كانت واردة

الشخصية امللغاة، حيث كان الزوج إبان تطبيقها وحده من يتحمل مسؤولية تسيير 

 .57شؤون األسرة دون أن يكون للزوجة أي دور بهذا الخصوص

ففي ظل قانون األحوال امللغى كان الزوج غير ملزما بأن يشاور زوجته في األمور   

يتخذ ما شاء من القرارات وفق تصوراته وقناعاته التي تهم األسرة في كلياتها، بل إنه 
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الصميم، حتى ولو كانت هذه القرارات تهم الزوجة بشكل مباشر كما الحال بالنسبة 

 ملسالة تنظيم النسل.

ومن جهة أخرى فإن الزوجة كانت وفق نفس التصور معفية من مسؤولية    

ده، و من ثم فلم يكن رعاية شؤون األسرة، حيث كانت تناط هذه املهمة بالزوج وح

 هناك مجال لألخذ بمبدأ التشاور بين الزوجين.

لكن، وفي ظل مدونة األسرة فلم يعد هذا القول يستقيم كون أن الزوجة  

أصبحت شريكات في كل األمور التي تهم شؤون البيت واألطفال، ومن هذه األمور 

 .58التشاور في كل األمور التي تهم األطفال وتحديد النسل

ا: حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر ومحارمه وزيارتهم واستزارتهم خامس

 .باملعروف

يعتبر حسن معاملة كل من الزوجين ألبوي اآلخر ومحارمه من االلتزامات التي 

، وهذا  -أي أنها تتجاوز الزوجين لتنصب على أبويهما ومحارمهما  –تنصرف إلى الغير 

وجها وإن علو معاملة حسنة تنم عن الحب األخير يعني أن تعامل الزوجية أبوي ز 

ها، التقدير، وأن تستقبلهما في بيت الزوجية كما لو كان األمر يخص أبويو واالحترام 

 وكذلك الحال بالنسبة للزوج الذي يقع عليه أن يكن احتراما وتقديرا ألبوي زوجته

 ويعاملهما بالحسنى.

ريب دعامة تترسخ به وهذا األمر إن تم على الوجه املطلوب، فسيكون بال 

 .األواصر وتسود به املحبة وتتمثن به العالقات اإلنسانية بين األقرباء واألصهار

 سادسا: حق التوارث بينهما
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 من ضمن الحقوق املتبادلة بين طرفي العالقة الزوجية حق التوارث بينهما،       

ث نصت فمن األسباب التي جعلها رب العباد أساس للمراث نجد الزوجية، حي

ب من مدونة األسرة على ما يلي:" أسباب اإلرث كالزوجية والقرابة أسبا 329املادة 

 شرعية ال تكتسب بالتزام وال بوصية،..."

فال يمكن ألحد الزوجين أن يحرم الزوج اآلخر من هذا الحق الشرعي املخول له 

 . 59من رب العباد إال في الحاالت املحصورة التي يسقط فيها هذا الحق

ين بتبادلة الفقرة الثانية: اآلثار املترتبة عند اإلخالل بالحقوق وااللتزامات امل    

 الزوجين

من مدونة األسرة على مجموعة من الحقوق والواجبات  51ملا نصت املادة 

املتبادلة بين الزوجين، والتي يجب االلتزام بها ألنها مفروضة على كل واحد منهما. 

ا يشكل خرقا صريحا لقانون األسرة، فهنا يحق للمتضرر وملا كان اإلخالل بأي منه

من ذلك اللجوء إلى القضاء إللزام وحث املخل بتنفيذ ما عليه من واجبات متى كان 

ذلك ممكنا، وإذا تمادى على اإلمتاع وكان تدخله الشخص ي في التنفيذ ضروريا 

وما  49املنصوص عليها في املادة  60أمكن للطرف اآلخر سلوك مسطرة الشقاق

من مدونة األسرة والتي نصت على ما يلي:" عند  52. وهذا ما أكدته املادة 61بعدها

إصرار أحد الزوجين على اإلخالل بالواجبات املشار إليها في املادة السابقة، يمكن 

                                                           

 ن في غير حالة المريض مرض الموت.ين الزوجيكما لو وقع الطالق البائن ب - 59

من المدونة على مسطرة الشقاق من ضمن اإلحاالت  52تعتبر اإلحالة الواردة من قبل المادة  - 60

ادي أحد لة تمالخمسة التي أدرجها المشرع في مدونة األسرة، والتي ال يمكن اللجوء إليها إلى في حا
 الزوجين عن اإلخالل بالتزاماته.

ليل عملي لمدونة األسرة، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، د - 61

 .47، ص: م2004سلسلة الشروح والدالئل، العدد األول، 
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للطرف اآلخر املطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق 

 بعده". 97إلى  94املنصوص عليها في املواد من 

والشقاق في هذه الحالة كمسطرة احتياطية ال يمكن اللجوء إليها إال بعد 

استنفاذ كل الطرق الحبية والقضائية لحث امللزم بالقيام بما عليه، أي أن هذه 

بعد  طليقاملسطرة هي املالذ األخير إلجبار امللزم من أجل القيام بما عليه أو إيقاع الت

 ءات الصلح وعدم جدواها.استنفاد جميع إجرا

أما في حالة ما إذا قام أحد في الزوجين بطرد الزوج اآلخر من بيت الزوجية 

ظلما وعدوانا، تدخلت القضاء هنا بواسطة النيابة العامة من أجل إرجاع الزوج 

ة املطرود إلى بيت الزوجية حاال وعلى األصل، مع اتخاذ جملة من اإلجراءات الكفيل

من مدونة األسرة والتي جاء  53وذلك تطبيقا ملقتضيات املادة بأمنه وحمايته، 

ابة فيها:" إذا قام أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت الني

ة العامة من أجل إرجاع املطرود إلى بيت الزوجية حاال مع اتخاذ اإلجراءات الكفيل

 بأمنه وحمايته".

العامة وجود حالة طرد أحد الزوجين لآلخر ففي حالة ما يصل لعلم النيابة 

ة من بيت الزوجية بناء على إخبارية أو شكاية في املوضوع، فلها أن تستعين بالشرط

افها ألجل إرجاع الزوج املطرود إلى بيت الزوجية.  القضائية املوضوعة تحت إشر

من املدونة هو بذلك كان حريصا على  53فبتدخل املشرع بمقتض ى املادة  

ز حاالت الطرد التي كانت تطال عدة زوجات في ظل مدونة األحوال الشخصية تجاو 

 امللغاة، وكانت مسطرة اإلرجاع إلى بيت الزوجية إذ ذاك طويلة بحيث تبقى الزوجة

 خارج البيت وهي معرضة لشتى أنواع املخاطر املحدقة بها.
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حماية إن الغاية من تدخل النيابة العامة في هذه الحالة هو الحرص على  

الطرف املطرود، وألجل ذلك فلها أن تتخذ جميع اإلجراءات الكفيلة باستتباب هذه 

الحماية وأن تقوم بكل التحريات واإلجراءات التي تكون في مصلحة األسرة 

 .62باعتبارها طرفا رئيسيا في تطبيق النصوص املتعلقة باملدونة

 خاتمة:

واج بمجرد قيامه صحيح انطالقا من كل ما تقدم ذكره، يتضح أن لعقد الز 

العديد من اآلثار التي رتبها الشارع الحكيم له، وجاءت القوانين الوضعية بعده 

 لتكريسها ومنها املدونة األسرية املغربية.

منها على تعداد العديد من الحقوق وااللتزامات التي  51حيث جاءت املادة 

بما تستوجبه من يتحملها الزوجان تجاه بعضهما، ومنها املساكنة الشرعية 

معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخالصه لآلخر، 

دة بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل، واملعاشرة باملعروف، وتبادل االحترام واملو 

والرحمة والحفاظ على مصلحة األسرة، وتحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير 

ن ، والتشاور في اتخاذ القرارات املتعلقة بتسيير شؤو ورعاية شؤون البيت واألطفال

 األسرة واألطفال وتنظيم النسل...الخ.

كما رتبة نفس املدونة مجموعة من اآلثار من جراء اإلخالل بهذه الحقوق 

والواجبات، حيث منحت للطرف املتضرر من الزوجين إمكانية اللجوء إلى القضاء 

 بعد استنفاد جل املحاوالت الحبية، أو سلوك إلجبار الطرف املخل لتنفيذ التزامه

مسطرة الشقاق كحل احتياطي بغية اإلصالح أو إيقاع الفرقة إذا اقتضت 

 الضرورة ذلك.

                                                           
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع تنص المادة الثالثة من مدونة األسرة على ما يلي:"  - 62

 "كام هذه المدونةالقضايا الرامية إلى تطبيق أح
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وأعطت نفس املدونة للزوج املطرود من بيت الزوجية أن يلجأ إلى القضاء 

ألجل إرجاعه لها، وذلك عن طريق النيابة العامة التي تسهر على هذا اإلرجاع 

 وبسط حمايتها لهذا الطرف، وهذا األمر ينسجم والدور املنوط بالنيابة العامة في

 املدونة باعتبارها طرفا أصليا في كل ما يهم تطبيق موادها.
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 القامسي حممد األستاذ
 

 بعنوان:ثاني مقال 

 هلية يف ضوءألاألحكام العامة ل
 مدونة األسرةمقتضيات  

 

  ورة الحجرات،ص "هاكلمة التقوى وكانوا أحق هبا وأهل وألزمهم"يقول تعاىل: 

 .26اآلية  

 :فاتحة

مر واء تعلق األينهم سبما تقوم العالقات بني األفراد على إبرام جمموعة من املعامالت في

ن موفر العديد تا على فه، فيتوقف إبرام هذه املعامالت ابختالجبانب التربعات أو املعاوضات

  مهها األهلية.األركان والشروط لعل أ

لتزامات انون االق يفاملشرع األهلية تعترب من صميم األحوال الشخصية لألفراد خصها ف

 بداية الفصل الثالث مشريا يف والعقود بعشر فصول متتد من الفصل الثالث إىل الثالث عشر،

ا يف د بعضا من أحكامهحيث جن إىل أن األهلية املدنية للفرد ختضع لقانون أحواله الشخصية،

 .القسم األول من الكتاب الرابع يف مدونة األسرة
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تعاىل "وألزمهم كلمة  يقولالصالحية واجلدارة والكفاية ألمر من األمور، تعين ألهلية فا 

  كما تعين 64"هو أهل التقوى وأهل املغفرة"أيضا وقوله  63التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها"

اباللتزامات ومباشرة التصرفات صالحية الشخص الكتساب احلقوق والتحمل  كذلك

القانونية، فاألهلية قاصرة على دائرة التصرفات القانونية دون الوقائع املادية، وتعترب من النظام 

 .العام ال جيوز التنازل عنها أو خمالفة أحكامها

امة ألهلية عد العقوامن هذا وذاك، تطرح اإلشكالية اليت مفادها: ما هي األحكام وال

 ة سنعمد إىلملطروحة اوجوب يف ضوء مدونة األسرة؟ وألجل اإلجابة عن اإلشكالياألداء وال

ا يشتبه هبا ينها وبني ممييز بالتو التصميم املومأ إليه تبعا: املبحث األول: تعريف األهلية  داعتما

 من نظم، املبحث الثاين: أقسام األهلية والعوامل املؤثرة عليها.

                                                           
 .26سورة الحجرات اآلية:  - 63
 .56سورة المدثر، اآلية:   - 64
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 والتمييز بينها وبين ما يشتبه بها الأهليةتعريف  :لمبحث الأولا
 يث هناكحوالسبب،  لواحمل الرضا إىل جانب كل من العقد أركان من ركن األهلية تعترب

فصلها عنه   الذيغريبمن الفقه القانوين من يدرجها ضمن عناصر الرضا، خبالف املشرع امل

رف للقيام بتص جلدارةوا ووضع لكل منهما أحكام مستقلة، فاألهلية كمبدأ عام تعين الصالحية

ددت لقد تع، فقانوين معني يكون الشخص عاجزا عن القيام به إذا ختلف هذا العنصر

يعية لنصوص التشر طرف ا من التعاريف املعطاة هلذا املفهوم سواء من طرف الفقه القانوين وكذا

 عها يفكون متتكاد  خرىاملعتمدة. كما إن هذا العنصر يشتبه يف كثري من أحكامها مع نظم أ

 صورة واحدة.

الفقهي نوين و لقاففي هذا املبحث سنحاول إعطاء تعريف لألهلية سواء يف جانبها ا

نظم  شتبه هبا منيني ما وب )املطلب األول(، مت بعدها ننتقل للحديث عن التمييز احلاصل بينها

 )املطلب الثاين(.

 المطلب الأول: تعريف الأهلية فقها وقانونا

 وين )الفقرةيف قانعار ددة تنصب كثرب منها يف جمرى واحد، فهناك تلألهلية تعاريف متع

 األوىل( مث هناك تعاريف فقهي )الفقرة الثانية(.
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 للأهلية ةريف القانونياالفقرة الأولى: التع

نافها م إببراز أصمنا قاا، إيف مدونة األسرة مل يعرف املشرع املغريب لألهلية يف مشوليته 

ن نفس م 206ة ادصل فيها تفصيال. حيث وردت هذه األنواع يف املوعرف هذه األخرية وف

 .داءأاملدونة، والذي يستشف من مضموهنا أهنا نوعان أهلية وجوب وأهلية 

هي الصالحية اليت يتمتع هبا الشخص وختول له  65فأهلية الوجوب حسب املدونة

 امليزة األساسية اليت متيز اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات اليت يفرضها عليه القانون، وتعترب

هذا النوع من األهلية أهنا تالزم اإلنسان وتصاحبه طول حياته وال ميكن حرمانه منها، بل قد 

تثبت له هذه األهلية يف شقها الوجويب منذ أن كان جنني يف بطن أمه، وتوصف هنا ابألهلية 

 ه.الناقصة، كما قد متتد بعد وفاته إىل أن تصفى تركته وتؤدى ديون

من املدونة، حيث جاء  208أما النوع الثاين من األهلية فهو املنصوص عليه يف املادة 

 اذ تصرفاته،ية ونفالفيها: "أهلية األداء هي صالحية الشخص ملمارسة حقوقه الشخصية وامل

لية ول من األهنوع األال وحيدد القانون شروط اكتساهبا وأسباب نقصاهنا وانعدامها". فبخالف

 نون، وانتفتا القاليهية األداء ال تثبت للشخص إال إذا حتققت الشروط اليت نص عجند أهل

 أسباب نقصاهنا أو انعدامها.

                                                           
من المدونة على ما يلي:" أهلية الوجوب هي صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها  207تنص المادة   65

 القانون، وهي مالزمة له طول حياته وال يمكن حرمانه منها".
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قيقا طي تفصيال دونة يعلمدفاستنادا إىل كل هذا، جند املشرع املغريب يف الدليل العملي ل

حمل التله، حيث اقر أن "أهلية الوجوب هي صالحية الشخص الكتساب احلقوق و 

 لتزامات اليت يقررها القانون يف ماله.ابال

واكتساب احلقوق يبدأ من وقت استقرار يف الرحم، وتكون اجلنني، أما التحمل 

  66اباللتزامات فال يكون إال بعد ميالد الطفل حيا..."

أما أهلية األداء حسب نفس الدليل هي" صالحية الشخص ملمارسة حقوقه طبقا 

الناشئة عن تصرفاته املادية والقانونية حسب املقتضيات اآلتية للقانون، والتحمل اباللتزامات 

بعده، وتبدأ أهلية الصغري إبمتام سن التمييز، غري أهنا تكون عنده انقصة إىل أن يبلغ سن 

 .68فتصبح لديه كاملة" 67الرشد

 عين "صالحيةتنونية لقاافانطالقا من كل ما تقدم، ميكن القول أبن األهلية من الناحية 

يكون من  ة اليتونيلكسب احلقوق والتحمل اباللتزامات، ومباشرة التصرفات القان الشخص

 .شاهنا أن تكسبه حقا أو إن حتمله التزاما على وجه يعتد به قانوان

وتعترب األهلية من مسائل األحوال الشخصية، وقد خص قانون االلتزامات والعقود 

 69ع إىل املادة الثالثة من قانون الشريعة العامة(". وابلرجو 13إىل  3ألهلية االلتزام املواد )من 

                                                           
 .126، ص2004ملي للمدونة، وزارة العدل، المملكة المغربية، العدد األول، سنة الدليل الع  66
 سنة شمسية كاملة". 18من المدونة بالنص:" سن الرشد القانوني  209جاءت المادة   67
 .127الدليل العملي للمدونة، مرجع سابق، ص  68
 هلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية".نصت الفقرة األولى من المادة الثالثة من ق ل ع على ما يلي:" األ  69
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جندها تقر أبن األهلية املدنية للشخص ختضع فيما خيص تنظيمها لقانون أحواله الشخصية ـ 

    أي مدونة األسرة ـ وابخلصوص الكتاب الرابع منها املتعلق ابألهلية والنيابة الشرعية.

 امي   الفقرة الثانية: تعريف الأهلية في الفقه الإسل

خبصوص تعريف األهلية يف الفقه اإلسالمي ففي اللغة: يقال فالن أهل لكذا، أي هو 

مستوجب له، ويقال استأهله مبعىن ستوجبه. فتكون مبعىن االستحقاق، وهي عند علماء أصول 

الفقه مبعىن الصالحية. كما يتضح من تعريفاهتم ألقسامها، فقد قام األصوليون بتقسيم األهلية 

مني وعرفوا كل منهما: فالقسم األول متثله أهلية الوجوب وتعين صالحية اإلنسان إىل قس

الثاين ومتثله أهلية األداء، وهي صالحية  ، أما القسم70لوجوب احلقوق املشروعة له وعليه

  .71اإلنسان ألن يطالب ابألداء، الن تعترب أقواله وأفعاله، وترتتب عليها آاثرها الشرعية

هلية إىل سم األنق عريف الذي أعطاه األصوليون لألهلية، ميكن أنفمن خالل هذا الت

 مخس أمور أساسية وهي:

، طن ُأمهبفي ً  نيناإنَّ أهلية الوجوب الناقصة ثابتة لكل إنسان حتى لو كان ج .1

 ِلما له من حقوق أوجبتها الشريعة المقدَّسة.

                                                           
 .936هذا التعريف ورد في مؤلف المنار وحاشيته، ص  70
 .434شرح مرقاة األصول، الجزء الثالث، ص  71
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ها ألن، مهأبطن  منذ انفصاله عن لإلنسانإنَّ أهلية الوجوب الكاملة ثابتة  .2

أم تؤّدى  ،لعاقللغ اسواء يؤدى بها بصورة مباشرة كالبا، صالحية لثبوت الحقوق له وعليه

 .لّيهماوبل قعنه بالنيابة كدفع النفقة لوالدي المجنون والصغير من مالهما من 

ر بالغ ز غيًِ لممّيولو كان ا، إن ِقوام أهلية االداء الناقصة هو التمييز فقط .3

 إذن ولّيه.ـوصالحيته للتعامل ب، تلصالحيته ألداء العبادا

 ،72إن أهلية األداء الكاملة ال تثبت إال لمن استجمع شروط التكليف الشرعية .4

 خلوِّه من العوارض المؤّثرة على هذه الشروط. إىلمضافا  

وأساس ، إّن أساس أهلية االداء الكاملة هو شروط التكليف الشرعية الكاملة .5

هو  وأساس أهلية األداء الناقصة، الحق ولو بالنيابةأهلية الوجوب الكاملة هو إمكان أداء 

 .73فقيل: إنه الحياة، أما أساس أهلية الوجوب الناقصة، التمييز

أما خبصوص تعريف األهلية حسب بعض الفقه القانوين، فهو قريب يف اعتقادان املتواضع 

 74الكزبريإىل حد كبري مع ذلك املعتمد من طرف فقهاء الشريعة، حيث جند املرحوم مأمون 

يعرف األهلية كوهنا" صالحية الشخص لثبوت احلقوق وااللتزامات له وعليه، وهي مالزمة 

للشخص تثبت لإلنسان من وقت والدته حيا إىل حني وفاته، بل وتبدأ للجنني قبل ذلك يف 

 حدود معينة".
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وترتبط أهلية الوجوب حسب األستاذ عبد هلل بن عبد العزيز العجالن ابلشخصية 

، بل إن بعض الفقه ـ وميثله الدكتور حممد مومن والفقيه عبد الرزاق الصنهوري رمحه 75ونيةالقان

هللا ـ يذهب للقول أبن أهلية الوجوب يف واقع الشخص ذاته منظورا إليه من الناحية القانونية، 

فالشخص سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباراي إمنا ينظر له القانون من حيث انه صاحل 

تكون له حقوق، وعليه التزامات. فكل إنسان ـ بعد إبطال الرق ـ شخص قانوين تتوافر  ألن

 . 76فيه أهلية الوجوب

كما عرفها جانب من الفقه أيضا، وميثله األستاذ إدريس العلوي العبدالوي أبهنا" 

صالحية الشخص الكتساب احلقوق والتحمل اباللتزامات، ومباشرة التصرفات اليت من شأهنا 

 .77تكرس حقا، أو حتمل التزاما على وجه يعتد به قانوان"أن 

 المطلب الثاني: تمييز الأهلية عما يشتبه بها 

خيتلط نظام األهلية بشقيها الوجويب واألدائي يف الكثري من األحيان مع بعض النظم 

فيه.  األخرى املشاهبة هلا، ومن أمهها نظام الوالية على املال ونظام عدم قابلية املال للتصرف

وحملاولة اإلملام وفك رموز هذا االختالط والتشابه بني خمتلف هذه األنظمة، فسنجري متييز 

بينها ـ أي األهلية ـ ونظام الوالية على املال )الفقرة األوىل(، مت نرجئ احلديث عن الفرق 

 احلاصل بني األهلية ونظام عدم قابلية املال للتصرف فيه )الفقرة الثانية(.
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 أولى: الفرق الحاصل بين الأهلية والولاية على المالالفقرة ال

إن من ضمن األمور اليت جيب على الباحث أن يتنبه هلا، وهو بصدد البحث يف عنصر 

من عناصر العقد ـ أي األهلية ـ عدم اخللط بينها وبني نظام الوالية على املال، فإذا كانت 

لوجه الذي يعتد به القانون، فإن األهلية هي صالحية الشخص للقيام بعمل مشروع على ا

الوالية على املال هي صالحية الشخص للقيام بعمل ينتج أثر يف حق شخص أخر، أي يف 

مال الغري. فمثال الويل والوصي... اخل، كل هؤالء هلم الوالية على مال القاصر، واحملجور عليه 

نونية، فإن عمل الوصي هنا والغائب، فإذا توىل الوصي على القاصر القيام ببعض األعمال القا

ينتج أثره يف ذمة القاصر، وال يقال الوصي يقوم هبذه األعمال ألنه أهل هلا، وإمنا يقال أن 

الوصي يقوم هبذه األعمال ألن له الوالية على مال القاصر، ومن مت تكون األهلية صالحية 

الحية الشخص للتصرف الشخص للقيام بعمل ينتج أثره يف حقه، أي يف ماله. بينما الوالية ص

 .78يف أموال الغري وحلسابه

ويف هذا يتجلى الفرق بني األهلية والوالية على املال، فاألهلية هي صالحية الشخص 

إلبرام تصرفاته القانونية بنفسه، أي إبرادته، فهي صالحية الشخص ملا له هو نفسه، أما الوالية 

و بناء على االتفاق، واليت تسمح له فهي السلطة اليت تكون لشخص مبقتضى حكم القانون أ

أن يربم تصرفات ملصلحة الغري كالوكيل أو املقدم...، فالوالية إذا كانت صالحية ابلنسبة ملال 

الغري ال ملال الشخص نفسه، وال يرتبط ثبوهتا لشخص بقدرته على اإلرادة السليمة أو عدم 
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فقدان األهلية خيتلف يف آاثره عن  قدرته، إمنا تتوقف على وجود نيابة له عن الغري، كما أن

فقدان الوالية، فيرتتب عليه أن التصرف الذي يربم ال ينتج أثره يف حق الغري الذي يتم ابمسه 

وحلسابه، تطبيقا ملبدأ نسبية التصرفات القانونية، الذي يعين أن الشخص ال يلزم إبرادته إال 

 .     79نفسه

رف ام عدم قابلية المال للتصالفقرة الثانية: تمييز الأهلية على نظ 

 فيه

حيث يف بعض  فيه، لتصرفختتلط األهلية يف أحيان كثرية مع نظام عدم قابلية املال لقد 

 واء كلها أوسنونية لقاااألحيان قد يكون هناك مال معني غري قابل ألن ترد عليه التصرفات 

لية جلماعات احملالة او لدو بعضها، ومثال هذه األموال جند األموال العامة أي تلك اململوكة ل

 واملخصصة لتحقيق املنفعة العامة كالطرقات واجلسور...

 يث جيب عدموفة، حبوقومثال األموال اليت ال جيوز التصرف فيها أيضا تلك األعيان امل

نقصان فلتصرف فيه، ملال لة ااخللط بني أهلية األداء عند نقصاهنا او انعدامها وبني عدم قابلي

احل ألنه صه غري علهلية وصف يلحق الشخص النعدام إدراكه أو نقصانه، وجيأو انعدام األ

ما   ذاهتا، كليفنوعة ت ممجيري التصرفات القانونية بنفسه، لكن هذا ال يعين أن هذه التصرفا

 يف األمر أن إجراءها ميتنع على عدميي األهلية )اإلرادة(.
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ا الشخص، صاب هبي العاهات اليت فالقانون جيعل من صغري السن أو احلالة العقلية أو

صدار على إ ادرقعالمات يقف عندها ليفرتض أن هذا الشخص، بني حالته أو ظروفه غري 

 إرادة هلا من التصور واحلرية ما يكفي إلنشاء تصرف قانوين.

 المبحث الثاني: أقسام الأهلية والعوامل المؤثرة عليها 

تطرق يف ول، لنب األسنتناوله يف املطلتنقسم األهلية إىل قسمني أساسيني ومها ما  

 .املطلب املوايل له إىل بيان العوامل املؤثرة على األهلية

 المطلب الأول: أقسام الأهلية 

ات وفقا  لتزاماال بعدما تبني لنا أن األهلية هي الصالحية الكتساب احلقوق وحتمل

 ألهليةان ألى لقانون األحوال الشخصية للشخص حيث نص الفصل الثالث من ق.ل.ع ع

يب يف املغر  ريعاملدنية الشخص ختضع لقانون أحواله الشخصية، الذي يتمثل حسب التش

 206، وحبسب املادة 2004مدونة لألحوال الشخصية امللغاة وامللغاة مبدونة األسرة لسنة 

رة أوىل مث يف فق ليهإمن هذه األخرية فان األهلية قسمان: أهلية الوجوب وهي ما سنتطرق 

 ية األداء يف الفقرة الثانية.أهل

 : أهلية الوجوب الفقرة الأولى

أهلية الوجوب هي صالحية الشخص لكسب احلقوق والتحمل اباللتزامات وهي بذلك 

. وعرفتها مدونة األسرة 80صفة تقوم بشخص جتعله صاحلا ألن يتعلق به حق معينا له أو عليه
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الحية الشخص الكتساب احلقوق على أهنا "أهلية الوجوب هي ص 207من خالل املادة 

وحتمل الواجبات اليت حيددها القانون وهي مالزمة له طول حياته وال ميكن حرمانه منها"،  

كصالحية الشخص ألن يرث وتثبت أهلية الوجوب للشخص وهو جنني يف بطن أمه حيث 

ديرية، تبدأ الشخصية الطبيعية لكل إنسان ببدء تكون اجلنني بشرط والدته حيا ولو حياة تق

ويعترب حيا عند احلنفية بظهور أكثر املولود حيا وتعترب حياة تقديرية عندهم يف حالة إسقاط 

 اجلنني جبناية، كما لو ضرب شخص امرأة حبلى فأسقط جنينا ميتا.

، غري أهنا تبقى قاصرة على ثبوت احلقوق له ال عليه، وتستمر إىل 81فإنه يرث ويورث 

 املوت أي إىل حني تصفية الرتكة و أداء الوصية .الوفاة وقد متتد إىل ما بعد 

ويقر الفقه اإلسالمي ما يسمى قانوان الشخصية االعتبارية أو املعنوية أو الشخصية 

اجملردة عن طريق االعرتاف لبعض اجلهات العامة كاملؤسسات واجلمعيات والشركات واملساجد 

لتملك وثبوت احلقوق وااللتزام بوجود شخصية تشبه شخصية األفراد الطبيعيني يف أهلية ا

ابلواجبات وافرتاض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة بقطع النظر عن ذمم األفراد التابعني هلا 

 82أو املكونني هلا 

 تنقسم أهلية الوجوب إىل قسمني:
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  ،أهلية وجوب انقصة وهي تثبت لإلنسان وهو جنني يف بطن أمه إىل حني والدته

ق كحقه يف احلياة واإلرث إذ أنه شخصية احتمالية له مصلحة يف حيث يستفيد من بعض احلقو 

 .83أن تثبت له أهلية من نوع معني حلماية حقوقه

 دته حيث ة  والفرت  أهلية وجوب كاملة ويتمتع هبا الشخص طيلة حياته ابتدءا من

  .تثبت له حقوق و تقع عليه التزامات

 جنني يف بطنثبت للت لقانونية فهيفأهلية الوجوب إذن ال عالقة هلا مبجال التصرفات ا

 ت كذلك لعدميو تثب دةأمه الذي يستفيد من جمموعة من احلقوق املرتتبة أاثرها  بعد الوال

 سنة واجملنون واملعتوه . 12األهلية كالصغري الذي مل يبلغ 

 الفقرة الثانية: أهلية الأداء

، وعرفتها 84ية حلسابهيقصد أبهلية األداء قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانون

أبهنا صالحية الشخص ملمارسة حقوقه الشخصية واملالية  208مدونة األسرة من خالل املادة 

ونفاذ تصرفاته وحيدد القانون شروط اكتساهبا وأسباب نقصاهنا أو انعدامها. فأهلية األداء إذن 

ت اليت تنشأ عن تعين  متتع الشخص ابحلقوق اليت حيميها له القانون والتحمل اباللتزاما

تصرفاته القانونية، فإن كان مناط أهلية الوجوب هو احلياة فإن مناط أهلية األداء هو التمييز 

واإلدراك فهي تدور معه وجودا وعدما. وأهلية األداء فكرة قاصرة على دائرة التصرفات 
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ال متتد إىل دائرة القانونية اليت تتجه فيها إرادة الشخص إىل إحداث أثر قانوين كالبيع واهلبة، و 

سائر الوقائع القانونية ابعتبارها كل أمر مستجد يف الكون مىت اعتربه القانون ورتب عليه أثرا 

قانونيا كإحلاق الضرر ابلغري الذي يرتتب عنه التزام ابلتعويض لفائدة املتضرر، وكواقعة املوت 

 .85يةفريتب عليها القانون انتقال أموال امليت إىل ورثته وتنفيذ الوص

 وتنقسم أهلية األداء بدورها إىل:

 ملة و اء كاة أدأهلية أداء انقصة فهي تثبت لثالثة أصناف من األشخاص أهلي

ية كاملة نة مشسسشر عيتمتع هبا الشخص إبتداءا من بلوغه سن الرشد القانوين أي مثانية 

ن م به عارض ململ ي ما فيصبح بذلك مؤهال بقوة القانون ملمارسة كافة التصرفات القانونية

 عوارض األهلية.

  وغري البالغ  86من مدونة األسرة يف كل من الصغري املميز 213حصرهتم املادة

سنة مشسية كاملة والسفيه  18من نفس املدونة يف  209سن الرشد  واحملدد بناءا على املادة 

 مث املعتوه   

 المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على الأهلية 

 أن أهلية  الشخص متكنه من االستفادة من احلقوق وإبرام كافة سبقت اإلشارة إىل

التصرفات القانونية، لكن أهلية الشخص تتأثر مبجموعة من العوامل اليت تقصرها على بعض 

                                                           
 307إدريس العلوي العبدالوي ،مرجع سابق،ص   85
 "من مدونة األسرة "الصغير المميز هو الذي أتم إثنتي عشرة سنة شمسية كاملة 214المادة   86



 

  

 -P 348 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

التصرفات دون األخرى أو تعدمها، وسنتناول يف الفقرة األوىل أتثر األهلية ابلسن مث يف الفقرة 

 عوارض األهلية. الثانية سنقصر احلديث عن أهم

 الفقرة الأولى: تأثر الأهلية بالسن 

قسام منيز الثة أثىل إقسم املشرع املغريب من خالل مدونة األسرة األهلية حبسب السن 

لة بلوغ سن ا مرحأخري و من خالهلا بني مرحلة الصيب غري املميز، مث مرحلة الصيب املميز، 

 الرشد.

حملدد ييز االتم غري املميز هو دون سن الصغريأوال: مرحلة الصبي  غير المميز: 

جراء  األهلية إلمن املدونة و يكون حبسب سنه عدمي 214سنة طبقا للمادة  12يف 

ىل احلاالت افة إ، إضالتصرفات القانونية مفتقرا ألهلية األداء دون أهلية الوجوب

دونة من امل 217ادة األخرى اليت تنعدم فيها األهلية واليت نصت عليها صراحة امل

 مبا يلي "يعترب عدمي أهلية األداء:

 أوال: الصغري الذي مل يبلغ سن التمييز. 

 اثنيا: اجملنون و فاقد العقل".

وهو الذي تتوفر له بعض ثانيا: مرحلة الصبي المميز الذي لم تكتمل أهلية أدائه: 

أسباب التمييز دون أن يكتمل متييزه، ويكتسب األهلية إلجراء بعض التصرفات 

سنة أن خيتار  15انونية دون األخرى، حيث حيق للشخص البالغ من العمر الق
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

سنة  18العيش مع أمه أو أبيه حالة افرتاقهما لكنه ال ميلك أهلية الزواج  احملددة يف 

من مدونة األسرة. وتنص املادة  21و  20مشسية كاملة إال استثناءا طبقا للمادتني 

 انقص أهلية األداء:من نفس املدونة على أنه "يعترب  213

 الصغري الذي بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن الرشد.  -9

 السفيه. -9

 املعتوه".  -9

 ة:قانونيال و يف مرحلة نقصان األهلية هذه منيز بني ثالثة أقسام للتصرفات

وهي التصرفات اليت تثري املتصرف أو تربئ ذمته تصرفات نافعة نفعا محضا:  -1

كقبول هبة بال عوض أو قبول براءة من دين عالق دون أن يدفع مقابل ذلك أبي تكليف  

   وتقع صحيحة ولو وقعت مبعزل عن النائب الشرعي. 87ابلذمة

من  فتقاراوهي التصرفات اليت تؤدي إىل  التصرفات الضارة ضارا محضا:   -2

ابراء من  صية أوو و أيباشرها دون أن يكسب مقابال وذلك كأن تصدر عن انقص األهلية هبة 

 ه الشرعي. ة انئبافقة الغري وهي ابطلة إذا صدرت عن انقص األهلية ولو مبو الدين لفائد

وهي تلك اليت من احملتمل أن حيصل التصرفات الدائرة بين النفع والضرر:   -3

ربح أو خسارة وهي التصرفات املتصلة إبدارة املال واستثماره كاإلجيار والقرض  منها
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

، وهذه التصرفات 88د البيع واملقايضة وغريهاوالتصرفات اليت تتصل ابلتصرف يف املال كعق

يتوقف نفاذها على إجازة انئبه الشرعي حسب املصلحة الراجحة للمحجور ويف احلدود 

 املخولة الختصاصات كل انئب شرعي.

 20صية ل الشخحوابعد أن كان سن الرشد يف مدونة األثالثا:  مرحلة البالغ الرشيد: 

لة، فإذا بلغ الشخص سنة مشسية كام 18سرة فحددته يف من مدونة األ 209سنة أتت املادة 

لقانونية رفات التصهذه السن ومل يتبث عارض من عوارض أهليته اكتسب حق ممارسة مجيع ا

 على وجه صحيح دون قيد أو شرط .

 الفقرة الثانية: عوارض الأهلية 

 ل االدراكسنة مشسية كاملة فيصبح بذلك كام 18تكتمل أهلية الشخص ببلوغه 

قد يعرض  ري أنهغيح ابلشكل الذي ميكنه من توقيع كافة التصرفات القانونية على وجه صح

ا أو نوان أو سفهجيكون  أن له ما يؤثر على ادراكه و متييزه أو حسن تدبريه و هذا العارض إما

ارها السفه ابعتبلعته و او  عته أو إفالسا أو مرضا و يف هذه الفقرة سيقتصر حديثنا عن اجلنون

 هم العوارض املؤثرة على األهلية .أ

هو اختالل العقل حبيث مينع جراين األفعال واألقوال على هنج العقل الجنون:  .1

 89إال اندرا وهو عند أيب يوسف إن كان حاصال يف أكثر السنة فمطبق وما دوهنا فغري مطبق 

ويعين اجلنون أيضا خلل يف العقل جتري معه األقوال واألفعال على خالف ما يوجبه العقل 
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 -P 351 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

وهذا االضطراب  90ومن مث فان اجلنون اضطراب يف القوى العقلية يرتتب عليه فقدان التمييز

قد يكون مستمرا أو متقطعا ويعترب الشخص مسؤوال عن أفعاله اليت أيتيها يف احلالة اليت يعود 

من مدونة األسرة، وإن كان الصغري حمجورا  217اليها عقله طبقا للفقرة الثانية من املادة فيها 

عليه بطبيعته فان اجملنون والسفيه يتوقف حكم احلجر عليهما على استصدار حكم قضائي ويف 

من مدونة األسرة  على أن "فاقد العقل والسفيه واملعتوه حتجر عليهم  220ذلك تنص املادة 

حبكم وقت ثبوت حالتهم بذلك و يرفع عنهم احلجر ابتدءا من اتريخ زوال هذه  احملكمة

 األسباب".

عبارة عن خفة تعرض لإلنسان من الفرح والغضب، فيحمله على العمل السفه:  .2

أبنه  215، وعرفته مدونة األسرة من خالل املادة 91خبالف طور العقل وموجب الشرع

يما ال فائدة فيه وفيما يعده العقالء عبثا بشكل يضر به "السفيه هو املبذر الذي يصرفه ماله ف

وأبسرته" فالسفه كما يبدو ال يتعلق خبلل عقلي وال يعد مساسا ابملدارك العقلية، بل هو عبارة 

عن تصرفات تنم عن سوء تدبري الشخص ألمواله بشكل يضر به و أبسرته كلعب القمار و ما 

لى السفيه شأنه يف ذلك شأن اجملنون طبقا للمادة مياثله، حيث يقوم القاضي هنا ابحلجر ع

من مدونة األسرة، ويف ذلك يقول تعاىل "وال أتتوا السفهاء أموالكم اليت جعل هللا لكم  220

وتعترب تصرفات السفيه قبل احلجر  92قيما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا هلم قوال معروفا"
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

صيب املميز ألنه مياثله يف نقص األهلية عند صحيحة انفذة وبعد احلجر عليه تلحق بتصرفات ال

 .93مجهور الفقهاء

، 94املعتوه هو من كان قليل الفهم خمتلط الكالم فاسد التدبريالغفلة والعته:  .3

من مدونة األسرة على أنه  "املعتوه هو الشخص املصاب إبعاقة ذهنية ال  216وعرفته املادة 

ضح إذن من خالل هذين التعريفني أن العته ال يستطيع معها التحكم يف تفكريه وتصرفاته" ويت

يرقى إىل مرتبة اجلنون وإن كان عبارة عن خلل ذهين خيرج أفعال الشخص عن دائرة سيطرته، 

املعتوه ابلسفيه والصغري املميز حيث تقع  213وقد أحلقت مدونة األسرة من خالل املادة 

لإلبطال ملصلحته كما أن قابلية تصرفاته القانونية صحيحة قبل احلجر عليه وبعده قابلة 

التصرف لإلبطال تشمل كذلك تصرفات املريض مرض املوت، ومن ذلك ما قضت به حمكمة 

النقض يف أحد قرارهتا الذي نص على أن "إقدام اهلالك املتصدق على إبرام عقد الصدقة أثناء 

 95بلة لإلبطال"إصابته مبرض السرطان املنتشر يف مجيع جسمه يعدم إرادته وجيعل صدقته قا

فكيفت احملكمة هنا مرض املوت كعارض لألهلية جيعل التصرف قابال لإلبطال، وميكن لكل 

 ذي مصلحة  املطالبة إببطال هذا العقد على أساس كون األهلية من النظام العام.  
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 خاتمة:
خص ألن ية الشالحانطالقا من كل ما تقدم ذكره، خنلص للقول إىل أن األهلية هي ص

هبذه  ية املتعلقةالقضائة و لق بذمته حقوق له أو عليه وألن يباشر بنفسه األعمال القانونيتتع

نسان ليت جتب لإلاحلقوق اب احلقوق، ومن هذا التعريف ظهر لنا إن األهلية نوعان. أهلية تتعلق

 يتلقانونية الاصرفات التو وتسمى أهلية الوجوب، وأهلية تتعلق اباللتزامات اليت ترتتب عليه 

 يقوم هبا وتسمى أهلية األداء. 

المي قبله  ه اإلسلفقفكما عرف املشرع أنواع األهلية من خالل عناصرها، فقد عرفها ا

ريعي كما طاب تشخل كذلك، حيث اعتربها صفة يقدرها الشارع يف الشخص جتعله حمال صاحلا

مها و بني نوعني  هناط بي تميز فقهاء الشريعة اإلسالمية كذلك يف األهلية من حيث املناط الذ

هلية ام، أما األااللتز و ام أهلية وجوب اليت مناطها احلياة وحكمتها هي صالحية اإلنسان لإللز 

و أور األفعال ان لصدنسيف شقها األدائي فيكون مناطها العقل والتمييز، وحكمها صالحية اإل

 األقوال منه على وجه يعتد به شرعا.

خرى أمهها مة األنظثري من أحكامها مع بعض األوجند كذلك أن األهلية تتشابه يف الك

ريب لقانون املغحسب ا عقدنظام الوالية على املال، كما قد ختتلط األهلية كركن من أركان ال

 مة.لعابنظام عدم قابلية املال للتصرف فيه كما احلال ابلنسبة لألموال ا
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

من املدونة  206دة املكما جند املشرع املغريب يعطي تقسيما نوعيا لألهلية وذلك يف ا

لية ، وأه207دة  املاا يفالذي عرب فيها أن األهلية نوعني مها أهلية وجوب حيث قام بتعريفه

 من نفس املدونة. 208األداء الذي عرفها يف املادة 

، كما هو ا السنمههألكن األهلية ليست من املواضيع اجلامدة، بل تتأثر بعوامل عدة 

ون والعته كاجلن  من العوارض نة، كما تتأثر األهلية أيضا مبجموعةمن املدو  209حمدد يف املادة 

 والسفه كما نص عليها املشرع املغريب بصفة صرحية يف املدونة.

 لي:ومع ذلك فإن موضوع األهلية لتنظيم إضايف دقيق لذا نقرتح ما ي

  كون   حية،الصالو ضرورة عدم خلط الباحث يف موضوع األهلية بني هذه األخرية

 ية.ية جزء من األهلية، حيث ال تكون الصالحية إال بتوفر األهلالصالح

 ة كما ألهليرى لضرورة تنصيص املشرع املغريب بصفة صرحية على العوارض األخ

تفريدها و خلطأ، وا فعل نظريه السعودي أمثال السكر والنسيان واإلغماء واملرض واجلهل

 وتقسيمها حسب ما إذا كانت مساوية أو مكتسبة. 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 القامسي حممد ألستاذا
 

 

 بعنوانثالث مقال 

اآلليات املرصودة إلصالح ذات البني بني الزوجني 
 وفقا ألحكام املدونة وبعض األنظمة املقارنة

 

 يقول تعالى:

نَـُهَما  96َوالصُّْلُح َخرْي( ُصْلح ا )َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن بـَْعِلَها ُنُشوز ا َأْو ِإْعَراض ا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن ُيْصِلَحا بـَيـْ

 مقدمة:

وحث يف حالة النزاع بينهما ندب الدين احلنيف إىل إصالح ذات البني بني الزوجني لقد 

ْن على ذلك مصداقا لقوله تعاىل ْن َأْهِلِه َوَحَكم ا مِّ َعُثوا َحَكم ا مِّ َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـْ

نَـُهَماَأْهِلَها ِإن يُرِيَدا ِإصْ  ويف ذلك قال خري البشرية صلى هلل عليه وسلم  97(اَلح ا يـَُوفِِّق اَّللهُ بـَيـْ

)ال أُنبهئكم بدرجة أفضل من الصالة والصيام والصدقة؟"قالوا : بلى، قال: " إصالح ذات 

 .98( البني، وفساد ذات البني هي احلالقة

يف اإلصالح بني  ، حيث رغبةسنيةوعلى نفس النهج سارت كل املذاهب الفقهية ال

صالح ورأب الصدع، وعلى سبيلهم غدت  إلالزوجني بكل السبل لعل أمهها بعث احلكمني ل
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

، حيث يتميز الصلح طبقا 100، ومنها مدونة األسرة املغربية99كل التشريعات العربية املقارنة

م اليت منها أنه من النظام العا للمواد املنظمة له يف مدونة األسرة مبجموعة من اخلصائص

 واحملكمة ملزمة ابلقيام به مع استثناء واحد وهو حالة التطليق للغيبة.

عن  الت اإلصالحل حماو بك فاحملكمة عند اإلدعاء بوجود نزاع بني الزوجني، تلتزم ابلقيام

 لس العائلةمني وجمحلكمن قبل املشرع لذلك، واليت منها مؤسسة ا طريق املؤسسات املرصودة

 الت.حلاإىل تدخل املساعدة االجتماعية يف بعض ا واجمللس العلمي ابإلضافة

ليت سسات املؤ اما هي أهم فعطفا على ما سبق يطرح لدينا التساؤل الذي مفاده:  

 ني؟زوجانتدهبا املشرع املغريب يف املدونة ألجل إصالح ذات البني بني ال

يف  تطرقن ، حيثتايلولإلجابة عن التساؤل اآلنف الذكر سنعمد إىل إعمال التصميم ال

 يف )الفقرة نتطرق يماف)الفقرة األول( ملؤسسة احلكمني كأول األجهزة املنتدبة لإلصالح، 

  الثانية( جمللس العائلة واجمللس العلمي املرصودين لنفس الغرض.

 لزوجينين ابالفقرة األولى: لجوء المحكمة لمؤسسة الحكمين ألجل اإلصالح  

 ا منأو أحدمه يلي:" إذا طلب الزوجان من مدونة األسرة على ما 94نصت املادة 

ت إلصالح اوالاحمل احملكمة حل نزاع بينهما خياف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل

 .".أعاله 82ذات البني طبقا ألحكام املادة 

                                                           
منها، وكذا قانون األسرة أللبي في  31و  25ومن هذه التشريعات نجد مثال مجلة األحوال الشخصية التونسية في الفصلين  - 99

 ...الخ.102و  83منه، وكذا مدونة األحوال الشخصية الموريتانية في موادها  39و  36الفصلين 
بي في العديد من مقتضيات المدونة على لزوم إجراء المحكمة لمحاولة اإلصالح بين الزوجين، كمثال في أقر المشرع المغر - 100

د باقي التطليقات في ، وكذا عن94، وفي مسطرة الشقاق في المادة 82، وكذا في مسألة الطالق في المادة 44مسطرة التعدد في المادة 

 من نفس المدونة. 120و  114و  113المواد 
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يتضح أن املشرع حث احملكمة على القيام حسب سلطتها  ةاملاد ذهانطالقا من ه

، لكنه مل يبني يف عند وجود شقاق ونزاع حمتدم ح بني الزوجنيحماوالت اإلصالميع التقديرية جب

نفس النص الطرق والوسائل اليت يتم هبا هذا اإلصالح، إال أنه أحال على مقتضيات املادة 

من نفس القانون، واليت تبني املؤسسات اليت يتم هبا اإلصالح والتوفيق بني الزوجني عند  82

، حيث نصت نفس املادة على ما 101ىت التطالقأو التطليق أو ح الرغبة يف الطالق

يلي:"...للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات، مبا فيها انتداب حكمني أو جملس العائلة، أو 

 .من تراه مؤهال إلصالح ذات البني."

املغريب  شرعأن أول املؤسسات اليت رصدها امل من املدونة 82املادة  يتضح من نص 

، وعلى هنجه حدت معظم 102هي مؤسسة احلكمني صامخلإلصالح أحوال الزوجني عند ا

، وقد تناوهلا فقهاء 104، وهذه املؤسسة جتد هلا أتصيال يف الذكر احلكيم103التشريعات العربية

إلصالح بني ا يفالفضل كبري الشريعة اإلسالمية بكثري من األمهية نظرا ملا هلا من عظيم األثر و 

 :ملتحف، قال اةأعمدة األسر 

 كرراورفعها تـــــــــــ ـــــــزوجةــــــــــــــــبوت الضرر تــعذرا                لـــوإن ثـــــــــ

                                                           
ويقصد بالتطالق في هذا المقام الطالق الخلعي والطالق أالتفاقي بحكم أن الزوجين يتفا فيهما مسبقا على شروط أو بدونها قبل  - 101

 إيقاع الفرقة.
تناول المشرع المغربي مؤسسة الحكمين في ظل مدونة األحوال الشخصية الملغاة بنوع من االحتشام، وذلك في البند الثالث من  - 102

صا أثناء ية، وخصومنها أثناء تنظيمه للتطليق للضرر، بخالف ذلك أعطى  لها في المدونة ولو بشكل نسبي نوعا من األهم 56الفصل 

 من نفس المدونة. 96و  95حديثه عن مسطرة الشقاق في المادة 
منها المادة السادسة من أقرت العديد من التشريعات العربية المقارنة ضرورة بعث الحكمين عند وجود نزاع بين الزوجين، و - 103

حوال الشخصية من مجلة األ 25من قانون األسرة الجزائري، باإلضافة إلى الفصل  55قانون األحوال الشخصية المصري، والمادة 

 من قانون األسرة الفلسطيني...الخ. 132التونسية، والمادة 
ْن أَْهِلَها إِن يُِريَدا إِْصاَلًحا يَُوِفِِّق َللّاُ  فَاْبعَثُوا َحَكًما ابَْينِِهمَ  َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاقَ ):قال تعالى في محكم التنزيل - 104 ْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمِّ  (بَْينَُهَما ِمِّ
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 105ـــــــــحكمان بـــــــــعد يبعثان                 بـــينهما مبقتضى القرآنــــفالـ

، وغالبا ما زوجني حملالة اإلصالح والتوفيق بني النيفاملشرع املغريب أقر ببعث احلكم

من سورة النساء يف القرآن، إال أنه  35انن من أهل الزوجان، استنادا يف ذلك إىل اآلية يكو 

أهل الزوجان ما يصلح لتقمص هذا  منمن غريهم إن مل يكن  ليس هناك ما مينع أن يكوان

الدور العظيم، قال الربادعي يف التهذيب:" وإذا قبح ما بني الزوجان وجهلت حقيقة أمرمها 

ما من أهله وحكما من أهلها، من أهل العدول والنظر، فإن مل يكن من بعث اإلمام حك

 ني. ويشرتط يف احلكم106أهلهما ما يراه لذلك أهال، أو ال أهل هلما، بعث من غري األهلني"

العدالة والذكورة والتفقه والعلم ابإلضافة إىل كوهنما من أهل الزوجني  العديد من الشروط وهي 

 .107كقاعدة عامة

يقومان بعد بعث القاضي هلما ابستقصاء أسباب اخلالف بني الزوجني ويبدالن  نيفاحلكم

من مدونة األسرة اليت جاء فيها:"  95جهدمها إلهنائه وهو األمر الذي يفهم من صريح املادة 

يقوم احلكمان أو من يف حكمهما ابستقصاء أسباب اخلالف بني الزوجني وببذل جهدمها 

لقضاء النقض املغريب أن كرسه يف العديد من القرارات،  لذي سبقإلهناء النزاع" وهو األمر ا

"...املشرع خول :جاء فيها 108قضاء النقض املصري يف أحد قراراتهوعلى نفس النهج سار 

                                                           
 .489م، ص: 1998ية، بيروت، الطبعة األولى، ، الجزء الثاني، دار الكتب العلمعبد السالم التسولي، البهجة في شرح التحفة - 105
التهذيب في اختصار المدونة، الجزء الثاني، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، الطبعة  أبي سعيد البرادعي، - 106

 .405م، ص: 2002األولى، 
 إلى: نظرلمعرفة المزيد حول الشروط المتطلبة توفرها في الحكمين، ي - 107

 .34إلى  30، ص: م2015ديدة، الرباط، الطبعة الثانية، بعة المعارف الجمط عادل حاميدي، التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية، -
، مشار إليه في الموقع 20/02/1974بتاريخ  0460قرار صادر عن محكمة النقض المصرية عدد  - 108

 .13:45م، على الساعة 01/01/2017تاريخ اإلطالع   www.kenanaonline.comاإللكتروني:
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الشقاق بني الزوجني ويبدال جهدمها يف اإلصالح فإن اخلالف و للحكمني أن يتعرفا أسباب 

ذهبت إليه حمكمة النقض السورية يف قرار  أمكن على طريقة معينة قرراها" وهو نفسه ما

بني  ، جاء فيه:" على احلكمني أن يبدال اجلهد وعقد جلسات يف سبيل رأب الصدع109هلا

 ".الزوجني

 إىل اإلصالح بني الزوجني، حررا مضمونه يف تقرير من ثالث نسخ نيفإذا توصل احلكم

كل واحد من الزوجان نسخة منه  والزوجان ويرفعانه إىل احملكمة اليت تسلم لنييوقعه احلكم

وهو األمر الذي نصت  اه، ويتم اإلشهاد على ذلك من طرفداخل ملف النازلة وحتفظ الثالثة

، وتقرير احلكمان مبثابة وثيقة رمسية ال يطعن فيها إال 110من مدونة األسرة 95عليه املادة 

رار هلا، جاء فيه:" يف ق هسبق حملكمة النقض السورية وأن صرحت ب وهو األمر الذي ابلزور

تقرير احلكمان من األسانيد الرمسية اليت ال يطعن فيها إال ابلتزوير وال رقابة حملكمة النقض 

 .111على قناعة احلكمني"

 يف مضمون التقرير أو يف حتديد املسؤولية، أو مل يقدماه نيويف حالة ما إذا اختلف احلكم

هلذه األخرية أن جتري من األحباث خالل األجل املضروب هلما من قبل احملكمة، أمكن 

من  96وهو ما جاء يف صريح املادة  اإلضافية والوسائل الكافية ما تراه مالئما لإلصالح

                                                           
 منشور ب: ،2/5/1991بتاريخ  316في القضية  03قرار صادر عن محكمة النقض السورية عدد  - 109

 .1990درة سنة ، الصا3و2و1مجلة المحامون السورية، األعداد  -
إذا توصل الحكمان إلى اإلصالح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير  من مدونة األسرة على ما يلي:"... 95نصت المادة  110

لف ثالثة بالمحفظ الإلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وت من ثالث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها
 ".ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف المحكمة

 ، أشار إليه:22/8/1988بتاريخ  2522في األساس  566قرار صادر عن محكمة النقض السورية عدد  - 111

 .39. الهامش 38ص: ية، م.س، عادل حاميدي، التطليق للشقاق وإشكاالته القضائ -
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مدونة األسرة اليت نصت على أنه:" إذا اختلف احلكمان يف مضمون التقرير أو يف حتديد 

جتري حبثا إضافيا املسؤولية، أو مل يقدماه خالل األجل احملدد هلما، أمكن للمحكمة أن 

ابلوسيلة اليت تراها مالئمة"، ولعل من أمهها اللجوء إىل عقد جملس العائلة أو عند االقتضاء 

، وكل ذلك يف سبيل التوفيق والسداد بني أو املساعدة االجتماعية االستعانة ابجمللس العلمي

 الزوجني.

يف  لطة احلكمنيسد قصر ة قومما جتدر اإلشارة إليه، أن املشرع املغريب إن كان يف املدون

 فإن هناك من حصرا، اضيالتوفيق واإلصالح بني الزوجني، وترك إمكانية التفريق بينهما للق

 التفريق حلق يفابما التشريعات من وسعت من سلطة احلكمني إىل أبعد مدى، حيث اعرتفت هل

دين املشرع األر  جند اتيعشر بني الزوجني عند فشل حماوالت الصلح املقامة، ومن أمثلة هذه الت

:" إذا ظهر افيه من قانون األحوال الشخصية الذي جاء 138يف الفقرة )و( من املادة 

ل سبة إساءة كهر بنامل للحكمني أن اإلساءة من الزوجني قررا التفريق بينهما على تسلم من

ض العو ما على ق بينهفريمنهما، وإن جهل احلال ومل يتمكن من تقدير نسبة اإلساءة قررا الت

ء املذاهب عض أرا بالذي يراين أخذه من أي منهما"، وهذا التوجه يف نظران جيد سنده يف

 .ة واحلنبليةملالكياهب الفقهية اليت تقر للحكمني إمكانية التفريق بني الزوجني أمهها مذ
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 لعلمياجلس  الفقرة الثانية: اإلصالح بين الزوجين بواسطة مجلس العائلة والم

من  120114و 114113و  113112بكيفية صرحية واملواد  94يف املادة أحال املشرع 

على املؤسسات املرصودة لإلصالح بني الزوجني الواردة يف املادة بكيفية ضمنية مدونة األسرة 

للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات، مبا  من نفس القانون، حيث جاء يف هذه األخرية:" 82

و من تراه مؤهال إلصالح ذات البني. ويف حالة وجود فيها انتداب حكمني أو جملس العائلة، أ

 أطفال تقوم احملكمة مبحاولتني للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثني يوما."

اإلصالح بني حاوالت أعاله، يتضح أن القيام مب 82مون املادة انطالقا من مض

ألساس إىل احلفاظ على كيان الزوجني، يعد أحد أهم أوجه احلماية القانونية والقضائية اهلادفة اب

 .115األسرة من التشتت والضياع

املؤسسات اليت أقر هبا أهم يعترب جملس العائلة إىل جانب مؤسسة احلكمني من حيث 

شتنرب  10املشرع املغريب ألجل اإلصالح بني الزوجني، وهو من مستحداثت تعديل ظهري 

 56 التنصيص عليه يف الفصل ، حيث متالذي حلق مدونة األحوال الشخصية امللغاة 1993

يف إجياد احللول  116مكرر، وهذا التعديل الذي جاء كإضافة أخرى ملساعدة اجلهاز القضائي

                                                           
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد األسباب المنصوص عليها من المدونة على أنه:"  113تنص الفقرة األولى من المادة  - 112

 ..."أعاله، بعد القيام بمحاولة اإلصالح 98في المادة 
أذنت  اإلصالح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر اإلصالح، تحاول المحكمةمن المدونة على أنه:"... 114تنص الفقرة األخيرة من المادة  113

 ".باإلشهاد على الطالق وتوثيقه
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع األمر إلى المحكمة  من المدونة:" 120تنص الفقرة األولى من المادة  114

 ."..لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح،
ريد، المؤسسات المرصود للصلح في مجال النزاعات األسرية، الحكمين ومجلس العائلة، أي دور وفعالية؟ وما حمزة الت - 115

 .13م، ص: 2015البديل؟، مقال منشور بمجلة منازعات األعمال، العدد الثامن، نونبر ودجنبر، 
للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في  من مدونة األسرة على ما يلي:" يحدث مجلس 512تنص الفقرة الثانية من المادة - 116

 اختصاصاته المتعلقة بشؤون األسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي"
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البديلة والسريعة حلل القضااي الشائكة داخل األسرة، يف احلاالت اليت ال تنفع معها املساعي 

 2.04.88سوم احلبية األخرى، وقد حددت مقتضيات هذا اجمللس وأحكامه مبقتضى املر 

انسخا مبوجبه مقتضيات  2004يونيو  14املوافق ل  1425ربيع األخري  25الصادر يف 

مؤكدة أن  251، كما نصت عليه مدونة األسرة يف املادة 1994دجنرب  26 117املرسوم

 .118اختصاصه وتكوينه ومهامه ستحدد مبقتضي نص تنظيمي

 14املوافق ل  1425من ربيع اآلخر  25يف  2.04.88وفعال فقد صدر مرسوم 

دجنرب  26الصادر يف  2.94.31انسخا مبوجبه مقتضيات املرسوم رقم  2004119يونيو 

 .120، كما صدرت مبوازاته العديد من املناشري الوزارية من أجل تفعيل مقتضياته1994

فرغبة من املشرع يف تكريس آلية الوساطة كأحد احللول املعول عليها لفض املنازعات 

شاخصة من خالل ما أشري إليه يف ديباجة مدونة األسرة من الرغبة يف تعزيز  األسرية، تظهر

والنزاع للشقاق  ني. فبمجرد ادعاء الزوج121آليات التوفيق والوساطة بتداخل األسرة والقاضي

، ويتألف واإلصالحفيمكن للقاضي أن يدعوا إىل انعقاد جملس العائلة كمؤسسة للتوفيق 

                                                           
دجنبر  26الموافق ل  1415رجب  23الصادر في  2.94.31المرسوم المتعلق بالمقتضيات المحددة لمجلس العائلة الملغى رقم  - 117

 .1995فبراير  1بتاريخ  4292ة عدد، والمنشور في الجريدة الرسمي1994
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من املرسوم املنظم له من القاضي بصفته رئيسا،  122ألوىلاجمللس حسب منطوق املادة ا

أي  القاضي  –ابإلضافة إىل األب أو الوصي أو املقدم، وأربعة أعضاء يعينهم رئيس اجمللس 

من األقارب واألصهار بني جهة الزوج وجهة الزوجة، وإذا تعذر توفرهم من اجلهتني أمكن  –

 تكوينهم من جهة واحدة.

ات البني، ذح بني صاللس مهام استشارية، حيث يقوم ابلتحكيم وإوتعترب مهام هذا اجمل

نون من القا 7ة املاد مونوإببداء رأيه يف كل ما يتعلق بشؤون األسرة، وهو ما نستشفه من مض

ة عائلليقوم جملس ا ية.املنظم للمجلس، والذي جاء فيها:" مهام جملس العائلة مهام استشار 

 ة".سر إببداء رأيه يف كل ما له عالقة ابألابلتحكيم إلصالح ذات البني، و

وابإلضافة إىل جملس العائلة كمؤسسة من مؤسسات اإلصالح بني الزوجني يف حالة 

، فهناك مؤسسات أخرى ال تقل عنها أمهية تعىن بنفس الدور لعل أمهها مؤسسة صاماخل

 .123واملساعدة االجتماعية اجمللس العلمي

، وفشل مسعى الصلح اجملرى من والتطالق تطليقفلقد محل تعاظم قضااي الطالق وال

على التعويل على بدائل  هاز القضائيلدن احملكمة أو مبساعدة احلكمني يف أغلب احلاالت اجل

من مدونة  82أخرى علها تفي ابلغرض وحتقق املطلوب، سندها يف ذلك مقتضيات املادة 

هبا إلعانتها على التوفيق بني طريف األسرة، واليت مكنة احملكمة على التعويل على أي جهة تنتد

                                                           
 -القاضي بصفته رئيسا،  -تكون مجلس العائلة من: تنص المادة األولى من المرسوم المنظم لمجلس العائلة على ما يلي:" ي - 122

، ب وجهة األميعينهم رئيس مجلس العائلة من بين األقارب أو األصهار بالتساوي بين جهة األ أربعة أعضاء -األب واألم أو الوصي، 
 أو جهة الزوج حسب األحوال، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة".

سة المساعدة االجتماعية رغم أنه ليس هناك أي إطار قانوني خاص تستند عليه، فإنها تؤدي أدوار مهمة داخل أقسام إن مؤس - 123

 لك.القيام بذ ر ألجلالتي يسند لها األم تقضاء األسرة وال يخفى على أحد مالها من أهمية في اإلصالح بين الزوجين في بعض الحاال
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دعوى الطالق والتطليق وفق حكم متهيدي حيدد مهام السداد بدقة، وإسناد تلك املهمة 

 .124للمجلس العلمي احمللي ال تعدو أن تكون أحد اخليارات اليت يعود أمر تقريرها إىل احملكمة

قة ف العالطراأفاجمللس العلمي كمؤسسة قد تستنجد به احملكمة لرأب الصدع بني 

ها لعبارة الواردة فيمن مدونة األسرة من خالل ا 82الزوجية جيد سنده يف مضمون املادة 

 أو من تراه مؤهال إلصالح ذات البني". ":والقاضية مبا يلي

لكن ما ميكن اإلشارة إليه يف هذا املنحى هو الصعوبة اليت تعرتض إجراءات الصلح بني 

ابطة الزوجية، حيث أصبحت عاجزة عن حتقيق األهداف الزوجني، يف مساطر انفصال الر 

، فبخصوص مثال الصعوابت اليت تعرتض اجمللس العلمي 125منها للسرعة اليت تتم هبا ةاملتوخا

يف القيام بدوره، هي تلك املتعلقة ابلتنسيق بني أقسام قضاء األسرة واجمللس العلمي من أجل 

حيث أابنت التجربة العملية عن كون مثل هذا التعاون على إصالح ذات البني بني الزوجني، 

اإلجراء يفضي إىل تطويل مساطر الطالق والتطليق بال جدوى أو طائلة، فال حيرتم أجل الستة 

 97، كما أقرت بذلك الفقرة األخرية من املادة 126أشهر احملدد للبت يف قضااي التطليق

                                                           
 .380القضائي للقاضي والمحامي في المنازعات األسرية، م.س ، ص: عادل حاميدي، الدليل الفقهي و - 124
فتيحة الشافعي، مدونة األسرة بعد سنوات من التطبيق، المكتسبات والعوائق واآلفاق، مقال منشور بموقع العلوم  - 125
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ع التطليقات الواردة يف املادة ابلنسبة لباقي أنوا  113و املادة  127ابلنسبة لدعوى الشقاق

 .128من املدونة 98

 خاتمة: 

 اإلصــالح بــني ملسـألة لقـد أولــت الشـريعة اإلســالمية وبعـدها الفقــه اإلســالمي عنايـة كبــرية
ؤلفات يفة وكذا املية الشر الزوجني، ويظهر ذلك يف العديد من اآلايت القرآنية واألحاديث النبو 

 غربيـة، حيـثسـرة املريعات العربيـة، ومنهـا مدونـة األالفقهية، وعلـى هنجهـم صـارت معظـم التشـ
لقيام به  مة ابز فاحملكمة مل املشرع املغريب جعل اإلصالح بني الزوجني من متعلقات النظام العام،

 رض.كقاعدة عامة وذلك عن طريق العديد من املؤسسات اليت رصدها هلذا الغ

نون وص قانص جني منففي القانون املغريب مت إخراج مسألة اإلصالح بني الزو 
استبداهلا مبقتضيات  منها، ومت 121و  178املسطرة املدنية بعدما مت إلغاء املادتني 

نها اإلطار العام الذي م 82واضحة وصرحية مت التنصيص عليها يف املدونة، وتعترب املادة 
ه هم هذمن أصاغ فيه املشرع اإلجراءات وكذا مؤسسات اإلصالح بني الزوجني، و 

ة ساعدوامل ت جند مؤسسة احلكمني وجملس العائلة وكذا اجمللس العلمياملؤسسا
 االجتماعية...اخل.

لكن، ورغم تنويـع املشـرع يف املؤسسـات الـيت يـتم بواسـطتها اإلصـالح بـني الـزوجني عنـد 
النـــزاع إال أن املالحـــظ أن هـــذه املؤسســـات رغـــم احملـــاوالت الـــيت تقـــوم هبـــا فـــإن أكثرهـــا تبـــوء 

ســباب الــيت تــؤدي إىل ذلــك جنــد الفضــاءات الــيت يــتم فيهــا هــذا اإلصــالح، ابلفشــل،  ومــن األ
فجو احملاكم املكتظ والشد واجلدب وكثرة الزحام مـن األسـباب الـيت ال تلـني الـنفس وال جتعلهـا 

                                                           
من مدونة األسرة على ما يلي:" يفصل في دعوى الشقاق في أجل ال يتجاوز ستة أشهر من  97تنص الفقرة الثانية من المادة  - 127

 تاريخ تقديم الطلب"
ي:" يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد األسباب من مدونة األسرة على ما يل 113تنص الفقرة األولى من المادة  - 128

م توجد ة أشهر، ما لأعاله، بعد القيام بمحاولة اإلصالح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ست 98المنصوص عليها في المادة 

 ظروف خاصة"
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يف أهبة للصلح، لذلك نقرتح إعداد فضاءات خاصة يتم فيها اإلصالح بني الزوجني بعيدا عـن 
إقتداء يف ذلك مبـا ذهبـت إليـه بعـض الـدول الغربيـة الـيت خصصـت شوشرة احملاكم واكتظاظها، 

فضاءات كمتنزهات لإلصالح بني الزوجني، كما نقرتح أتهيل قضاة وتكـوينهم يف جمـال الصـلح 
األســري وكــذا نقــرتح الرفــع مــن عــدد حمــاوالت اإلصــالح املقامــة إىل ثالثــة إســوة مبــا دهــب إليــه 

 املشرع التونسي.
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 القامسي حممد اذاألست
 

 بعنوان:رابع مقال 

 يفمسطرة بيع أموال القاصر املنقولة 
 التشريع املغريب 

 يقول تعالى:

 (وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)

 .152سورة األنعام، اآلية  

 :مقدمة

ال خيلوا أي جمتمع إنساين من أشخاص يعانون من القصور يف أهليتهم، أو 
العوارض اليت جتعل هذه األخرية متنعهم من التصرف يف أمواهلم بكل حرية،  بعض

، أو 130هوالعت 129هاألهلية كما احلال ابلنسبة للسف سواء كانت هذه العوارض تنقص
  .131تعدمها كاجلنون أو الصغري الغري املميز

 فلقد اهتم املشرع املغريب هبذه الفئة، كما عمل على توفري احلماية الكافية هلم
من مجيع النواحي، وتتجلى األمهية الكربى اليت أوالها هبم يف الشق املايل خصوصا، 

                                                           

له فيما ال فائدة فيه، وفيما يعده العقالء عبثا، السفيه هو املبذر الذي يصرف مامن مدونة األسرة على ما يلي:"  215تنص املادة  - 129
 "بشكل يضر به أو أبسرته.

 "من املدونة على ما يلي:" املعتوه هو الشخص املصاب إبعاقة ذهنية ال يستطيع معها التحكم يف تفكريه وتصرفاته. 216تنص املادة  - 130
 : األداء يعترب عدمي أهليةمن مدونة األسرة على أنه:"  217تنص املادة    -3

 أوال : الصغري الذي مل يبلغ سن التمييز ؛

 "لاثنيا : اجملنون وفاقد العق
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حيث أحدث مسطرة دقيقة يتم سلوكها عندما تتولد الرغبة يف من ميارسون أحكام 
 على هؤالء يف بيع أمواهلم سواء املنقولة أو العقارية. 132النيابة

على القواعد  133األسرة من مدونة 274فاملقنن املغريب أحال بصريح املادة 
، اليت تنظم إجراءات بيع أموال القاصر 134املسطرية املضمنة يف قانون املسطرة املدنية

، وذلك ابلنص:" يتم بيع العقار أو املنقول املأذون 135سواء كانت منقولة أو عقارية
 به طبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف قانون املسطرة املدنية..." 

على قانون  رةمن مدونة األس 274الواردة يف املادة  فبموجب هذه اإلحالة
ل ه بيع أمواذن لد اإليمكن ملن ميارس أحكام النيابة الشرعية بعف، املسطرة املدنية

ة واعد العام القة يفالقاصر، خصوصا املنقولة، أن يسلك اإلجراءات املسطرية احملدد
 اإلجرائية. 

 ملشرعفق او ها: إىل أي حد من كل هذا وذلك، تطرح اإلشكالية اليت مفاد
 وال القاصريع أمبات املغريب يف وضع مجلة من النصوص القانونية تعىن بتنظيم إجراء

 املنقولة ومحايتها؟

وسريا منا لإلملام بتفاصيل اإلشكالية املطروحة، وحماولة إعطاء مقرتب جواب 
املختصة مبنح املطلب األول: اجلهة  - :بعدهعنها، سنعمد إىل تبين التصميم املبني 

                                                           

 قاضي.املقصود ابلنيابة يف هذا املقام هي النيابة القانونية اليت ميارسها الويل، أو النيابة القضائية اليت ميارسها املقدم الذي يعينه ال - 132
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 1424ذي احلجة  14بتاريخ  5184عدد  مبثابة مدونة األسرة واملنشورة يف اجلريدة الرمسية 70/03، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 2004
 .418، الصفحة 2004فرباير  5املوافق ل 

( ابملصادقة على نص قانون املسطرة 1974شتنرب  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447قم ظهري شريف مبثابة قانون ر  - 134
 .2741(، ص 1974شتنرب  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرمسية عدد  املدنية، اجلريدة

 من قانون املسطرة املدنية. 211إىل  201أشار املشرع املغريب إىل بيع أموال القاصر سواء املنقولة أو العقارية يف الفصول  -135
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املطلب الثاين: أنواع البيوعات اليت تنصب  -، اإلذن ببيع منقوالت القاصر وطبيعته
 .على منقوالت القاصر، وإجراءات إمتامها

 عتهوطبي قاصراملطلب األول: اجلهة املختصة مبنح اإلذن ببيع منقوالت ال
اوتة على سعيا من املشرع حلماية الذمة املالية للقاصر، فقد كرس رقابة متف

وصيا أو مقدما،  –البائع هلا  –البيوعات الواردة على منقوالته، سواء كان النائب 
على اعتبار أن الويل الشرعي ال متارس عليه رقابة عندما يود بيع أموال ابنه القاصر، 

 .136من املدونة 240إال إذا جتاوزت سقفا معينا كما هو حمدد يف املادة 

سواء كان  –ممارسي النيابة الشرعية على القاصر يف حني أخضع املشرع ابقي  
إىل رقابة قضائية على كل إجراء   -هذا النائب وصي لألب أو لألم أو مقدما 

، حيث ألزم هؤالء احلصول على إذن من 137يهدف إىل بيع أموال القاصر املنقولة
ول قاضي املكلف بشؤون القاصرين ) الفقرة األوىل( وهو األمر الذي نتساءل معه ح
 الطبيعة القانونية لألوامر اليت يتخذها هذا القاضي يف هذا الصدد)الفقرة الثانية(.

ع منقول ىل بيإامي الفقرة األوىل: اإلذن الصادر من قاضي شؤون القاصرين والر 
 القاصر

                                                           

مننم منة ننس م عنن    ينن: منن  ضيننلول   رقانن  ماننءال ا ل ةننس مااانن أل ماا ي ننس  ننل   م تنن   مننءم   240تنن ا مادن      136
ان  ل 200مادحجء ، ة  رفتح مين  ما   ةنس ماعن   س ة ا  نهس ان      دم تينن  م دنس لمنءم  مادحجنء  من هتل لان     ن   

 ةعؤةن ماا ص يم ما زة   م  نام ماحنن ةم من  ةفنتح مين  ما   ةنس ماعن   س  دم ل تن  م نيحس    (. ةايا ضل مادكي  
 مادحجء   ل داك. ةيدكم مازي     ل  اه ماق دس ةدءجب  ا ت ظ دل.ل

قانون  من 211إىل  201نص املشرع املغريب على اإلجراءات املتبعة ألجل بيع أموال القاصر املنقولة أو العقارية يف الفصول من   137
 املسطرة املدنية.
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أوقف املشرع متام بيع أموال القاصر املنقولة الذي جيريها الوصي أو املقدم، على 
ف القاضي املكلف بشؤون القاصرين، حيث يتخذ هذا األخري إذن مينح هلما من طر 

مجيع التدبري اليت متكن الوصي أو املقدم من القيام إبحصاء أموال القاصرين، وكذا 
ينظر يف أمر تسيريها واحلفاظ عليها، وتفويتها، ابإلضافة إىل منح اإلذن للمقدم أو 

 الوصي يف مجيع التصرفات اليت حتتاج إىل ترخيص منه.

و صيه أبل و فأي تصرف يرمي إىل بيع أموال القاصر املنقولة، سواء من ق
وهو ما جاء  مقدمه، فهو حيتاج إىل إذن من القاضي املكلف بشؤون القاصرين،

 لقاضياه:" أيذن من قانون املسطرة املدنية الذي نصت على أن 201بصريح املادة 
بطريق  نقولةملل قاصره ااملكلف بشؤون القاصرين للوصي أو املقدم يف بيع أموا
 " ...املراضاة ملصلحة هذا األخري إذا مل تتجاوز قيمتها ألفي درهم

ع قف بيع أو فانطالقا من مقتضيات الفصل املذكور أعاله، يتضح أن املشر 
 ملكلفي امنقوالت القاصر من قبل وصيه أو مقدمه على ترخيص يسلمه القاض

ستبعاد ام ابقيب نص أن املشرع املغر بشؤون القاصرين، لكن ما يالحظ على هذا ال
جبون ستو الويل من هذا املقتضى، حيث مل يدرجه من ضمن األشخاص الذين ي

ال ابنه ع أمو بي استصدار إذن من القاضي املكلف بشؤون القاصرين عندما يرغب يف
 عدة عامة.ة كقاقابالقاصر املنقولة، حيث يبقى من حقه القيام هبذا التصرف دون ر 

ر هو الذي دهب إليه اجمللس األعلى يف أحد قراراته جاء فيها :" وهذا األم
القانون الذي حيكم النيابة الشرعية للمغاربة املسلمني هي مدونة األحوال الشخصية، 
اليت تعطي لألب الوالية العامة على أوالده القاصرين له التصرف يف أمواهلم مبا فيها 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

الوصي، هو الذي حيتاج إىل إذن القاضي البيع دون إذن سابق من القاضي. املقدم و 
 .138ابلنسبة هلذه التصرفات وليس األب."

 –يل د الو ستبعايتضح من خالل مضمون القرار الصادر عن اجمللس األعلى أنه 
لقضاء اقابة من ر  –الذي هو األب أو األم يف حالة عدم وجوده أو فقده لألهلية 

لى هذه عأبقى ، و بشؤون القاصرين املتمثلة يف تلك اليت ميارسها القاضي املكلف
 الرقابة لكي خيضع هلا كل من الوصي واملقدم.

ائب، صلصدد ذا اهوالرأي يف ما نعتقد أن ما ذهب إليه االجتهاد القضائي يف 
بار ه، على اعتشفع لا يألن عدم إخضاع الويل للرقابة اليت ميارسها القضاء أمر جيد م

قوم أن ي اطرهابنه القاصر ولن يعطيه خأن الويل سيحرص كل احلرص على أموال 
اق الضرر ىل إحلإمح ابإلضرار بفلذة كبده، فإن مل يسعى إىل جلب النفع له، فلن يط
صرف قد أي ت اشىبه، فالرابطة الدموية اليت جتمع بني الطرفني جتعل الويل يتح

ية ة دمو القيلحق أي نوع من أنواع الضرر اببنه، على خالف أنه ليس هناك ع
  طرفهما غري ه منصاحلرة بني الوصي أو املقدم والقاصر، مما يكون معه مراعاة ممباش

احلرص،  ل هذاتكمكاملة إىل حد ما، مما جيعل رقابة قاضي شؤون القاصرين أتيت ل
صغرية، و برية ل كوتلزم الوصي واملقدم على إعارة االهتمام ملصاحل القاصر يف ك

 القاصر.   وخصوصا عندما يهم األمر بيع أموال هذا 
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 رينلقاصالفقرة الثانية: طبيعة اإلذن املمنوح من طرف قاضي شؤون ا

اضي قنحه ذي ميإن من األمور اليت تثار يف هذا الصدد، هو طبيعة اإلذن ال
موال بيع أن يأاملكلف بشؤون القاصرين، والذي مبوجبه ميكن للوصي أو املقدم 

 الئية؟ه الو صفتب؟ أم أنه مينحها القاصر املنقولة، هل مينحها بصفته القضائية
إن اإلذن املمنوح يعترب مظهرا من مظاهر الرقابة القضائية املمارسة على 
تصرفات املقدم أو الوصي، وذلك ألجل ضمان احلماية الكافية ألموال القاصر من 
استغالل واختالس الشخص الذي عهد له اإلشراف عنها، حيث يسعى إىل احملافظة 

من  209إىل حني بلوغ القاصر سن الرشد القانوين احملدد يف املادة عنها وتنميتها 
 ، مع ختلف عوارض األهلية سواء املعدمة أو املنقصة هلا.139مدونة األسرة

صرين القا شؤونفبالعودة إىل طبيعة األوامر اليت يتخذها القاضي املكلف ب
رية نقولة، فكثر املقاصخبصوص اإلذن املمنوح للنائب الشرعي الرامي إىل بيع أموال ال

إىل   ذلكيفين هي املعايري اليت اعتمد عليها بعض الفقهاء و الباحثني مستند
 من قانون املسطرة املدنية. 149و  148مقتضيات الفصلني 

وعليه، يبقى السؤال مطروحا، أي املعايري األجنع لتبيان الطبيعة القانونية لإلذن 
إىل بيع أموال القاصر املنقولة، ففي هذا الذي مينح قاضي شؤون القاصرين والرامي 

الصدد ذهب بعض الفقه وميثله األستاذ عبد الرحيم بلعكيد إىل القول أن وضع 
حدود للسلطة القضائية من جهة والوالئية من جهة اليت جيمع بينها قاضي شؤون 
القاصرين، فالسلطة الوالئية ترجع إىل اإلشراف العام الذي ميارسه على النيابة 

قانونية داخل دائرته الرتابية يف محاية مال القاصر من الضياع وتبذيره واستثماره، ال
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فهي ال تتعلق البتة ابلفصل يف نزاع، لذا كانت األوامر اليت يصدرها ذات طبيعة 
والئية، أما سلطته القضائية فإهنا ترجع إىل املنازعات اليت يفصل فيها ألن طبيعة 

 .140اع، خالفا للسلطة الوالئيةهذه السلطة هي الفصل يف النز 

، وسنده يف ذلك  أن 141والتوجه السالف الذكر هو ما مل يستسغه بعض الفقه
بعض األوامر اليت يتخذها القاضي املكلف بشؤون القاصرين مع أنه يتخذها بصفته 

 أو تقرر مركز قانونيا. تنشئالوالئية إىل أنه ومع ذلك 
ملكلف اقاضي ه الا اإلذن الذي يتخذوأمام هذا الرأي وذاك، نرى أن طبيعة هذ

ال  املنقولة، لقاصرل ابشؤون القاصرين، والذي مبوجبه أيذن للنائب الشرعي ببيع أموا
ية يتم لوالئامر يعدو أن يكون متخذا بصفته الوالئية، وسندان يف ذلك أن األوا

ون، قاناختاذها ألجل ضمان حق أو حلفظه أو ضمان مطابقة تصرف معني لل
ن تالعب اصر مالق املمنوح هذا ال يعدو أن يكون إىل ضمانة حلماية أموالواإلذن 

أن  ستبعدنني حوتبذير النائب الشرعي، وكذلك درءا ألي تواطأ أو اختالس، يف 
 ائية.وى قضدع يكون هذا اإلذن دو طبيعة قضائية، ألنه ال يهدف إىل الفصل يف

راءات ، وإجاصروالت القاملطلب الثاين: أنواع البيوعات اليت تنصب على منق
 إمتامها

من قانون املسطرة املدنية، نالحظ أن  202و 201استنادا إىل الفصل   
هناك نوعني من الطرق اليت يتم هبا البيع املنصب على أموال القاصر املنقولة، حيث 

                                                           

، ص. 1995الطبعة الثالثة،  الرابط، صفية الرتكة( مطبعة النجاح اجلديدة،عبد الرمحان بلعكيد، علم الفرائض )املواريث، الوصية، ت  140
255 .226. 
، 116، العدد الثاين، البند 1996عبد الباسط مجيعي، سلطة القاضي الوالئية، مقال منشور مبجلة العلوم القانونية واالقتصادية، سنة   141
 .630ص. 
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، فالبيع يتم بطريقة املرضاة )الفقرة األوىل( يف حني أن مضمون 201حسب الفصل 
نفس القانون يتحدث عن الطريقة الثانية اليت يتم هبا البيع، وهي  من 202الفصل 

 البيع ابملزاد العلين )الفقرة الثانية(. 
 الفقرة األوىل: البيع ابلرتاضي ملنقول القاصر وإجراءاته

من قانون املسطرة املدنية،  201يقصد ابلبيع ابملرضاة كما هو وارد يف الفصل 
واالتفاق بني كل من الوصي أو املقدم واملشرتي، من ذلك البيع الذي يتم ابلرتاضي 

 .142غري إتباع إجراءات اإلشهار والسمسرة العمومية

فالبد  بيوع،ن المفألجل أن أيذن القاضي املكلف بشؤون القاصرين هبذا النوع 
ية، ويتمثل من قانون املسطرة املدن 201من حتقق شرطني، نص عليهما الفصل 

 هذين األخريين يف:

( 2000ي )مبلغ ألف رط األول: أن تقل قيمة املنقول املراد بيعه عنالش -
نه:" أعلى  صهادرهم، وهو ما صرحت به الفقرة األوىل من الفصل املذكور بتنصي

ة ره املنقولل قاصمواأأيذن القاضي املكلف بشؤون القاصرين للوصي أو املقدم يف بيع 
." مما ميكن رهم..ي دز قيمتها ألفبطريق املراضاة ملصلحة هذا األخري إذا مل تتجاو 

رهم فهناك طريقة د( 2000معه أن نستشفه أنه يف حالة جتاوز قيمة املنقول ألفي )
 أخرى حددها املشرع لكي يتم البيع هبا.

الشرط الثاين: أن تكون هناك مصلحة ظاهرة للقاصر إذا مت البيع هبذه  -
رتي يوازي القيمة احلقيقية الطريقة، حيث جيب أن يكون الثمن الذي اقرتحه املش

للمنقول املبيع تالفيا ألي غنب أو ضرر قد يلحق ابلقاصر، وهو األمر الذي أكده 
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من قانون املسطرة املدنية، وذلك بتنصيص  201املشرع يف الفقرة الثانية من الفصل 
أنه:" يتحقق القاضي يف هذه احلالة قبل منح اإلذن من أن الثمن املقرتح يوافق قيمة 

نقوالت اليت يقومها خبري يعينه هلذه الغاية عند االقتضاء وليثبت أن الثمن املعروض امل
 ال غنب فيه وال ضرر على احملجور."

ن له م تبنييفهنا أعطى املشرع للقاضي أن يستعني خببري جيري خربة لكي 
إذا  المنقول، ومليقية حلقخالهلا ما إن كان الثمن املقرتح من املشرتي مناسبا للقيمة ا

جلى مظاهر نا تتن همل يكن يف األمر غنب وال ضرر قد يلحق ابحملجور يف األمر، وم
 ة.لعالق امحاية املشرع ألموال القاصر واحلفاظ على مصاحله كطرف ضعيف يف
ون ف بشؤ ملكلفبمجرد ما يتحقق الشرطني املذكورين أعاله، أيذن القاضي ا

البيع  ن يوقعأب –كان وصيا أو مقدما واء  س –القاصرين ملن ميارس النيابة الشرعية 
ال و بله، ن قابلرتاضي، حيث يتم تسليم املنقول إىل املشرتي، وقبض الثمن م
د مل العقو و ات يستوجب أن يفرغ البيع يف صك مكتوب، مادام أن قانون االلتزام

 رهم.أالف د 10يستوجب الكتاب إال إذا كانت قيمة املعاملة تتجاوز 
 اتهإجراءصر و از البيع ابملزاد العلين ملنقول القاالفقرة الثانية: إجن

ا مل لي:" إذيمن قانون املسطرة املدنية للتنصيص على ما  202جاع الفصل 
لين ملزاد العبيع ابال تقع املراضاة أو كانت قيمة املنقوالت تتجاوز ألفي درهم أجري

 بواسطة كتابة الضبط.

مكان آخر يتوقع فيه احلصول يقع هذا املزاد يف أقرب سوق عمومي أو يف أي 
على أحسن نتيجة. وحياط العموم علما بتاريخ ومكان املزاد بكل وسائل اإلشعار 

 املناسبة ألمهية املبيع.
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ن قاصرين اليباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي املكلف بشؤو 
كان وامل تاريخال حتت إشراف هذا األخري، ويرسو املزاد على من قدم أعلى عرض يف

 املعينني.

 ال إذا كانإلبيع االن جيرى املزاد بعد انتهاء أجل مثانية أايم من يوم إشهار إع
تقصري  حلالةه ااملنقول عرضة للتلف أو لتقلب األسعار حيث ميكن للقاضي يف هذ

 األجل من يوم إىل آخر ومن ساعة إىل أخرى.
 ييسدد املشرت  ة.حيدد الثمن األساسي للبيع خبري يعينه القاضي هلذه الغاي

أتخره  . ينذر عندنقدا نهاالثمن والصوائر حاال وال تسلم له املنقوالت إال بعد أداء مث
لبيع على عيد اه أعن األداء بتأديته دون أجل. إن مل يستجب لإلنذار املوجه إلي

 نفقته ومسؤوليته.

 ن الذيالثمليه و اد عيتحمل املشرتي املتخلف الفرق بني الثمن الذي رسا به املز 
كثر إذا كان أ ل أماألو وقفت به املزايدة اجلديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن ا

 فال حق له يف الفرق بينهما."

من خالله  ي يتمالذ إن مقتضيات الفصل املومأ إليها أعاله تعترب اإلطار العام
ل ن خالمشف بيع منقول القاصر يف املزاد العلين من طرف كاتب الضبط، ويست

ويتمثل هذه  علين،ال ضامني هذا الفصل أنه جيب توفر شرطني لكي يتم البيع ابملزادم
 الشرطني يف ما يلي:

( درهم، خالفا 2000الشرط األول: أن تتجاوز قيمة املنقول ألفي )  -
( درهم، حيث يتم البيع 2000للحالة األوىل اليت يكون فيها املبلغ أقل من ألفي )

 كما سبق تبيانه يف الفقرة األوىل من هذا املطلب.يف هذه احلالة ابملرضاة  
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ري ممكن غرضاة لشرط الثاين: عدم وقوع املرضاة يف البيع، أي أن البيع ابملا -
 النعدام رضا بني البائع الذي هو كاتب الضبط واملشرتي.

  يفشتغل يلذي اوقد حدد الفصل املذكور القائم على البيع وهو كاتب الضبط 
لقاصرين، ؤون ابش ة اليت يوجد يف دائرة نفوذها القاضي املكلفكتابة ضبط احملكم

 والذي منح اإلذن ابلبيع.
 يفاملتمثلة  لعليناد اكما حدد كذلك األماكن اليت ميكن أن يتم فيها البيع ابملز 

نقول ابمل ليقيأقرب سوق عمومي، أو يف أي مكان آخر ميكن يف احلصول على مثن 
مثال ار، كشهز هذا البيع جمموعة من وسائل اإلاملبيع، ويستعمل يف خضم إجنا

ملبيع يمة اقلك ذإلصاق إعالانت، أو اعتماد الرباح يف األسواق...، ويراعى يف 
تب من طرف كا دد لهحملوأمهيته، حيث مبجرد فتح املزاد العلين يف التاريخ واملكان ا

 ه.يفرض الضبط فيستمع لعروض العامة، ويرسو املزاد على من قدم أعلى ع

حيث ال يتم  علين،د الوقد حدد املشرع املغريب األجل الذي يتم فيه البيع ابملزا
 هذا األجل اء منتثنإال بعد أجل مثانية أايم من يوم إشهار إعالن البيع، مع االس
يث حيدد حعار، ألسااملنقول الذي خياف عليه من التلف قبل إجناز املزاد أو تغري 

عينه قاضي بري يخطة ما خبصوص مثن املزاد فيحدد بواساتريخ أقرب إلجراء املزاد، أ
زما بدفع قه مل حشؤون القاصرين هلذا الغرض، ومبجرد رسو املزاد يكون من رسا يف

ن رسا مقاعس تلة الثمن نقدا ويف احلال، ابإلضافة إىل الصوائر األخرى، ويف حا
ألجل رمانه من امع ح قودعليه املزاد عن تسليم ما عليه، فيتم إنذار بضرورة تسليم الن

  مزاد علينبيع يفال الذي سبق وأن حدد له للدفع، أما إذا مل يستجيب لإلنذار يعاد
 أخر على نفقة ومسؤولية املتقاعس.
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ىل إؤجل البيع يله،  ملك أما إذا ادعى الغري أن املنقوالت املراد بيعها يف املزاد
إدعاء  ا كانإذفقرب وقت، أن يبت القاضي املكلف بشؤون القاصرين يف األمر يف أ

زايدة. ن املماء الغري صحيحا ومرفوقا حبجج كافية طلب القاضي إخراج تلك األشي
اءات ر إجر ستمتويستثىن من ذلك املنقوالت اليت يشيع الفساد فيها بسرعة حيث 

 وع.وضبيعها وال يسلم مثنها إىل أن يبت يف ملكيتها من طرف قاضي امل

لب طقدم  بشؤون القاصرين على أتجيل البيعفإذا وافق القاضي املكلف 
إال و يخ األمر؛ ن اتر م مإبخراج األشياء إىل حمكمة مكان التنفيذ خالل أجل مثانية أاي
 لب.ا الطهذ فتواصل اإلجراءات، وال تتابع عند االقتضاء إال بعد احلكم يف

 ابلزور، حسب مقتضيات الفصل العلين إالوال يطعن يف وثيقة البيع ابملزاد 
 .143من قانون املسطرة املدنية 204

من  205فصل أما إذا تعلق األمر ببيع أصل جتاري، فقد نص املشرع يف ال
 جتاري على أبصل مرقانون املسطرة املدنية على ما يلي:" ينصب البيع إذا تعلق األ

 سابقني وفقني الائعمجيع عناصره بعد قيام الوصي أو املقدم إبجراءات التبليغ للب
 (. 1914ديسمرب  31) 1333من صفر  13من ظهري  3الفصل  مقتضيات

يسي الرئ ركزيعني القاضي املكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته امل
 اسي.ألسالألصل التجاري بطلب من الوصي أو املقدم خبريا لتحديد الثمن 

ال ميكن أن يرسو املزاد على من قدم العرض األعلى إذا كان الثمن يقل عن مثن 
التقومي الذي حدده اخلبري جملموع العناصر املادية املكونة لألصل التجاري. تباع يف 

 هذه احلالة ابلتقسيط خمتلف العناصر اليت تكون األصل التجاري"
                                                           

 "ال يطعن يف وثيقة البيع إال ابلزور.من قانون املسطرة املدنية على أنه :"  204ينص الفصل  - 143
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على طريقة بيع القيم  144من قانون املسطرة املدنية 206يف حني نص الفصل 
شرع حق اإلذن يف بيعها املنقولة والسندات، ومن له احلق يف بيعها، حيث أعطى امل

 لقاضي شؤون القاصرين كذلك.
 خامتة:

 ها:ل أمهت لعانطالقا من كل ما تقدم ذكره، خنلص إىل العديد من اخلالصا

املقدم   صي أوالو  أوقف املشرع متام بيع أموال القاصر املنقولة الذي جيريها
اضي القف طر  كممارسني للنيابة الشرعية على القاصر، على إذن مينح هلما من

كان أاب   سواء رعياملكلف بشؤون القاصرين، خبالف أنه مل خيضع املشرع الويل الش
بنهما اموال ع أأو أما لنفس املقتضى، حبيث ميكن هلذين اآلخرين أن يقوما ببي

 القاصر دون أية رقابة قضائية كقاعدة عامة.

وجبه مبلذي ، واإن طبيعة اإلذن الذي يتخذه القاضي املكلف بشؤون القاصرين
خذا بصفته ون متيك أيذن للنائب الشرعي ببيع أموال القاصر املنقولة، ال يعدو أن

ظه حق أو حلف ضمان جلالوالئية، والسند يف ذلك أن األوامر الوالئية يتم اختاذها أل
كون إىل أن ي عدوأو ضمان مطابقة تصرف معني للقانون، واإلذن املمنوح هذا ال ي

ا ألي ك درءكذلو صر من تالعب وتبذير النائب الشرعي، ضمانة حلماية أموال القا
 تواطأ أو اختالس.

يقع بيع أموال القاصر املنقولة بطريقة املرضاة، وذلك بتوفر شرطني مها أن تقل 
( درهم، وأن تكون هناك مصلحة 2000قيمة املنقول املراد بيعه عن مبلغ ألفي )

                                                           

يصدره  تباع القيم املنقولة والسندات واألسهم أو حصصها يف البورصة أبمرمن قانون املسطرة املدنية على أنه:"  206ينص الفصل  - 144
 "القاضي املكلف بشؤون القاصرين.
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تم بيع هذه املنقوالت بطريقة املزاد ظاهرة للقاصر إذا مت البيع هبذه الطريقة، كما ي
( درهم، وكذا عدم 2000العلين إذا توفر شرطني مها أن تتجاوز قيمة املنقول ألفي )

ائع الذي وقوع املرضاة يف البيع، أي أن البيع ابملرضاة غري ممكن النعدام رضا بني الب
 هو كاتب الضبط واملشرتي.
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 القامسي حممد األستاذ
 

 بعنوان:امس خمقال 

من مدونة األسرة  49قراءة يف املادة 
 على ضوء االجتهاد القضائي

 

وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ) :يقول تعاىل

 145(وللنساء نصيب مما اكتسنب

ملا كانت مدونةة األحةوال الشخصةية امللغةاة مل تتطةرق إىل مسةألة 
حيةث جةاء يف قةرار   ،146خةالل العالقةة الزوجيةة تدبري األموال املكتسةبة

للمجلس األعلةى للتنصةيص علةى مةا يلةي:" لكةن ردا علةى مةا أثةري يف 
الوسةةيلتني معةةا فإنةةه وإن كانةةت مدونةةة األحةةوال الشخصةةية مل تةةنظم 
بنصةةوص خاصةةة أحكةةام األمةةوال التةةي يكتسةةبها الزوجةةان بعةةد عقةةد 

باملشهور أو الةراجح زواجهما، فإنها نصت يف حالة عدم وجود نص األخذ 
أو ما جرى به العمل يف مذهب اإلمام مالك..."، فإن املدونة تطرقت هلةا 
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الدالئل، العدد ة الشروح ولسللمنتقى من عمل القضاء في تطبيق المدونة، الجزء األول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سا -
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للتنصةيص علةى  147من نفس القانون 49بصريح النص، حيث جاء املادة 
ما يلي:" لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر، غةري 

ثناء قيام الزوجية، أنه جيوز هلما يف إطار تدبري األموال التي ستكتسب أ
االتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا االتفاق يف وثيقةة مسةتقلة 

 .عن عقد الزواج
 

يقوم العدالن بإشعار الطرفني عند زواجهما باألحكام السةالفة الةذكر. إذا 
مل يكن هناك اتفاق فريجع للقواعد العامة لإلثبات، مع مراعاة عمل كةل 

ه من جمهودات وما حتمله من أعباء لتنمية واحد من الزوجني وما قدم
 ".أموال األسرة

وقد ورد تعليق على هذه املادة يف الدليل العملي للمدونة نص 
على ما يلي:" لقد جاءت هذه املادة لتؤكد على ما كان عليه الوضع من 
أن الذمة املالية لكل واحد من الزوجني مستقلة عن اآلخر يتصرف فيها 

 كيف شاء.
يف إطار املنظور اجلديد والبعد الذي ابتغاه واضع النص ملا إال أنه 

جيب أن يسود أجواء األسرة من تعاون من أجل النهوض بأعبائها كل 
واحد من موقعه فقد منحت إمكانية للزوجني يف أن يتفقا يف عقد 
مستقل على تدبري األموال املكتسبة بعد الزواج فهو اتفاق اختياري 
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ح عليه فقها وقانونا من تصرفات تدخل يف نطاق وجيد سنده يف ما يصطل
مبدأ سلطان اإلرادة التي ختول لكل شخص تدبري شؤونه وإدارة أمواهلا، 
والتصرف فيها بالشكل الذي يراه مالئما من غري أن خيالف القواعد 
اآلمرة فهذا االتفاق  حيدد فيه نصيب كل واحد يف األموال املكتسبة بعد 

 الزواج.
ال عالقة هلا فيما يعرف يف بعض القوانني من إبرام  وهذه القاعدة

عقد الزواج يف إطار فصل األموال املشرتكة، ألن املقتضى اجلديد خيتلف 
ا متاما عما ذكر، كما أن هذه القاعدة ال عالقة هلا بقواعد املرياث ألنه

تصرف يف أموال يطاهلا قيد حياة الشخص وهي مثل التصرفات األخرى 
 أو بدونه كالصدقة أو اهلبة أو البيع أو غري ذلك. التي تتم بعوض

وقد حيث أال يقع اتفاق بني الزوجني خبصوص تدبري هاته األموال 
ويدعي أحدهما حقا له على ما اكتسبه اآلخر خالل فرتة الزواج فعند 
النزاع ميكن لكل منهما أن يثبت أنه ساهم يف تنمية أموال اآلخر، ففي 

ا د العامة يف اإلثبات ومفاد ذلك أن الفصل يف هذهذه احلالة تطبق القواع
اج االدعاء لن يطال أبدا ما كان ميلكه كل واحد منهما قبل إبرام عقد الزو

وسوف ينحصر البت يف األموال املكتسبة خالل مدة الزواج وذلك على 
ضوء ما قام به املدعي من أعمال وجمهودات وأعباء ساهمت يف تنمية 

 ستثماره.أموال املال ووسعت ا
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والتقدير ليس معناه التوزيع مناصفة بل سوف حيدد قدر اجملهود 
الذي بذل من طرف كل واحد وأثر ذلك اجملهود على ما مت اكتسابه من 

 أموال.
وبطبيعة احلال فإن تقدير اجملهود والعمل مكرتوك للمحكمة التي 
عليها تقدير مدى اجملهود ونوعه وأثره على ما حتقق من كسب مال 

 ل فرتة الزواج."خال

مةةن املدونةةة أن لكةةل زوج مةةن  49فاألصةةل حسةةب منطةةوق املةةادة 
الزوجني ذمته املالية يستقل بهةا عةن ذمةت الةزوج اآلخةر، وهةذا املبةدأ 
العام جيد سنده يف الشرع اإلسالمي، حيث ورد يف حمكم التنزيةل قولةه 

ا اكتسبوا وللنسةاء وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضكم على بعض للرجال نصيب مم)تعاىل: 

 .148(نصيب مما اكتسنب

يقول األستاذ عبد اهلل السوسةي التنةاني "كمةا يتمتةع الرجةل يف 
اإلسالم بذمة مالية مستقلة، فإن املرأة أيضا تتمتع بذلك كالرجل سةواء 
بسواء، حبيث ميكةن هلةا اسةتثمار أمواهلةا حلسةابها اخلةاص عةن طريةق 

، 149ع املعةامالت املاليةة املشةروعةالتجارة والصناعة والفالحة ومجيع أنةوا
كما ميكنها ادخار أمواهلا يف امسها اخلاص، والتصرف فيهةا كمةا شةاءت 
بالبيع، والشراء، واإلجيار وغري ذلك من التربعات كاهلبةة والصةدقة، دون 
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أن يكون لزوجها احلق يف التدخل مبنعها، أو تقييد حريتها، إال ما ميةس 
اهلةا مرقصةا أو مخةارة أو غةري ذلةك ممةا الدين واألخالق، كأن تفةتح بأمو

جيلب املعرة لزوجها وألوالدها، كما كان من حقها أن تتدخل ملنع زوجهةا 
 150من ذلك سواء بسواء."

غري أنه جيوز للزوجني يف إطار تدبري األموال التي ستكتسةب أثنةاء 
قيام الزوجية االتفاق يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواج علةى اسةتثمارها 

مةةا يلةةي:"" األمةةوال  151حيةةث جةةاء يف قةةرار للمجلةةس األعلةةى وتوزيعهةةا
املكتسبة بني الزوجني تقتضي ورود اتفاق مكتةوب وإال فالقاعةدة العامةة 
لإلثبات""، يضمن هذا االتفاق يف وثيقة مستقلة عن عقد الةزواج، فاملدونةة 
أجازت يف إطار تدبري األمةوال التةي ستكتسةب خةالل العالقةة الزوجيةة 

نية االتفاق على استثمارها وتوزيعها، وهذا االتفةاق يةدخل للزوجني إمكا
يف إطةةار الشةةركة، فيطبةةق عليةةه أحكامهةةا، والةةزوجني بإمكانهمةةا عقةةد 

 بينهما لتنمية أموال األسرة واستثمارها. 152شركة
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

فبعد ما ينتهي العدالن من إبرام عقد الزواج ومساعهمةا لإلجيةاب 
لعالقة الزوجية حةول مةا إذا والقبول من الزوجان وتوثيقه، يشعر طريف ا

كانا يرغبان يف أن تكون األموال التي ستكتسب خةالل العالقةة الزوجيةة 
مشرتكة بينهمةا أم ال، فةإذا كةان اجلةواب باملوافقةة فيةتم تضةمني هةذا 
االتفاق يف وثيقة مسةتقلة عةن عقةد الةزواج يرجةع هلةا عنةد كةل نةزاع يف 

تفاق فيسةار للقواعةد العامةة املسألة، أما يف حالة عدم وجود نظري هلذا اال
لإلثبات، حيث جاء يف قرار للمجلس األعلى ما يلي:" يف حالة عدم وجةود 
اتفاق بني الزوجني على استثمار وتوزيةع األمةوال املكتسةبة أثنةاء قيةام 

 .153العالقة الزوجية فريجع للقواعد العامة لإلثبات"

خةرية إن مرتع اإلشكاالت ومورد النقاش يثةور خبصةوص الفقةرة األ
من املدونة والتي يفهم من مضمونها أنه يف احلالةة التةي  49من املادة 

ال يكون هناك اتفاق بني الزوجني علةى تةدبري األمةوال التةي ستكتسةب 
، مةع مراعةاة 154أثناء العالقة الزوجية، فريجةع للقواعةد العامةة لإلثبةات

عمل كل واحد من الزوجني وما قدمةه مةن جمهةودات ومةا حتملةه مةن 
 ء لتنمية أموال األسرة خالل فرتة قيامها.أعبا
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 .59م، ص: 2011
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

وعند عدم وجود اتفاق كتابي ينظم كيفية تدبري األموال املكتسبة، 
فإن تقدير ما سةاهم بةه كةل زوج مةن الةزوجني يف هةذه األمةوال يرجةع 
السلطة التقديرية للمحكمةة، حيةث جةاء يف هةذا اإلطةار قةرارات عديةدة 

عن اجمللس األعلى والذي جاء فيه:"  للقضاء املغربي، ومنها القرار الصادر
تقدير الكد والسعاية خيضع لسلطة احملكمة التقديريةة طاملةا كةان قضةاؤها 

 .155معلال"

أثناء إبرامهما لعقد الزواج ومل يربما معه اتفاقةا يقضةي  فالزوجان
بالكيفية التي سيدبران بها أمواهلما املكتسبة أثنةاء العالقةة الزوجيةة، 

اء بعد نزاعهما على هةذه األمةوال يفعةل القواعةد فهذا جيعل معه القض
العامة لإلثبات كالكشوفات احلسابية واخلربة واألوراق التجارية وإقةرارات 
األطراف...اخل، وهو ما سبق للقضاء املغربي أن سار عليةه وكرسةه حيةث 
جاء يف قرار صادر عن اجمللس األعلى نص على ما يلي:" األموال املكتسبة 

قتضي وجود اتفاق مكتوب وإال مت الرجوع للقواعد العامةة بني الزوجني ت
، مع العلم أنه ليست كل الوسائل مقبولة إلثبةات حةق الكةد 156لإلثبات"

والسعاية وهو ما سبق للقضاء املغربي أن دهب إليه، حيث جةاء يف قةرار 
للمجلس األعلى ما يلي:" التصرحيات بالشرف ليست وسيلة من وسةائل 

                                                           
 ، منشور في:245/06في الملف الشرعي عدد  579تحت عدد  01/11/2006قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  - 155

 يليها. وما 135، ص: 66مجلة قضاء المجلس األعلى، العدد  -

 ، منشور في:2006دجنبر  18قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  - 156

 .245: ص، 2007، الصادرة في سنة 32مجلة االشعاع، العدد  -



 

  

 -P 388 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

من قانون االلتزامات والعقود، وال  404يها يف املادة اإلثبات املنصوص عل
 .157يصح االحتجاج بها إلثبات حق الكد والسعاية"

ويراعى عند تقسيم األموال املكتسبة بني الزوجني عمل كل واحةد 
منهما، وما قدمه من جمهودات وما حتمله من أعباء يف سةبيل تنميةة 

ب إليه يف العديد مةن أموال األسرة وهو ما سبق للمجلس األعلى أن ده
 2008دجنةرب  3القرارات الصةادرة عنةه، ومنهةا القةرار الصةادر بتةاريخ 

حيث جاء فيه:" عدم وجود اتفاق مسبق بةني الةزوجني لتةدبري األمةوال 
املكتسبة خالل العالقة الزوجية ال مينع أحدهما من إثبات ما قدمةه مةن 

طالبةةة جمهةةود أو مةةا حتملةةه مةةن عةةبء لتنميةةة أمةةوال األسةةرة وامل
 .158بنصيبه"
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 القامسي حممد األستاذ
 

 

 بعنوان: سادس مقال

 املسؤولية املدنية لألبوين عن أبنائهما القاصرين 
 قراءة يف ضوء مقتضيات قانون االلتزامات والعقود ومدونة األسرة  

 

 مقدمة:
إنسان ذو أن كل األشخاص الذاتيني مسؤولية  املبدأ العام الذي حيكم يضل
الذي سبب ضرر للغري وبالتبعية يلزمه  يسأل عن خطئه الشخصي ملةأهلية كا
من االستثناءات املنصوص و، طبعا بنص القانون استثين ماإال  159ذلك بتعويض

كان  غريمرتكب من قبل العن خطأ فيها يسأل الشخص عليها قانونا، تلك اليت 
ن الفصل الفقرة األوىل مجاء يف ، شخص أو أشخاص آخرينبسبب يف إحلاق ضرر 

ال يكون الشخص مسؤوال  "ما يلي: 160املغريبقانون االلتزامات والعقود  من 85
عن الضرر الذي حيدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤوال أيضا عن الضرر الذي 

 "....حيدثه األشخاص الذين هم يف عهدته

فانطالقا من ذات الفصل أعاله، جند املشرع قد عمل على جرد مجلة من 
اليت يكون فيها الشخص مسؤوال عن أفعال الغري الضارة باآلخرين،  االستثناءات

 عن أبنائهما القاصرينبعد وفاته  األمو باألوعلى رأسها املسؤولية القائمة جتاه 
الساكنني معهما املسببة للضرر يف مواجهة الغري، جاء يف الفقرة الثانية من الفصل 

                                                           
:" 78ينص الفصل  - 159 امات والعقود عىل ما يىلي

ز كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار، ومن  من قانون االلت 
، غتر أن يسمح له به القانون، را ماديا أو معنويا للغتر ر، إذا ثبت  فأحدث ضز ن ذلك أألزم مرتكبه بتعويض هذا الضز

ر.  ي حصول الضز
ز
 الفعل هو السبب المباشر ف

ط مخالف لذلك يكون عديم األثر.".   وكل شر
امات والعقود ظهتر  قانون - 160 ز

أغسطس  26( صيغة محينة بتاري    خ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9االلت 
 . 2009، يناير 14رات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة النصوص القانونية، عدد منشو ، 2019
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

األب فاألم بعد ...ما يلي:" من قانون االلتزامات والعقود للتنصيص على 85
 "....موته، يسأالن عن الضرر الذي حيدثه أبناؤمها القاصرون الساكنون معهما

ما : فانطالقا من كل ما تقدما ذكره أعاله، نعمد إىل طرح إشكاالت مفادها
 األساس القانوين الذي تقوم عليه مسؤولية األبوين عن أفعال أبنائهم القاصرين،

 ما ؟لقى على عاتقهم بالرقابة، أم باعتبارهم ممارسني للوالية أهي االلتزام امل
شروط قيام هذه املسؤولية ؟ وما جل اآلثار املترتبة عنها ؟ وهل ميكن دفعها ؟ 

 وما أهم اإلجراءات املتبعة للحصول على التعويض عن الصرر ؟

وألجل اإلملام بتفاصيل املوضوع املدروس، سنعمد إىل اعمال التصميم 
جي التايل، حيث خنصص )املطلب األول( ملناقشة أساس املسؤولية املدنية املنه

لألبوين عن أبنائهم القاصرين مع ايراد صور وحاالت هلذه املسؤولية، على أن 
خنصص )املطلب الثاين( ملناقشة شروط حتقق هذه املسؤولية واآلثار النامجة 

 عنها.

م القاصرين وصور املطلب األول: أساس مسؤولية األبوين عن أبنائه
 وحاالت منها.

سنقسم تفاصيل هذا املطلب إىل فقرتني، خنصص الفقرة األوىل للحديث 
على األساس القانوين ملسؤولية األبوين عن أفعال أبنائهم القاصرين الضارة 
بالغري، على أن نتطرق يف الفقرة الثانية لصور وحاالت حتقق هذه املسؤولية يف 

 أحدمها.مواجهة األبوية معا أو 

رة الفقرة األوىل: األساس القانوني ملسؤولية األبوين عن األفعال الضا
 ألبنائهم القاصرين

شرع املغريب امل، فااللتزامات والعقودمن قانون  85 انطالقا من الفصل
بناء املسؤولية املترتبة عن األفعال الضارة اليت يرتكبها األ كنظريه الفرنسي حصر
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

، أما هذه املسؤولية إىل األم بعدما يقضي األب حنبه وتنتقلباألب،  القاصرين
فال يسألون عن الضرر الذي حيدثه القاصر  واحلواشيالوصي أو غريه من األصول 

يظهر قصور النص القانوين، إذ هناك حاالت ويف هذا  .معهمولو كان مقيما 
كثرية يكون القاصر املسبب للضرر يتيما مقيما عند أحد األقارب، ففي هذه 
احلالة ال ميكن مطالبة هؤالء بتحمل تبعات الفعل الضار املرتكب ألن مقتضيات 

 .النص القانوين ال تسعف يف ذلك

 وخبالف ما هو مسطر أعاله، جند العديد من التشريعات املقارنة
الفصل  - 163والسوري -162من منه 178املادة  – 161املصرياملدنيني التشريعني ك

 حني قصر، يفبناء السؤولني عن رقابة األوسعت حلقة املقد ، -164منه 288-1
جعل األوصياء إىل جانب اآلباء مسؤولني عن إىل اللبناين  املدينقانون ذهب ال

من قانون  126، حيث جاء يف املادة قصرطفال الالضارة اليت يرتكبها األ فعالاأل
 األصول واألوصياء املوجبات اللبناين يف فقرهتا األوىل للتنصيص على ما يلي:"

مسؤولون عن كل عمل غري مباح يأتيه األوالد القاصرون املقيمون معهم 
 "....واخلاضعون لسلطاهنم

ففي إطار البحث عن األساس القانوين ملسؤولية األبوين عن أخطاء أبنائهم 
املسبب للضرر يف مواجهة الغري، أهو واجب الرقابة أم الوالية املمارسة على 

فلئن كان اآلباء واألمهات يسألون عن األعمال  "ل:للقو هؤالء؟ يسري  أحد الفقيه
الضارة اليت يرتكبها أوالدهم القصر املقيمون معهم، فذلك للوالية اليت يتمتع هبا 

                                                           
ي القانون  - 161

 . 1948لسنة  131رقم  المضي المدنز
ي المادة  162

ز
:" 178جاء ف ي المضي ما يىلي

ي كل من يجب عليه قانونا او تفاقا رقابة شخص   من القانون المدنز
ز
 ف

ر  العقليةة او بسبب حالته بسبب قض  ،حاجة اىل الرقابة يحدثه ذلك  الذياو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضز
وع تب هذا  ،الشخص للغتر بعمله غتر المشر امويت  ز ز  االلت  لقاض ويعتتر ا، ولو كان من وقع منه العمل الضار غتر ممتر

ي 
ز
ة سنه او بلغها  إذا  الرقابةحاجة اىل  ف ي لم يبلغ خمسة عشر

ز
 ...". بيتهكنف القائم عىل تر   ف

ي ا - 163
 . 1976( لعام 43رقم ) السوري لقانون المدنز

:" 1-288ينص الفصل  - 164 ي السوري عىل ما يىلي
ه. ومع ذلك  من القانون المدنز ال يسأل أحد عن فعل غتر

ور  را ان تلزم  إذا فللمحكمة بناء عىل طلب المضز ر بأداءرأت متر انه قام  :- الضمان المحكوم به عىل من اوقع الضز
ي من العنايةبواج

ر كان ال بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغز او  قانونا  من وجبت عليه و أ ب الرقابة، او ان الضز
ي حاجة اىل الرقابة بسبب قضه او حالته العقلية او الجسمية اال 

ز
جب انه قام بوا . اثبت إذا اتفاقا رقابة شخص ف

ر كان ال بد واقعا ولو قام بهأالرقابة،  ي من العنايو ان الضز
 ة...". ذا الواجب بما ينبغز
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على أبنائهم، وما تستتبعه هذه الوالية من التزام بالقيام برقابة وتربية من هم يف 
ية األبوين عن ، وهو بذلك جيعل األساس القانوين ملسؤول165كنفهم من القصر"

أبنائهم القاصرين يف الوالية اليت أناط القانون هلم حق ممارستها عليهم تطبيقا 
ملقتضيات مدونة األسرة، واليت تثبت لألب أوال وتليه األم عند عدم وجوده أو 

 من مدونة األسرة. 231فقده ألهليته كما نصت على ذلك ملقتضيات املادة 

 مغايرتوجه  الفقه اآلخر إىل تبينيذهب أحد ، وعلى النقيض من ذلك
هذه املسؤولية على أساس  أن تقومبأنه ال ميكن يقر إذ للتوجه السابق، 

القاصر حىت بعد موت  على هلا والية تكون األم ال ، وسنده يف ذلك أن166الوالية
وال والية هلا، وعطفا على ذلك تكون مسؤولية األب، فاألم هلا حق احلضانة 

من قانون االلتزامات والعقود نابعة من  85ليها يف الفصل األبوين املنصوص ع
الرقابة الواجب عليهما القيام هبا جتاه القاصرين، ال الوالية اليت يتمتع هبا األب 

 .167دون األم

، أن -الذكر أعاله  وأمام اختالف التوجهني السالفني –والرأي يف ما نعتقد 
مسؤولية األبوين عن أفعال  التوجه األقرب للصواب هو الذي يعترب أن أساس

أبنائهم القاصرين تنبين على أساس النيابة الشرعية اليت تنبع منها الوالية اليت 
جاءت مبقتضيات جديدة ومنها جعل األم  168ميارساهنا عليهم، فمدونة األسرة

إىل جانب األب ولية على أبنائها القاصرين عند عدم وجود هذا األخري أو فقده، 
( 1اليت تنص:" يقصد بالنائب الشرعي يف هذا الكتاب:  230 وذلك يف املادة

                                                           
امات،  165 ز ، الجزء األول، مصادر االلت  ي امات والعقود المغرنر

ز ي ضوء قانون االلت 
ز
امات ف ز مأمون الكزبري، نظرية االلت 

 . 445، ص: 1972مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 
، المسؤولية المدنية لألبوين عن - 166 ي

أبنائهما القاضين، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  أحمد الخمليشر
 . 220 - 219، الطبعة األوىل، ص: 1982

ي هذا المقام أن هذا القول الذي يعتتر األب وحده من يملك الوالية عىل أبنائه دون  - 167
ز
مما تجدر اإلشارة إليه ف

ي 
ز
، ألنه وف ي ضل قانون األحوال الشخصية الملغز

ز
 ضل المدونة فقد أصبحت األم إىل جانب األب األم، قول يصدق ف

وط حددتها نفس المدونة.  ي ولية عىل أبنائها وذلك وفق شر
 والقاضز
يف رقم  - 168  1424من ذي الحجة  12بتاري    خ  1.04.22مدونة األشة المغربية الصادرة بموجب الظهتر الشر

ي بتنفيذ القانون رقم 2004أكتوبر  3الموافق ل 
ي الجريدة بمثاب 70/02، والقاضز

ز
ة مدونة األشة والمنشورة ف

اير  5الموافق ل  1424ذي الحجة  14بتاري    خ  5184الرسمية عدد   . 418، الصفحة 2004فتر
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

من نفس املدونة ما  231الويل وهو األب واألم والقاضي؛..." كما جاء يف املادة 
األم الراشدة عند عدم وجود  -األب الراشد؛  –يلي:" صاحب النيابة الشرعية. 

جم إىل حد كبري األب أو فقده ألهليته؛..."، فمواد املدونة اآلنفة الذكر تنس
من قانون االلتزامات والعقود، خبالف التوجه الثاين  85ومقتضيات الفصل 

املومأ إليه أعاله، والذي إن فرضنا جدال صحته، فإنه يكون كذلك إذا قمنا بربطه 
اليت قصرة الوالية على األبناء  169مبقتضيات مدونة األحوال الشخصية امللغاة

لص معه واحلال هذا وحسب ذات االعتقاد على األب فقط دون األم، مما خن
أعاله إىل التصريح بأن األساس الذي تقوم عليه مسؤولية األبوين عن أخطاء 

من قانون  85أبنائهما القاصرين املسببة للضرر للغري املنصوص عليها يف الفصل 
االلتزامات والعقود هي الوالية النابعة من كوهنما نائبني شرعيني عن أبنائهما 

صرين، وبالتبعية يكون األبوين كل منهما حسب الشروط املنصوص عليها القا
 قانونا مسؤوال عن أفعال أبنائه القاصرين إذا كانوا ساكنني معهم طبعا.

الفقرة الثانية: صور وحاالت قيام مسؤولية األبوين أو أحدهما عن 
 .الضارة بالغري أفعال أبنائهم القاصرين

ونة األسرة بالعديد من املقتضيات القانونية جاء املشرع املغريب يف ضل مد
اليت هتم باألساس مسؤولية األبوين أو أحدمها عن أبنائهم القاصرين، سواء عند 

 ونة،قيام العالقة الزوجية أو يف حالة انتهائها بأحد األسباب الواردة يف نفس املد
واج الز للتنصيص على ما يلي:"الرابعة من نفس القانون حيث جاءت املادة 

ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته اإلحصان 
 ".برعاية الزوجني طبقا ألحكام هذه املدونةوالعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، 

فاألبوين أثناء قيام العالقة الزوجية تقع عليهما مجلة من املسؤوليات 

                                                           
(، سلسلة النصوص 10/09/1993عبد العزيز توفيق، مدونة األحوال الشخصية مع آخر التعديالت )ظهتر  - 169

يعية المغربية، دار الثقافة، طبعة   . 1993التشر
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االجتماعية، سواء جتاه الرامية باألساس إىل رعاية األسرة كي تؤدي وضيفتها 
من املدونة اليت نصت يف  51بعضهم لبعض، أو جتاه أبنائهم، وهو ما تؤكده املادة 

 -3:...احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني بندها اخلامس على ما يلي:"
، كما ..."حتمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيري ورعاية شؤون البيت واألطفال؛

على مجلة من االلتزامات اليت يتحملها  170نفس املدونة من 54نصت املادة 
الزوجني يف مواجهة أبنائهم؛ أما يف حالة احنالل ميثاق الزوجية بأحد أسباب 
التطليق أو الطالق أو الوفاة، فهنا يتحمل الزوجني املسؤولية جتاه أبنائهم 

أعاله  54ة القاصرين وفقا ألحكام احلضانة والنيابة الشرعية كما تبني ذلك املاد
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما ...عندما نصت على ما يلي:"

 ؛حبسب ما هو مبني يف أحكام احلضانة

عند وفاة أحد الزوجني أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إىل احلاضن  
 ..". .والنائب الشرعي حبسب مسؤولية كل واحد منهما.

األبوين سؤولية مب عالقة مقتضيات اليت هلافأمام هذا التعدد التشريعي لل
 خاصة النصوص املنظمة للحضانة والنيابة الشرعية،جتاه أبنائهم القاصرين و

، وذلك وضعية القاصر يف حميطه األسري فختالبااملسؤولية  ختتلف معه صور
بني احلالة اليت يكون فيها القاصر املرتكب للخطأ الذي سبب ضررا للغري يعيش 

بويه يف عالقة زوجية قائمة، وبني احلالة اليت تكون هناك فرقة بني يف كنف أ
األبوين وتسند حضانة األبناء القاصرين لألم، واحلالة اليت تسند فيها احلضانة 

                                                           
:" 54ص المادة تن -170  لألطفال عىل أبوي  هم الحقوق التالية:  - من مدونة األشة عىل ما يىلي
ز بلوغ سن الرشد؛ح - 1  ماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إىل حير
ي الحالة المدنية؛العمل عىل ت - 2

ز
 ثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة لالسم والجنسية والتسجيل ف

 لث من هذه المدونة؛فقة طبقا ألحكام الكتاب الثاالنسب والحضانة والن - 3
 عند االستطاعة؛ إرضاع األم ألوالدها  - 4
تدابتر الممكنة للنمو الطبيغي لألطفال بالحفاظ عىل سالمتهم الجسدية والنفسية والعناية اتخاذ كل ال - 5

 بصحتهم وقاية وعالجا؛
بية عىل السلوك القويم وقيم اا - 6 ي والت 

ي القول والعمل، واجتناب لتوجيه الدينز
ز
لنبل المؤدية إىل الصدق ف

ار الجسدي والمعنوي، والحرص عىل الوقاية من كل استغالل يضز بمصالح الطفل؛ ي إىل اإلضز
 العنف المفضز

ي المجتمع، وعىل اآلباء أن يهيئوا التعليم وال - 7
ز
تكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة ف

. ألوالدهم قدر الم ي
 .."ستطاع الظروف المالئمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدنز
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 لألب بعد سقوطها عن األم أو تنازهلا عنها له:

 

 الصورة األوىل: مسؤولية األبوين عن أبنائهم القاصرين يف زوجية قائمة
بوين معا كل حبسب شروط معينة مسؤولية على أفعال أبنائهم يتحمل األ

القاصرين الساكنني معهم يف بيت الزوجية اليت سببت ضرر للغري، وهذه 
املسؤولية تبقى متدرجة خبصوص مسألة من يتحملها من األبوين أوال مت من 

أول  ، وهو171يليه، فاألب حبكم الشرع والقانون والواقع هو الويل أوال على أوالده
من يسأل عن األفعال الضارة ألبنائه القاصرين، جاء يف قرار حملكمة النقض ما 
يلي:" ال تقبل الدعوى املرفوعة ضد أم القاصر بصفتها ولية شرعية له، واحلال أن 

، مت تليه األم بعد ذلك يف حالة ما 172األب الذي له الوالية الشرعية موجود"
، وهو طرح ينسجم إىل حد ما مع 173لألهلية يكون األب غائبا أو مفقودا أو فاقدا

من قانون االلتزامات والعقود الذي  85مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
 حيمل املسؤولية لألم عن أبنائها يف حالة وفاة األب.

 الصورة الثانية: مسؤولية األم احلاضنة بعد الفراق عن أبنائها القاصرين
بناء مل يصلوا بعد لسن أل املنتجة زوجيةالرابطة المبجرد ما يتم فصل 

من  الرشد القانوين حبكم قضائي، فيحدد يف نفس احلكم من أسندت له احلضانة
، فبمجرد 174إذا توفرت فيها الشروط القانونية ، حيث تكون األم أوىل هبااألبوين

ما تسند هلذه األخري احلضانة تصبح ملزمة مبراقبة تصرفات القاصر ومسؤولة 

                                                           
:" 236تنص المادة  - 171 ع، ما لم يجرد من  من مدونة األشة عىل ما يىلي األب هو الوىلي عىل أوالده بحكم الشر

ي حالة حصول مانع لألب
ز
، ولألم أن تقوم بالمصالح المستعجلة ألوالدها ف ي

 ". واليته بحكم قضان 
عي عدد  19/04/2011الصادر بتاري    خ  185قرار محكمة النقض عدد  - 172

ي الملف الشر
ز
 . 2009/1/2/296ف

:" 238تنص المادة  - 173 ط لوالية األم عىل أوالدها:  من مدونة األشة عىل ما يىلي  يشت 
 ..". ب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان لألهلية، أو بغتر ذلك. عدم وجود األ  - 2؛ أن تكون راشدة - 1

:" 171تنص المادة  - 174 تخول الحضانة لألم، ثم لألب، ثم ألم األم، فإن تعذر ذلك،  من مدونة األشة عىل ما يىلي
هلية، أفللمحكمة أن تقرر بناء عىل ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة ألحد األقارب األكتر 

 ". . مع جعل توفتر سكن الئق للمحضون من واجبات النفقة
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ملسببة للضرر يف مواجهة الغري كقاعدة عامة، حيث إن االستثناء على أفعاله ا
الذي قد يرد يف هذه احلالة تلك الفترة اليت يكون فيها احملضون يف عهدة أبيه 
مبناسبة تنفيد مقرر الزيارة، ففي هذه احلالة يسأل األب عن خطئ ابنه القاصر 

إلشراف عليه طيلة املدة املسبب للضرر للغري، وذلك لكونه هو امللزم بالرقابة وا
 اليت يكون فيها القاصر معه إىل حني تسليمه ألمه احلاضنة.

 الصورة الثالثة: مسؤولية األب احلاضن عن أبنائه القاصرين بعد الفراق
استثناء، فقد تقرر احملكمة يف منطوق احلكم القاضي بإهناء العالقة الزوجية 

تحملها أو تنازهلا عنها لفائدته، أو يف اسناد احلضانة لألب، إما لعدم أهلية األم ل
احلالة اليت تتخلف أحد الشروط املنصوص عليها قانونا كانعدام استقامتها الذي 

 175يعد سببا إلسقاط احلضانة عنها، جاء يف قرار حملكمة االستئناف باجلديدة
للتنصيص على ما يلي:" تعترب حماضر الضابطة القضائية املتضمنة العترافات األم 

عاطيها الفساد حجة على ما تضمنته ودليال على سوء سلوكها املربر إلسقاط بت
 حضانتها".

فإذا أسندت احلضانة لألب بعد توفر املوجب القانوين لذلك، فإن يتحمل 
مسؤوليته عن اخلطأ املقترف من قبل القاصر واملسبب للضرر للغري، استنادا يف 

بع تصرفاته وأي تقصري من جانبه ذلك لكونه امللزم قانونا وقضاء مبراقبة وتت
 حيمله املسؤولية بالتبعية، وقد تلقى املسؤولية على األم يف احلالة اليت يكون

االبن القاصر يف عهدهتا وهي بصدد تنفيذ مقرر الزيارة، ففي هذه احلالة يقع 
عليها عبئ التتبع والرقابة وتسأل عن تقصريها يف ذلك، وتتحمل تبعا املسؤولية 

 الذي أحلقه القاصر بالغري. عن الضرر

 

                                                           
عي عدد  21/02/2007بتاري    خ  124قرار صادر عن محكمة االستئناف بالجديدة عدد  - 175

ي الملف الشر
ز
ف

 257، ص: 2017، سنة 11، قرار منشور بمجلة الملف، العدد 482/2/1/2006
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املطلب الثاني: شروط حتقق مسؤولية األبوين عن أفعال أبنائهم 
 القاصرين الضارة واآلثار النامجة عن ذلك.

سوف نقسم تفاصيل هذا املطلب إىل فقرتني، خنصص الفقرة األوىل 
للحديث عن شروط حتقق مسؤولية األبوين عن أبنائهم القاصرين، على أن 

ية ديث يف الفقرة الثانية ملناقشة اآلثار النامجة من جراء حتقق املسؤولنرجئ احل
 بشروطها وإمكانية دفعها ودعوى التعويض عن الضرر احلاصل.

أو  الفقرة األول: الشروط الواجب حتققها لقيام مسؤولية األبوين
 عن أفعال أبنائهم القاصرين. أحدهما

رر أبنائهم القاصرين املسببة للض لقيام مسؤولية األبوين أو أحدمها عن أفعال
 للغري، وجب أن تتحقق مجلة من الشروط وهي:

ويكون الطفل قاصرا مبفهومه العام يف  وجود طفل قاصر:الشرط األول: 
 احملدد يف بلوغ سن الرشد القانوينحني امليالد إىل  تاريخالفاصلة بني  املرحلة
حيث إن . 176ية كاملةسنة مشس مدونة األسرة بثمانية عشرمن  209املادة 

، 177رقابة األبوين وإشرافهما على أبنائهم القاصرين تنتهي ببلوغهم سن الرشد
باستثناء احلالة اليت تعترضهم فيها عوارض كاجلنون أو اإلعاقة الذهنية...اخل، 

 .178فهنا االشراف والرقابة يستمران رغم بلوغ األبناء القصر سن الرشد

هبذا ويقصد  :أو أحدهما اكنا رفقة والديهسالقاصر الشرط الثاني: أن يكون 
أن يكون القاصر مقيما مع والديه إقامة رمسية، وهذا يعين أن األبوان  شرطال

مدينة بعيدة ملتابعة أرساله إىل دار احلضانة أو  مثال إذا أودعا ابنهما القاصر يف
                                                           

ي المادة  - 176
ز
:" 209جاء ف ي  من مدونة األشة ما يىلي

 ". سنة شمسية كاملة.  18سن الرشد القانونز
ي ا - 177

ز
:" 210لمادة جاء ف كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان   من مدونة األشة ما يىلي

اماته.  ز ة حقوقه وتحمل الت   "أهليته أو انعدامها يكون كامل األهلية لمباشر
ي المادة   178-

ز
:" 211جاء ف يخضع فاقدو األهلية وناقصوها بحسب األحوال ألحكام  من مدونة األشة ما يىلي

ي هذه المدونة. الوالية أ
ز
وط ووفقا للقواعد المقررة ف  ". و الوصاية أو التقديم بالشر
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ية يف ال يتحمالن هذه املسؤولما ر الذي اضطره إىل السكن هبا، فإهندراسته األم
واشرافهما، 179األوقات اليت يكون فيها القاصر خارجا عن سيطرهتما ومراقبتهما

لذلك فاحلال وهذا ميكنهما التنصل من أي مسؤولية جتاه األضرار اليت يتسبب 
 هبا هذا القاصر، وذلك بدفعها ركونا يف ذلك للموجب املذكور قبله.

ال تقوم مسؤولية  :ضررا للغريخطأ سبب  القاصر رتكبأن يالشرط الثالث: 
ابنهما القاصر مباشرة مبجرد حتقق هذا األخري، بل يتعني أن  180األبوين عن خطأ

ية ال مسؤول، استنادا يف ذلك إىل القاعدة الفقهية "181يلحق فعله هذا ضررا للغري
ماديا أو  " ويتخذ الضرر الواقع على الغري صور عديدة، فإما أن يكونبدون ضرر

وعلى املضرور أن يقدم حا، واقعا على فرد أو مجاعة، بسيطا أو فادمعنويا، 
، حىت يتسىن له إقامة الدليل على أن الضرر قد تسبب فيه هذا القاصر دون غريه

 .دعوى املسؤولية للحصول على التعويض املناسب

للحديث عن  ال مناط الشرط الرابع: وجود عالقة سببية بني اخلطأ والضرر:
اخلطأ والضرر والعالقة  :روط قيامها الثالثة وهيأي مسؤولية إذا مل تتوفر ش

، فهذه األخرية هي اليت تربط بني الفعل املرتكب والضرر احلاصل، 182السببية
جاء يف الفقرة األوىل من الفصل وعدما قيامها جيعل مسؤولية الشخص تنتفي، 

كل شخص مسؤول عن الضرر املعنوي  من قانون االلتزامات والعقود ما يلي:" 78
املادي الذي أحدثه، ال بفعله فقط ولكن خبطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن  أو

                                                           
امات،  179 ز ، الجزء األول، مصادر االلت  ي ي المغرنر

ي القانون المدنز
ز
امات ف ز عبد القادر العرعاري، النظرية العامة لاللت 

ية عن الفعل الضار، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ا ، المسؤولية التقصتر ي
ة ، الطبع1998لبيضاء، الكتاب الثانز
 . 109 - 108األوىل، ص، 

ي الفصل  - 180
ز
امات والعقود الخطأ ف ز ي قانون االلت 

ز
ع ف الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، بقوله:"...  78عرف المشر

ر.   ". أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه، وذلك من غتر قصد إلحداث الضز
ي الفقرة األوىل من الفصل  - 181

ز
:"من قانون اال 98جاء ف امات والعقود ما يىلي

ز ي الجرائم وأشباه الجرائم،  لت 
ز
ر ف الضز

ي اضطر أو سيضطر إىل إنفاقها إلصالح نتائج ال
ورية الن  ي لحقت المدعي فعال والمضوفات الضز

فعل هو الخسارة الن 
ي دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. 

ز
ارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع ف  ..". الذي ارتكب إضز

ي ذلك:  - 182
ز
 لمزيد من االيضاح بخصوص عنض عالقة السببية، ينظر ف

ية، دار األمان، الرباط، الطبعة الثع - ، المسؤولية التقصتر ي
ام، الكتاب الثانز ز الثة، بد القادر العرعاري، مصادر االلت 

 وما يليها.  111، ص: 2011



 

  

 -P 399 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 "هذا اخلطأ هو السبب املباشر يف ذلك الضرر.

فركونا لكل هذا وذاك، يتعني أن تتحقق الشروط اآلنفة الذكر أعاله كلها، 
حىت تقوم املسؤولية وتنتج آثارها جتاه األبوين أو أحدمها، ومن هذه األخرية 

ة دعوى املسؤولية من قبل املضرور قصد احلصول على التعويض املناسب، ممارس
 مع إمكانية دفع األبوين أو أحدمها هلذه املسؤولية إذا كان لذلك أساس.

الفقرة الثانية: اآلثار النامجة جراء حتقق مسؤولية األبوين عن 
 .أبنائهم وإمكانية دفعها ودعوى التعويض عن الضرر

لية املدنية لألبوين أو ألحدمها عن فعل ابنهما القاصر إذا ما حتقق املسؤو
جبميع شروطها، كان للغري املتضرر من هذا الفعل احلق يف املسبب للضرر 

وميكن تعريف التعويض الضرر احلاصل،  إلصالحاملطالبة بالتعويض الذي يكفي 
 حسب معجم القانون بأنه" مبالغ يلتزم هبا املسؤول عن ضرر معني، ويقصد هبا

 .183جرب الضرر

كما أنه ومبجرد ادعاء الغري للضرر، ونسبة سبب قيامه خلطأ أحدته  
دفع  القاصر، فقد أعطى املشرع املغريب ألبوي القاصر أو ألحدمها إمكانية

تقوم على خطأ مفترض مبقتضى قرينة قانونية عنه، وهذه األخرية املسؤولية 
من قانون  85لفصل ، وهو ما نص عليه اتقبل النقض بالبينة املعاكسة

عالقة الدفع مسؤوليتهما بنفي  ، كما ميكن لألبوين184االلتزامات والعقود
 .السببية بني اخلطأ املفترض يف جانبهما، والعمل الضار الذي ارتكبه القاصر

فإذا حتققت مجيع شروط املسؤولية جتاه القاصر وأبويه أو أحدمها، وأثبت 
أحدمها دفع املسؤولية عنه، كان للغري احلق تضرره، ومل يستطع األبوين أو  الغري 

                                                           
ية، القاهرة -  183 ، جمع اللغة العربية، جمهورية مض العربية، معجم القانون، الهيئة العامة لشؤون المطابع األمتر
 . 74، ص: 1999

ي الفقرة الخامسة من الفصل  - 184
ز
:"...  85جاء ف امات والعقود ما يىلي

ز وتقوم المسؤولية المنصوص من قانون االلت 
 ..". عنها إال إذا أثبت األب أو األم أنهما لم يتمكنا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها. 



 

  

 -P 400 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

يف ممارسة دعوى املسؤولية التقصريية أمام القضاء املدين للمطالبة بالتعويض، 
باعتباره  –سواء كان أبا أو أما  –وترفع دعوى التعويض ضد الويل الشرعي للقاصر 

إن  صاحب الصفة يف االدعاء كمدعى عليه، جاء يف قرار حملكمة النقض ما يلي:"
 85توجيه الدعوى ضد الويل بصفته مسؤوال عن أفعال ابنه القاصر يف إطار الفصل 

من قانون االلتزامات والعقود جيعل صفته يف الدعوى أصلية وليست إجرائية 
 .185متثيلية عن ابنه"

والتعويض احملكوم به للمتضرر من قبل القاضي جيب أن خيضع ملعايري 
دة الضرر احلاصل، ومدى مسامهة املضرور ومنها: جسامة اخلطأ املرتكب، وح

نفسه من عدمه يف وقوع هذا األخري، وجيب أن يغطي التعويض حسب الفصل 
اخلسارة اليت حلقت املدعي فعال واملصروفات من قانون االلتزامات والعقود  98

الضرورية اليت اضطر أو سيضطر إىل إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب 
ذلك ما حرم منه من نفع يف دائرة احلدود العادية لنتائج هذا إضرارا به، وك

 الفعل.

 خامتة:
عطفا على كل ما تقدم ذكره آنفا، ميكن أن خنلص للعديد من اخلالصات 

 أمهها:

  تتأسس مسؤولية األبوين عن أبنائهم القاصرين على مسألة الوالية اليت منح
ارستها عليهم، فرغم الشرع اإلسالمي والقانون الوضعي بعده هلما حق مم

اختالف التوجهات يف حتديد األساس القانوين أهو النيابة الشرعية اليت تنبع 
التوجه األقرب للصواب هو منها الوالية أم واجب الرقابة واإلشراف، إال أن 

الذي يعترب أن أساس هذه املسؤولية تنبين على مسألة النيابة الشرعية اليت تنبع 

                                                           
عي عدد  13/03/2003بتاري    خ  776النقض عدد  قرار محكمة -  185

ي الملف الشر
ز
 . 3938/1/6/2002ف



 

  

 -P 401 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 رسها األب واألم بعده على أبنائهم القاصرين.منها الوالية اليت ميا
 يتحمل األبوين كالمها باعتماد تدرج األحق بالوالية مسؤولية األضرار اليت 

لة يسببها األبناء للغري يف احلالة اليت يكون فيها عقد الزواج قائما، أما يف حا
 ة تتحملانفصال الزوجني بأحد أسباب الفرقة فاألم باعتبارها األحق أوال باحلضان

 املسؤولية عن أفعال األبناء القاصرين كقاعدة عامة، ألن هناك استثناء يتحملها
فيها األب وهو ذاك الضرر احلاصل للغري عنما يكون القاصر يف عهدته وهو 
مبناسبة تنفيذ مقرر الزيارة، ونفس املقتضيات أعاله تصدق على األب إذا 

نازهلا عنها له، حيث يتحمل أسندت له احلضانة بعد سقوطها عن األم أو ت
يف  املسؤولية عن األبناء كقاعدة، وتتحملها األم كاستثناء يف حالة ما يكون االبن

 عهدهتا وهي بصدد صلة الرحم به تنفيذا ملقرر الزيارة.
  لقيام مسؤولية األبوين عن الضرر احلاصل للغري بسبب أخطاء أبنائهم

تعارف عليها وهي: أن يكون هناك القاصرين البد أن توفر مجلة من الشروط امل
ابن قاصر، أن يكون هذا األخري ساكنا مع أبويه ويف عهدهتما، مت أن يرتكب خطأ 
سبب ضررا للغري، وأخريا أن تكون هناك عالقة سببية بني الفعل املرتكب من 

 القاصر والضرر احلاصل للغري.
 ريق املطالبة بعد قيام شروط املسؤولية كاملة، حيق للغري املتضرر سلوك ط

، وجرب األضرار الالحقة بهالتعويض الذي يكفي إلصالح القضائية املدنية القتضاء 
ويعتمد القضاء يف تقدير التعويض عدة معايري حمددة قانونا، وميكن لألبوين أو 
ألحدمها دفع املسؤولية عنه وذلك إذا أثبت أن فعل القاصر ليس هو السب 

ق الغري، أو أثبت أن الضرر حاصل بفعل املباشر يف حدوث الضرر الذي حل
املضرور نفسه، أو له دخل يف حدوثه، أو أن الضرر ناتج عن قوة قاهرة أو حادث 

 فجائي.



 

  

 -P 402 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 حممد قامسي األستاذ
 

 بعنوانسابع مقال 

وسائل إثبات الضرر املربر للتطليق يف ضوء 
 ثلة من مقررات القضاء املغربي واملقارن

  

ِلَك فـََقْد َظَلَم نـَْفَسهُ متُْسِ  َواَل ): يقول تعاىل 186(ُكوُهنه ِضَرار ا لِّتَـْعَتُدوا ۚ َوَمن يـَْفَعْل ذََٰ
 

 متهيد: 

تتعدد صور األضرار اليت تلحق أحد أطراف العالقة الزوجية بسبب فعل أو تدخل 

الطرف اآلخر، كاالعتداء عليها بالضرب واجلرح أو اإلهانة اليت ال حتتمل، ويف مثل هكذا 

أن يطلب تطليقه من  187وج املتضرر حسب مقتضيات مدونة األسرةحاالت حيق للز

الطرف اآلخر بأحد األسباب املبينة عن طريق القضاء، حيث يعمد هذا األخري إىل إصدار 

مقررات قضائية مىت استحالة العشرة بينهما لعلة رفع احليف والضرر، وحىت ينال الزوج 

 املربر للتطليق.املدعي حريته واحلال هذا، فعليه إثبات الضرر 

فال غرو يف تبيان ما يطرحه إثبات الضرر املربر للتطليق من إشكاالت عملية قد 

على مقرر يقضي  188حتد يف كثري من األحيان من حصول املتضرر يف العالقة الزوجية

                                                           

 .131سورة البقرة، اآلية:  - 186
 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير - 187

 .418(، ص 2004ير فبرا 5) 1424ة ذو الحج 14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مثابة مدونة األسرةب

 والذي ما يكون الزوجة في الغالب األعم. - 188



 

  

 -P 403 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

، حبيث أسند املشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقدير الضرر من 189بالتطليق

وهو األمر الذي كرسه اجمللس األعلى يف أحد قراراته، حيث  عدمه بوسائل غري حمصورة،

نص على ما يلي:"...حيث إن تقدير األدلة موكول لسلطة احملكمة وال معقب عليها إىل 

 .190من حيث النتيجة اليت تنتهي إليها...""

 انطالقا من كل ما تقدم تبيانه أعاله، خنلص لطرح إشكالية مفادها: ما أهم الوسائل

ضرر هبا من قبل القضاء املغريب جبميع درجاته وكذا املقارن الرامية إىل إثبات الاملأخوذ 

 املربر للتطليق؟

وألجل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، فسوف نعمد إىل إعمال تصميم منهجي 

ثنائي، حيث خنصص )املطلب األول( للحديث عن شهادة الشهود مبختلف أنواعها 

كوسائل إلثبات الضرر املربر للتطليق، على أن نتطرق يف واخلربة والشهادة الطبيتني 

ر )املطلب الثاين( للحديث عن حماضر الشرطة واملقررات القضائية القاضية باإلدانة والصو

 الفوتوغرافية كوسائل إلثبات الضرر املربر للتطليق.

املطلب األول: شهادة الشهود واخلربة الطبية كوسيلتي إلثبات الضرر 
 طليق أمام القضاءاملربر للت

سنعمد إىل تقسيم جمريات هذا املطلب إىل فقرتني، خنصص الفقرة األوىل للحديث 

عن شهادة الشهود املؤسسة على السماع كوسيلة إلثبات الضرر املربر للتطليق، على أن 
                                                           

لنيل  رسالة خديجة البوسالي، اإلثبات في قضايا األسرة بين النص القانوني واالجتهاد القضائي،  - 189

الجتماعية ادية واالقتصشهادة الماستر في القانون الخاص، وحدة األسرة والتنمية، كلية العلوم القانونية وا

 .90و  89، ص: م2010/2011واالقتصادية، جامعة المولى إسماعيل، مكناس، الموسم الدراسي 

م، وارد في: المنتقى من 18/10/2000بتاريخ  2/1/99في الملف  396قرار المجلس األعلى عدد  - 190

لة ية، سلسلقضائعمل القضاء في تطبيق مدونة األسرة، الجزء األول، جمعية نشر المعلومة القانونية وا

 .139و  138، مطبعة إليت، الرباط، ص: 2009، فبراير 10الشروح والدالئل، العدد 



 

  

 -P 404 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

نتطرق يف الفقرة الثانية ملناقشة اخلربة والشهادة الطبية كآليتني إلثبات الضرر املربر 

 لرابطة الزوجية.لفصم ا

الفقرة األوىل: شهادة الشهور املؤسسة على السماع كوسيلة إلثبات الضرر 
 املربر للتطليق

عمد القضاء املغريب جبميع درجاته إىل جانب القضاء املقارن يف كثري من مقرراهتم 

 خصوصا الزوجة –إىل األخذ مبجموعة من الوسائل اليت اعتمدها أحد طريف العالقة الزوجة 

إلثبات الضرر كمربرات لالستجابة لطلبه الرامي إىل التطليق، ومن أهم هذه الوسائل  –

 جند شهادة الشهود املؤسسة على السماع الفاشي واملستفيض.

فبخصوص االستجابة لطلب الزوجة الرامي لتطليقها استنادا إىل هذا النوع من  

املؤسسة على هذه الوسيلة الشهادة، فقد وردت عن القضاء املغريب مجلة من املقررات 

أمهها قرار صادر عن اجمللس األعلى يقضي مبا يلي:"...إضرار أحد الزوجني باألخر يثبت 

وهو ما جاء يف قرار آخر لنفس اجمللس حيث نص على أنه:"...لكن،  191بشهادة السماع"

 حيث إن تقدير األدلة يدخل يف السلطة التقديرية للمحكمة وال رقابة عليها إال فيما

استخلصت منها، وهي ملا ناقشت موجب إثبات الضرر الذي أفاده شهود عن طريق 

السماع على ألسنة أهل العدول وغريهم أن الطالب يسيء إىل زوجته وقضت بالتطليق 
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لقانون ا لسلةسمنشورات دراسة قضائية، أورده: محمد بفقير، مدونة األسرة والعمل القضائي المغربين 

 .119، ص: م.2011والعمل القضائي المغربيين، الطبعة الثانية، 
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هلذا السبب تكون قد بتت يف حدود الطلب، وقدرت املوجب املذكور تقديرا سائغا ما 

 .192ع كما هو مقرر فقها..."دام أن الضرر ميكن إثباته بشهادة السما

انطالقا من حيثيات القرارين أعاله، يظهر جليا أن اجمللس األعلى اعتمد على 

شهادة السماع لالستجابة لطلب الزوجة الرامي إىل التطليق، وهو ما سارت على خالفه 

جاء يف حيثية من حيثياته ما يلي:"...ال جيوز  احمكمة النقض السورية يف أحد قراراهت

 .193الشهادة املبنية على السماع يف إثبات الضرر املربر للتطليق" قبول

فالرأي فيما نعتقد أن التوجه األقرب للصواب هو املتبىن من قبل القضاء املغريب، 

والسند يف ذلك ما أصبحت تقتضيه ظروف اجملتمع ومستجداته، هذه األخرية حتتم 

لزجيات اليت مل يعد لبقائها أي التوسع يف األخذ بوسائل إثبات عديدة لفصم ثلة من ا

طائلة ومنها شهادة السماع، فالعديد من الزوجات جيدن أنفسهن بدون أية وسيلة تثبت 

الضرر احلاصل يف حقهن، خصوصا أن هذا األخري يقع يف الغالب األعم يف مكان مغلق أال 

بني  وهو بيت الزوجية، فكثريا ما ينتشر خرب إضرار الزوج بزوجته عن طريق السماع

األقارب واجلريان وأهل احلي، مما جيعل هذه الوسيلة سائغة يف إثبات الضرر املربر 

 للتطليق مىت توافرت شروطها الشرعية والقانونية.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

الفقرة الثانية: اخلربة والشواهد الطبية كآليتني إلثبات الضرر املربر 
 للتطليق

ة ألجل تكوين قناعته عمد القضاء املغريب إىل اعتماد اخلربة والشواهد الطبي

واالستجابة بالتبعية لطلب الزوجة الرامي إىل تطليقها من عصمة زوجها للضرر، حيث 

جاء يف حيثية من حيثيات قرار صادر عن اجمللس األعلى ما نصه:"...القرار املنتقد 

واملعترب أن املنازعة يف البكارة ليست من قبيل الضرر الذي يربر التطليق أنزل النص 

ي املعتمد عليه يف قضائه يف غري حمله استنادا لباب عيوب الزوجية خالفا ملوضوع الفقه

نازلة احلال املؤسس على طلب التطليق للضرر املمثل يف العنف املؤيد بشهادة طبية 

ولفيف يشهد شهوده بوجود ضرر معنوي جسيم حلق بالزوجة يوم حفل دخول زوجها هبا 

 .194وبإهانته هلا..."

يات القرار السالف الذكر، يظهر جبلي أن اجمللس األعلى استند فعطفا على حيث

لالستجابة لطلب التطليق املقدم من قبل الزوجة على الشهادة الطبية املدىل هبا يف امللف 

وزكاها باللفيف العديل املستمع إليه، وهو الشيء الذي سارت على خالفه احملكمة 

عندها ملا اعتربت أن املستقر عليه قضاء  يف أحد األحكام الصادرة 195االبتدائية مبراكش

أن الشهادة الطبية ال تعدو أن تكون وسيلة من وسائل إثبات الضرر، وحىت ولو كانت 
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 ،19نية القانو سلسلة البحوث حصيلة ست سنوات من التطبيق العملي،مدونة األسرة واالجتهاد القضائي، 

 .94ص:  ،م2011المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 



 

  

 -P 407 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و
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أن  196كذلك فال تثبت نسبته لشخص بعينه، وهو ما سبق لقضاء النقض اجلزائري

ناء عليها كرسه حينما اعترب أن تقدمي الشهادة الطبية لوحدها ال تثبت الضرر وأن احلكم ب

 وحدها خمالف للقواعد الشرعية والقانونية. 

والرأي فيما نعتقد خبصوص هذه املسألة أن اعتماد الشهادة الطبية لوحدها إلثبات 

الضرر وبالتبعية األخذ هبا كوسيلة للتطليق غري كافية كما ذهب إىل ذلك قضاء النقض 

ا  ذلك ابتدائية مراكش يف حكمهاجلزائري يف القرار أعاله، فالشهادة الطبية كما حنت إىل

اآلنف الذكر حىت وإن كانت تثبت الضرر، فهي ال تثبت نسبة هلذا الشخص أو ذاك، 

مما يكون معه توجه اجمللس األعلى صائبا حينما عزز الشهادة الطبية املقدمة من قبل 

ي الزوجة بشهادة اللفيف الذي يؤكد شهوده أن هذه األخرية تعرضت فعال للعنف املعنو

 واإلهانة من قبل زوجها ليلة دخوله هبا كما تؤكد ذلك الشهادة الطبية املسلمة هلا بعد

 إجراء خربة طبية نفسية عليها. 

ور املطلب الثاني: حماضر الشرطة واملقررات القضائية القاضية باإلدانة والص
 الفوتوغرافية كآليات إلثبات الضرر املربر للتطليق

لب إىل فقرتني، خنصص الفقرة األوىل للحديث عن سوف نقسم تفاصيل هذا املط

حماضر الشرطة واملقررات القضائية القاضية باإلدانة وحجتها يف إثبات الضرر املربر 

للتطليق، على أن نرجئ احلديث يف الفقرة الثانية ملناقشة الصور الفوتوغرافية وبعض 

ها وسائل إلثبات الضرر املربر الدعامات املعلوماتية األخرى كالرسائل االلكترونية باعتبار

 للتطليق.
                                                           

م، مشار إليه 02/01/1989بتاريخ  52278قرار صادر عن محكمة النقض الجزائرية في الملف عدد  - 196
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ها الفقرة األوىل: حماضر الشرطة واملقررات القضائية القاضية باإلدانة وحجت
 يف إثبات الضرر املربر للتطليق

ومعه االجتهاد القضائي  197أعطى املشرع املغريب يف خضم نصوص مدونة األسرة

عن طريق اإلدالء جبملة من الدالئل  للزوج املتضرر إمكانية إثبات الضرر املربر للتطليق

واألحكام والقرارات  198واحلجج، وعلى رأسها حماضر الشرطة القضائية املوثوق مبضموهنا

 القضائية القاضية باإلدانة جراء ارتكاب أحد األفعال اإلجرامية من قبل الزوج اآلخر.

يف حكم صادر فاملقررات القضائية يف هذا الشأن كثرية ومتعددة، لعل أمهها ما جاء 

نص على ما يلي:"...حيث إن دعوى املدعية هتدف إىل  199عن احملكمة االبتدائية بآسفي

تطليقها من عصمة زوجها املدعى عليه للضرر...وحيث أكدت الزوجة أن سلوكات الزوج 

أدت إىل اعتقاله، وأن اعتقاله أساء إىل مسعتها وأضر هبا ماديا ومعنويا...وحيث باالطالع 

االبتدائي املدىل به يثبت أن الزوج املدعى عليه حمكوم عليه بسنة ونصف  على احلكم

حبسا نافذا من أجل جنحة االجتار يف املخدرات والفساد والسكر وهي أفعال أساءت إىل 

مسعة الزوجة وأضرت هبا ...حيث إنه وتبعا لذلك يكون طلب املدعية مبنيا على أساس 

 الذي ذهبت إليه احملكمة االبتدائية بالناظور كذلكويتعني االستجابة له..." وهو األمر 

                                                           

تثبت وقائع الضرر بكل وسائل  من مدونة األسرة ما يلي:" 100جاء في الفقرة األولى من المادة  - 197

 ".مشورة.اإلثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة ال

 ضباط يحررها التي والتقارير المحاضر من قانون المسطرة الجنائية ما يلي:" 290جاء في المادة  - 198
بأي وسيلة من  العكس يثبت أن إلى بمضمنها يوثق والمخالفات، من الجنح في شأن التثبت القضائية الشرطة

 ".وسائل اإلثبات.
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يف أحد أحكامها، وسبق للمجلس األعلى أن كرسه يف العديد من القرارات الصادرة   200

عنه لعل أمهها:"...احلكم على الزوج جبنحة االجتار يف املخدرات يعترب ضررا مربرا 

حيث إن مضمون احلكم للتطليق ملساس ذلك باألخالق، وعدم استطاعة دوام العشرة...

ويف قرار  201األجنيب يشكل وقائع مادية يعتمد عليها يف إثبات الضرر املربر للتطليق"

آخر جاء فيه :"...إدانة الزوج باحلبس من أجل ارتكاب جنحة الضرب واجلرح ضد زوجته 

 . 202يوما يثبت الضرر احلاصل هلا واملربر للتطليق" 40والذي تسبب هلا يف عجز مدته 

صوص اعتماد حماضر الشرطة القضائية كوسائل إلثبات الضرر الالحق بأحد أما خب

الزوجني، وبالتبعية اعتبار ما تضمنته من حجج مربرا لتطليقه من الزوج اآلخر، جند قرار 

الذي أقر بأنه:"...تعترب حماضر الضابطة القضائية املتضمنة  124حمكمة النقض عدد 

جة على ما تضمنته ودليال على سوء سلوكها" مما العترافات األم بتعاطيها الفساد ح

، فهذه احملاضر ميكن اعتبارها قرينة 203يعطي معه احلق للزوج يف طلب التطليق للشقاق

كما  –والذي تعترب أقسام قضاء األسرة أحد مكوناته  –قضائية لإلثبات أمام القضاء املدين 

فيها:"...إن حماضر الضابطة يف أحد قراراته اليت جاء  204ذهب إىل ذلك اجمللس األعلى
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

القضائية وإن كانت ال تعترب حجة مبا ورد فيها إال يف امليدان الزجري، فإنه ميكن أن 

 .205تعتمد كقرينة قضائية يف اإلثبات يف املادة املدنية"

  تطليقالفقرة الثانية: الدعامات اإللكرتونية احلديثة وحجتها يف إثبات الضرر املربر لل

 حديثة ريب يف كثري من أحكامه وقراراته إىل األخذ بوسائل أخرىعمد القضاء املغ

، ومنها الصور الفوتوغرافية، والذي يربر فصم عرى الزوجية ألجل إثبات الضرر احلاصل

جاء يف حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بالناظور والذي نص على ما  حيث

تطليقها من زوجها املدعى ترمي من خالله احلكم ببطلب حيث تقدمة املدعية ...يلي:"

عليه طلقتا بائنة للضرر، حيث تبني للمحكمة بعد رجوعها إىل مستندات امللف ووثائقه 

وملا راج أمامها من مناقشات...أن الزوج املدعى عليه اعتدى على زوجته املدعية 

 بالضرب، وأن اآلثار البادية عليها يف الصور الفوتوغرافية هو من تسبب هبا...حيث وإنه

طلب التطليق...حيث مربرا لمن مدونة األسرة، فإنه يعترب ضررا  99وتطبيقا للمادة 

يكون طلب التطليق للضرر تبعا لذلك مؤسسا قانونا ومربرا من الناحية الواقعية، مما 

يتعني االستجابة له، واحلكم تبعا لذلك بتطليق املدعية من عصمة زوجها املدعى عليه 

 .206هبا أمر نفسها..."طلقتا واحدة بائنة متلك 

أما خبصوص إثبات الضرر املربر للتطليق والتعويض عنه بواسطة باقي الدعامات 

املعلوماتية كالرسائل االلكترونية املرسلة على منصات التواصل االجتماعية، فقد سبق 

للقضاء املغريب أن أخذ هبا، وهو ما جيسده احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بوجدة 
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جاء فيه:"...إن الثابت من مقتطف الرسائل اإللكترونية مناقشة الزوج ملواضيع الذي 

أي  –جنسية مع امرأة عرب شبكات األنترنيت، الشيء الذي أحدث هلا ضررا معنويا 

مما جيعلها حمقة يف طبل التطليق والتعويض حتدده احملكمة يف إطار سلطتها  –الزوجة 

 .207التقديرية"

 خامتة:

أن القضاء املغريب جبميع درجاته ومعه  ا تقدم تبيانه، خنلص للقول عطفا على كل م

قد عمد إىل األخذ بالوسائل املقرر شرعا  هوقرارات هأحكاميف ثلة من املقارن القضاء 

وسائل  إعمالإىل  ذلك أدى من دائرهتا،وسع  كما ،وتشريعا إلثبات الضرر املربر للتطليق

القضائية  شرطةالضرر كما الشأن يف ذلك حماضر الإثبات الركون إليها قصد أخرى ميكن 

والرسائل  باإلضافة إىل الصور الفوتوغرافية ،واألحكام الزجرية القاضية باإلدانة

 – املتضرر أحد أطراف العالقة الزوجية التيسري على من نوع هذا األمر  ويف، اإللكترونية

يف  الشاذة اليت كانت سادة وذلك خروجا عن تلك التوجهات –الزوجة يف الغالب األعم 

  قانون األحوال الشخصية امللغى.ضل 

 

 

 

                                                           

في الملف الشرعي عدد  2013-03-04حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بوجدة بتاريخ  -  207
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 القامسي حممد األستاذ
 

 

 بعنوان:ثامن مقال 

التطليق للشقاق كمسطرة احتياطية يف حالة عجز 
 عن إثبات الضرر يف ضوء أحكام مدونة األسرةالزوجة 

 مقدمة

لبعض سعى املشرع املغربي يف مدونة األسرة إىل إجياد حلول بديلة 
املعضالت التي قد تطرح أمام أصحاب احلقوق عند بغية اقتضاء حقوقهم، ولعل 
من أهم احللول االحتياطية التي جاء بها املشرع يف املدونة جند مسطرة 

، حيث كثريا ما حييل عليها أطراف االدعاء عند عدم جدوى احلل األول 208الشقاق
ة جند أن عدد اإلحاالت على املوضوع رهن إشارتهم، حيث باستقراء مواد املدون

هذه املسطرة وصلت حلدود اخلمس إحاالت وهي: اللجوء ملسطرة الشقاق عند 
، كذلك 209إخالل أحد الزوجني بالواجبات املرتتبة عليه استنادا إىل ميثاق الزواج

وهو الذي يهمنا يف  – 210جلوء الزوجة ملسطرة الشقاق عند العجز عن إثبات الضرر
حالة إصرار الزوجة على طلب الطالق باخللع ورفض الزوج  وكذا –هذه الدراسة 

، باإلضافة إىل حالة متسك الزوج 212، وكذا رفض الزوجة رجعة زوجها هلا211لذلك
 .213بطلب التعدد ورفض الزوجة اإلذن له بذلك

                                                           
نظم المشرع المغربي مسطرة الشقاق في الكتاب الثاني من المدونة، وبالضبط في الباب األول من القسم  - 208

 من مدونة األسرة. 97إلى  94اد من الرابع من نفس الكتاب، أي المو
عند إصرار أحد الزوجين على اإلخالل بالواجبات المشار من مدونة األسرة على أنه:"  52تنص المادة  - 209

 رة الشقاقى مسطإليها في المادة السابقة، يمكن للطرف اآلخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إل

 ".بعده 97إلى  94المنصوص عليها في المواد مـن 
وأصرت  إذا لم تثبت الزوجة الضرر،من مدونة األسرة على أنه:"  100تنص الفقرة الثانية من المادة  - 210

 ".على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق
، إذا أصرت الزوجة على طلب الخلعمن مدونة األسرة عل ما يلي:"  012تنص الفقرة الثانية من المادة  - 211

 ".ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق
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فاملشرع جعل للزوجة العاجزة عن إثبات الضرر املربر للتطليق خمرجا يسري، 
وهو ما نلمسه بصريح النص يف الفقرة الثانية من وهو اللجوء ملسطرة الشقاق، 

إذا مل تثبت الزوجة الضرر، من مدونة األسرة، حيث جاء فيها:"  100املادة 
 ".وأصرت على طلب التطليق، ميكنها اللجوء إىل مسطرة الشقاق

فانطالقا من كل ما تقدم، تطرح لدينا اإلشكالية التي مفادها: هل استطاع 
خالل مسطرة الشقاق كمسطرة احتياطية الحنالل العالقة املشرع املغربي من 

أن  الزوجية إجياد احللول البديلة للزوجة العاجزة عن إثبات الضرر احلاصل هلا أم
 العكس هو احلاصل؟

وعليه، سنقسم دراسة هذا املقال إىل مطلبني، خنصص )املطلب األول( 
والقوانني املقارنة  للحديث على التأصيل الفقهي للشقاق وموقف مدونة األسرة

منه، على أن نرجئ احلديث بعده إىل إجراءات ممارسة دعوى الشقاق واحلكم 
 الصادر بشأنها يف )املطلب الثاني(.

املطلب األول: التأصيل الفقهي للشقاق وموقف املدونة 
 والقوانين املقارنة منه

اب الدرية شرع الزواج أساسا ملصلحة حتقيق السكن واملودة واللذة الطيبة وإجن
الصاحلة، وحتقيق اجملتمع املتماسك، فهو مرعي وواجب االستمرار ال ميس بسوء، 
ما دام خادما أهدافه حمققا ألغراضه، لكن ما حييد عن ذلك ويتحول إىل وسيلة 
لدفع املصلحة، وجلب الضرر من قبيل إنتاج اخلوف والرعب واخلصام، والقسوة، 

ا، فإن إنهاءه ووضع حد له يصبح من صميم واألمل، واألوالد املقهورين نفساني

                                                                                                                                                                      
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة من مدونة األسرة بما بلي:"  124أقرت الفقرة األخيرة من المادة  -212

ص منصواق الالرجعة، استدعاء الزوجة إلخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشق
 ه."أعال 94عليها في المادة 

فإذا تمسك الزوج بطلب اإلذن بالتعدد، ولم من مدونة األسرة على أنه:"  45صرحت الفقرة األخيرة من المادة  - 213

د ا في المواعليه توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص
 "بعده. 97إلى  94
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، فالدين احلنيف من أعرق 214مقصود الشرع باعتبار أن دفع الضرر كذلك مصلحة
 مقاصده أن ال ضرر وال ضرار وأن دفع املفسدة أوىل من جلب املصلحة.

فالشقاق باعتباره نوعا من أنواع النفور بني الزوجني يعد من ضمن األسباب 
القة الزوجية وتتهدم به عديد من صروح األسر، ويدخل به التي تنتهي بها الع

 اخلراب إىل العديد من البيوت وتصبح مرتعا للمحن.
 فلقد أوىل فقهاء اإلسالم ملوضوع الشقاق عناية كبرية يف مؤلفاتهم، وقاموا

بالتأصيل له يف تدويناتهم، كما وضعوا له إجراءات ألجل فضه )الفقرة األوىل( 
ت العديد من التقنينات العربية األسرية املقارنة ومنها وعلى دربتهم سار

انفصال الرابطة بالشقاق  غربية، حيث بدورها تطرقت ملوضوعمدونة األسرة امل
وقننت األحكام اخلاصة به، وبينت جممل اإلجراءات التي يتم سلوكها عند بروز 

 معضلة الشقاق بني الزوجني )الفقرة الثانية(.

ل فقهاء الشريعة اإلسالمية ملوضوع الفقرة األوىل: تأصي
 الشقاق

الشقاق يف الفقه اإلسالمي باملفهوم العام للمصطلح إما أن يكون من جهة 
، فإذا ظهر للقاضي بالبحث 215الزوجة، أو من جهة الزوج أو من كلتيهما معا

والتمحيص والتحقق من األدلة والشهود واالعرتافات أن الشقاق من املرأة فهو 
 فِي البارئ تعاىل فيه )نشوز، يقول 
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إضرار بالزوجة وتعدي أما إذا ظهر للقاضي أن الشقاق من الرجل، فهو  216( ك

عليها، فتطلق عليه من أجل رفع الضرر برضاها ورغبتها، ألن الضرر حمرم شرعا 
                                                           

، ص: 2006قضاء األسرة، مجلة متخصصة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، الرباط، العدد الثالث، دجنبر  - 214

64. 
م، 2012عدي البشير، قضايا األسرة من خالل النوازل الفقهية في سوس، أطروحة لنيل الدكتوراه في كلية الشريعة، أكادير،  - 215

 .375ص: 
 .34ساء، اآلية: سورة الن - 216
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وإن ظهر للقاضي أن الشقاق منهما معا، وخشي أن يتفاقم  217آي

أمره وتطول اخلصومة، فتتطور إىل العداوة والعصيان، بعث حكما من أهله 
 ، لقوله تعاىل )218وحكما من أهلها برضاهما
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 .219( ا خ

 فالشقاق يف الفقه اإلسالمي إن كان من الزوجة فهو نشوز منها، وإن كان من
الزوج فهو إضرار منه بها، وإن كان منهما معا فهو شقاق باملفهوم اخلاص 

، فالشقاق الذي حنن نهم بدراسته هو الذي يكون من الزوجني معا، 220للمصطلح
حيث الزوجة تدعي إضرار زوجها بها، ومع ذلك تعجز عن إثبات ضررها للقاضي، 

ث القاضي حكمني فإن مل تستطع إثباته رفض دعواها، فإن تكررت شكواها بع
لإلصالح بينهما، ويشرتط يف احلكمني أن يكونا رجلني عدلني راشدين عاملني 
باملطلوب منهما شرعا يف هذه املهمة، ويكون أحدهما من أهله واآلخر من أهلها 

حكمني  –أي القاضي  –إن أمكن، فإن مل جيد من أهلهما ما يصلح لذلك بعث 
 .221أجنبيني ممن هلم صلة بالزوجني

د أمجع فقهاء الشريعة اإلسالمية عند وجود نزاع وشقاق بني الزوجني على فق
، ويف ذلك قال اإلمام الشافعي رمحه هلل، قال هلل تبارك 222ضرورة بعث احلكمني

                                                           
 .231سورة البقرة، اآلية:  - 217
و  147عبد هلل بن الطاهر السوسي التناني، مدونة األسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الكتاب الثاني، الطالق، م.س ، ص:  - 218

148. 
 .35سورة النساء، اآلية:  - 219
 .375س، م.س ، ص: عدي البشير، قضايا األسرة من خالل النوازل الفقهية في سو - 220
محمد مصطفى شلبي، أحكام األسرة في اإلسالم، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، الدار  - 221

 .604و  603م، ص: 1983الجامعية، بيروت، الطبعة الرابعة، 
ين إذا وقع بينهما التشاجر وجهلت أحوالهما فيه، فلم ال خالف بين فقهاء الشريعة اإلسالمية في جواز إرسال الحكمين إلى الزوج - 222

خر من وج واآليعرف السبب والمقصر منهما، وال خالف في أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين إن أمكن ذلك أحدهما من أهل الز
 أهل الزوجة.

دية ية واالقتصاستر، كلية العلوم القانونطليق للضرر في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماهشام الريسوني، الت -

 .15م، ص: 2005واالجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 



 

  

 -P 416 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

اوتعاىل )
َ
نِهِم

ْ
ي
َ
 ب

َ
اق

َ
 شِق

ْ
م

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
ِإن

َ
( اآلية، قال هلل أعلم مبعىن من أراد من خوف و

 .223عث حكما من أهله وحكما من أهلهاالشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يب
فإن كان فقهاء اإلسالم قد أمجعوا عند احتدام الشقاق بني الزوجني على 
ضرورة بعث احلكمني، فقد اختلفوا يف مسألة أحقية احلكمية يف التفريق بني 
الزوجني من عدمه، فذهب احلنفية واجلعفرية والشافعية يف أحد قوليه وامحد يف 

قصرت عمل  –من سورة النساء  35أي  –.إىل القول إن اآلية إحدى الروايتني..
احلكمني على حماولة اإلصالح بني الزوجني، ومل جتعل هلما حق التفريق...وذهب 
املالكية واألوزاعي والشافعي يف قوله اآلخر وأمحد يف الرواية األخرى إىل أن 

نا إال بالتفريق احلكمني فهما مبعىن احلاكمني فيثبت هلما حق احلكم وال حكم ه
إذا تعذر اإلصالح. وقد ثبت أن عثمان أرسل حكمني وقال هلما: إن رأيتما أن تفرقا 

 .224ففرقا
يتضح مما سبق أن مسألة الشقاق بني الزوجني جتد هلا أصداء عميقة من 
 التأصيل عند فقهاء اإلسالم، فرغم عدم اختالفهم يف وجوب اإلصالح بني الزوجني

كمني لنفس الغاية، إال أنهم وقع اخلالف معهم يف مدى عند الشقاق، وبعث احل
أحقية احلكمني يف التفريق بني الزوجني، بني من يرى أحقيتهما يف ذلك، وبني 
من ينزع هذه املكنة منهما، وكل هذا حسب اعتقادنا ليس إال من قبيل اخلالف 

لة شرعية العايل بني املذاهب الفقهية، وهذا اخلالف حممود مادام يستند على أد
 قوية، وما دام كذلك أن باالختالف تتطور العلوم.

الفقرة الثانية: موقف املدونة والقوانين العربية املقارنة من 
 موضوع الشقاق

                                                           
 .124أبو محمد بن إدريس الشافعي، األم، المجلد الثاني، دار الفكر، دمشق، )د.ذ.مط.ت( ، ص:  - 223
 .602و  601 محمد مصطفى شلبي، أحكام األسرة في اإلسالم، م.س، ص: - 224
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مل يكن ملوضوع الشقاق ومسطرته أي وجود يف ظل مدونة األحوال الشخصية 
رر، فإذا ، فقد كانت الزوجة املتضررة وقتذاك تسلك مسطرة التطليق للض225امللغاة

هي عجزت عن إثبات ما تدعيه فاحملكمة ترفض طلبها الرامي إىل التطليق، حيث 
القضاء املغربي يف ظل تطبيق هذا القانون كان يتشدد يف األخذ مبفهوم الضرر 

املرفوعة  226املربر للتطليق ويف إثباته وتقديره عند مساع دعوى التطليق للضرر
 من الزوجة.

اء النصوص املنظمة للتطليق لصاحل الزوج، مما حيث كثريا ما يؤول القض 
يكون معه االستجابة لطلب الزوجة بالفرقة كثري االستبعاد وهو ما يتضح يف أحد 
قرارات اجمللس األعلى جاء فيها:" يثبت من تصفح لفيف إثبات الضرر...أنه لفيف 
مساعي، وأن شهوده يشهدون معرفة الزوجني ويسمعون أن الزوج يضر بزوجته 

أنواع الضرر املختلفة، وأن كل ذلك يف علمهم وصحة يقينهم بالسماع الفاشي، ب
وموجب كهذا ال ميكن قبوله شرعا إلثبات الضرر بالسماع، إال أن يشهد الشهود 

ونعارض يف هذا الصدد  227بأن إساءة الزوج لزوجته تكون من غري ذنب جنته"
 تطبيق نوع من احليف يف توجه اجمللس األعلى هذا الذي سار يف حقيقة األمر إىل

حق هذه الزوجة، ألنه و املعلوم أن إضرار الزوج بزوجته كان يف مكان مغلق عن 
أعني الشهود وهو البيت فكيف هلم أن يعلموا حقيقة كون إضرارا الزوج بزوجته 

 قد كان من غري ذنب منها واحلال هته.
، وما خلفه من فالتشدد والتضييق يف مسألة الضرر مفهوما وإثباتا وتقديرا

آثار سلبية على حق املرأة يف التطليق، هو من األسباب التي دفعت باملشرع 
املغربي إىل استحداث مسطرة الشقاق، حيث تناوهلا بالتنظيم كمسطرة أصلية 

                                                           
ي ظل مدونة األحوال الشخصية الملغاة، لم يكم المشرع ينص على شيء اسمه التطليق للشقاق، فكل ما كان يقر به من أنواع ف -225

تطليق لغيبة الزوج ( وال56( والتطليق للضرر )الفصل 54( والتطليق للعيب )الفصل 53التطليقات هو التطليق لعدم اإلنفاق )الفصل 

 (.58يالء والهجر )الفصل ( وأخيرا التطليق لإل57)الفصل 
 .371ص:  عدي البشير، قضايا األسرة من خالل النوازل الفقهية في سوس، م.س، - 226
قرار صادر عن المجلس األعلى، أورده عدي البشير، نقال عن زهور الحر، قراءة في فرارات المجلس األعلى المتعلقة  - 227
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من مدونة األسرة، كما تطرق هلا كمسطرة احتياطية يف  97إىل  94يف املواد من 
األخرية مل تعمل على تعريف الشقاق، وهو ، لكن هذه 228العديد من مواد املدونة

األمر الذي استدركه عنها الدليل العملي حينما عرفه بأنه اخلالف العميق 
. وهو 229واملستمر بني الزوجني بدرجة يتعذر معه استمرار العالقة الزوجية

التعريف الذي سبق للقضاء املغربي أن كرسه، حيث جاء يف حكم صادر عن 
ما يلي:" إن الشقاق هو اخلالف العميق واملستمر  230بالرمانياحملكمة االبتدائية 

بني الزوجني لدرجة يتعذر معها استمرار العالقة الزوجية...وهو مفهوم واسع 
عام ال يشمل حالة معينة" وهو نفس التوجه الذي سلكته يف تعريفه احملكمة 

ونه اخلالف ، حينما اعترب الشقاق ك231االبتدائية بالدار البيضاء يف أحد أحكامها
والنزاع احلادين بني الزوجني والذي من شأنه أن حيدث شقا يف العالقة الزوجية 

 بينهما.
وعلى نهج املدونة مضت العديد من التشريعات العربية املقارنة، حيث 
أقرت مسطرة الشقاق يف قوانينها األسرية، فاملشرع اجلزائري تطرق هلا يف املادة 

ي التي تنص على أنه:" إذا اشتد اخلصام بني من قانون األسرة اجلزائر 56
الزوجني ومل يثبت الضرر، وجب تعيني احلكمني" كما تطرق املشرع املصري لنفس 
املسطرة يف املادة السادسة وما يليها من قانون األحوال الشخصية، حيث نصت 
هذه املادة على ما يلي:"...فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ومل يثبت الضرر 

" كما نص 11و10و9و8و7القاضي حكمني وقضى على الوجه املبني باملواد بعث 
من قانون األسرة  126القانون األردني على مسطرة الشقاق كذلك يف املادة 
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ق طرة التطليفي مس فشل المسطرة األصلية المتمثلة ففي هذه الحالة سمح لها المشرع أن تلجأ لمسطرة الشقاق كمسطرة احتياطية بعد
 للضرر.

وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدالئل، العدد األول، دليل عملي للمدونة،  -229
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األردني حيث نصت على أنه:" ألي من الزوجني أن يطلب التفريق للنزاع والشقاق 
حلياة الزوجية..." إذا ادعى ضرر أحلقه به الطرف اآلخر يتعذر معه استمرار ا

بأنه "إذا ظهر نزاع  232وتعليقا على هذه املادة قال الدكتور حممد علي السرطاوي
وشقاق بني الزوجني فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار اآلخر بيه 

 قوال أو فعال حبيث ال ميكن مع هذه األضرار استمرار احلياة الزوجية"
ن تنصيص املشرع على مسطرة الشقاق يف صفوة البيان تدفعنا إىل القول أ

 املدونة وكذا معظم التشريعات العربية املقارنة يف قوانينها األسرية، ليس إال
حتصيل حاصل، وحنن نعلم أن هذه الدول تتخذ من املذاهب الفقهية منهال هلا 
عند تقنينها لألحوال الشخصية، وأن جل املذاهب الفقهية إن مل نقل كلها تقر 

ىل اإلصالح بني الزوجني عن طريق بعث احلكمني عند وجود شقاق طال وتندب إ
أحواهلما، وكل ذلك منبثق من سراج وهاج يتمثل يف القرآن كريم والسنة 

 النبوية العطرة.

املطلب الثاين: إجراءات ممارسة دعوى الشقاق واحلكم        
 الصادر بشأنها

ق أمام القضاء فإن هذه إذا عجزت الزوجة عن إثبات الضرر املربر للتطلي
األخري يغض الطرف عن هذا الطلب، لكن الزوجة التي تصر على التطليق رغم 

، فشلها يف إثبات الشرر خول هلا املشرع املغربي إمكانية اللجوء ملسطرة الشقاق
 إذا ملمن املدونة التي جاء فيها :" 100وذلك بصريح الفقرة الثانية من املادة 

وأصرت على طلب التطليق، ميكنها اللجوء إىل مسطرة تثبت الزوجة الضرر، 
 ".الشقاق
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تعليقا على هذه الفقرة أنه:" عند عدم  233جاء يف الدليل العملي للمدونة
ثبوت الضرر وتشبث الزوجة بطلب التطليق، أمكنها تقديم طلب إىل احملكمة 
 يرمي إىل حل نزاع مع زوجها على أساس الشقاق دون حاجة إىل فتح ملف جديد

 يف املوضوع ".
الذكر، يتضح  أن مسطرة التطليق  من خالل التمعن يف النصني السالفني

للشقاق يف هذه احلالة قاصرة على الزوجة دون الزوج، وذلك عندما تعجز عن 
إثبات الضرر املزعوم حلوقه بها، فتلجأ إىل التطليق للشقاق الذي ال إثبات فيه، 

تبناه مشرع مدونة األسرة سواء مورس  وهو نظر ينسجم مع التوجه العام الذي
 .234باألصالة أو بالتبع، تلقائيا أو بناءا على طلب

وعليه، سنقسم مضامني هذه الفقرة إىل فقرتني، خنصص )الفقرة ألوىل( 
للحديث عن تقديم طلب الشقاق من الزوجة وانتداب احملكمة ملؤسسات الصلح 

لصلح ة( إىل جناح أو فشل حماوالت األجل اإلصالح، على أن نتطرق يف )الفقرة الثاني
 املقامة واآلثار املرتتبة عن ذلك.

الفقرة األوىل: تقديم الزوجة لطلب الشقاق وانتداب 
 املحكمة ملؤسسات الصلح ألجل اإلصالح

قد يتعذر على الزوجة إثبات إضرار الزوج بها، وذلك خلصوصية العالقة 
احلرج والضرر عن الزوجة عما قد ، واملشرع املغربي ورغبة منه يف رفع 235الزوجية

تتعرض له يف عالقة ال ترغب يف االستمرار فيها، فإن أحدث مسطرة جديدة ال 
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تكلف الزوجة سوى أن تدعي وقوع نزاع وخالف حاد مع زوجها بشكل حيول دون 
 .236استمرار عالقتهما

وعليه، سنقسم هذه الفقرة إىل وحدتني، خنصص )أوال( للحديث عن رفع 
لب التطليق للشقاق، على أن خنصص )ثانيا( للحديث عن انتداب الزوجة لط

 احملكمة ملؤسسات الصلح ألجل التوفيق واإلصالح بني الزوجني.

 أوال: تقديم الزوجة لطلب التطليق للشقاق

إن الزوجة عندما تطالب بالتطليق للضرر تصطدم بعقبة إثبات إلضرار الزوج 
ن ذلك، فقد أسعفها املشرع عندما فتح ، حيث إذا مل تقم بإثباته وعجزت ع237بها

من  97إىل  94املنظمة يف املواد من  238الباب على مصراعيه للجوء ملسطرة الشقاق
إذا طلب من مدونة األسرة على ما يلي:"  94مدونة األسرة، حيث نصت املادة 

الزوجان أو أحدهما من احملكمة حل نزاع بينهما خياف منه الشقاق، وجب عليها 
 ".أعاله 82بكل احملاوالت إلصالح ذات البني طبقا ألحكام املادة أن تقوم 

، وهي التي 239ففي هذه احلالة، فالزوجة هي مقدمة طلب التطليق للضرر
عجزت عن إثبات الضرر، وهي التي أصرت على املطالبة بالتطليق رغم ذلك، 

منه لذلك فهي التي تقدم طلبا إىل احملكمة حلل نزاع بينها وبني زوجها خياف 
والتي يفهم منها أنه ميكن لكال  94، وذلك حسب منطوق املادة 240الشقاق

الزوجني حسب احلالة أن يقدم طلبا ألجل فض نزاع قد يصل مرحلة الشقاق فيما 
 بعد بينه وبني الزوج اآلخر.
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فإذا كانت الزوجة قد سبق هلا يف املسطرة األصلية للتطليق للضرر أن قدمت 
تطليق للضرر، فبعد عجزها عن حتقيق هذه الغاية، تلجأ طلبا أصليا ترمي منه ال

إىل مسطرة الشقاق يف هذه احلالة عن طريق رفعها ملقال إصالحي، إذ ال يعقل أن 
يقدم ذلك مبقتضى مقال أصلي وإال كان تطليقا للشقاق عاديا أي أصليا وليس 

لتطليق تبعيا، وكذلك مبقتضى مقال إضايف إذ ال يعقل أن يقدم طلب نوعني من ا
يف نفس الوقت مبقتضى مقال أصلي وإضايف فيكون املسلك الطبيعي لذلك هو 

 .241مقال إصالحي جيب ما قبله
، فالبد هلذا األخري أن يتضمن 242فحىت ولو قدم طلب الشقاق مبقال إصالحي

من  32جممل البيانات املقررة يف املقال األصلي، وهي التي صرح بها الفصل 
قدم هذا املقال إىل احملكمة املختصة مكانا ونوعا للبت ، وجيب كذلك أن ي243ق.م.م

فيه، ويف غالب األحيان ما تكون هذه احملكمة هي التي سبق هلا وأن رفع إليها 
من  212املقال األصلي القاضي بالتطليق للضرر، وذلك تفعيال ملقتضيات الفصل 

طليق إىل يقدم وفقا لإلجراءات العادية مقال الت ق.م.م الذي ينص على أنه:"
احملكمة االبتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو 

 ".التي أبرم فيها عقد الزواج
فبعد إيداع الزوجة ملقاهلا الرامي إىل تطبيق مسطرة الشقاق ذات اهلدف 
اإلصالحي بكتابة ضبط احملكمة املختصة وتسجيله، يتدخل رئيس احملكمة ليعني 

                                                           
 .66، ص: للشقاق وإشكاالته القضائية، م.س عادل حميدي، التطليق - 241

 يقصد بالمقال اإلصالحي ذلك المقال الذي يتقدم به المدعي إلصالح الخلل الذي شاب مقاله االفتتاحي. - 242

ات لفصل السادس من الدراسحاضرات ملقاة على طلبة امالمسطرة في القضايا المدنية والتجارية، حسن الرميلي،  -
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يجب أن يتضمن المقال أو المحضر األسماء العائلية والشخصية وصفة من ق.م.م على ما يلي:"  32ينص الفصل  -243

ا كان ي، وإذأو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند االقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعأو مهنة وموطن 
 أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

فق بالطلب رجب أن يبين بإيجاز في المقاالت والمحاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وتي 
لمستندات اعدد  المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه

 .المرفقة ونوعها
 لعدد إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو

 الخصوم.
طلب يالها، كما م إغفر أو القاضي المكلف بالقضية عند االقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تيطلب القاضي المقر

 "اإلدالء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب
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ا به، حيث هذا األخري يستدعي األطراف بالطرق احملددة يف الفصل من قاضيا مكلف
من قانون املسطرة املدنية يف العناوين املبينة يف املقال اإلصالحي  41إىل  36

املرفوع، وإال أعترب التبليغ غري سليم مما يعرضه للبطالن هو وما قد يرتتب عليه 
النقض أن أبانت عنه يف قرار  ، وهو األمر الذي سبق حملكمة244من إجراءات بعده

جاء فيه:" يتوجب على احملكمة استدعاء األطراف يف عناوينهم املدرجة يف  245هلا
املقال املقدم أمامها، ويعترب استدعاء أحد األطراف يف عنوان آخر وعدم حضوره 

 وصدر احلكم غيابيا يف حقه خرقا لقواعد الدفاع مما يوجب نقض القرار".
كمة لألطراف يف عناوينهم وحضورهم، تبدأ إجراءات هذه احمل ءفبعد استدعا

املسطرة، والتي يطبع عليها إجراء الصلح بشىت الطرق والوسائل التي يعترب من 
، باإلضافة إىل الوسائل األخرى التي تراها احملكمة 246أبرزها مؤسسة احلكمني

 كفيلة إلصالح ذات البني، وهو ما سنتطرق له تبعا ملا سيأتي.

 سبلباقي الومني ككمة مبحاوالت اإلصالح عن طريق احلقيام احمل -أ

ندب الدين احلنيف إىل إصالح ذات البني بني الزوجني وحث على ذلك 
 مصداقا لقوله تعاىل )
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ا
ال ُأنب

                                                           
المحدد للحضور أجل خمسة يجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء واليوم  من ق.م.م. على أنه:" 40ينص الفصل  -244

ا شر يوما إذمسة عخأيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة االبتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة 
 "كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطالن الحكم الذي قد يصدر غيابيا

، 5/11/2008، والمؤرخ في 306/2/1/2008الملف الشرعي عدد  في 507قرار صادر عن محكمو النقص عدد  - 245

 مشار إليه في:
األولى،  مر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة األسرة، منشورات دار القضاء بالمغرب، الدار البيضاء، الطبعةع -

 .34إلى  32م، ص: من 2014
اق، حيث كلف المشرع الحكمين ووضع على عاتقهما رسالة أولى المشرع أهمية قصوى لمؤسسة الحكمين في ضل مسطرة الشق - 246

 ن مدونة األسرة.م 95نبيلة غايتها إنهاء النزاع المحتدم بين طرفي العالقة الزوجية، وهو األمر الذي يفهم من تفاصيل المادة 
 .128سورة النساء، اآلية:  - 247
 .35سورة النساء، اآلية:  - 248
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

أفضل من الصالة والصيام والصدقة ؟ " قالوا : بلى، قال: " إصالح ذات البني، 
 .249( وفساد ذات البني هي احلالقة

وعلى نفس النهج سارت كل املذاهب الفقهية اإلسالمية، حيث رغبة يف 
اإلصالح بني الزوجني بكل السبل لعل أهمها بعث احلكمني إلصالح ورأب الصدع 

، ومنها 250لهم غدت كل التشريعات العربية املقارنةبني الزوجني، وعلى سبي
، حيث يتميز الصلح طبقا للمواد املنظمة له يف مدونة 251مدونة األسرة املغربية

األسرة مبجموعة من اخلصائص يشرتك يف بعضها مع العقود املدنية األخرى 
والبعض اآلخر ينفرد به نظرا خلصوصياته يف اجملال الذي جيرى فيه، حيث ميكن 

مجاهلا فيما يلي:"وقوع نزاع بني الزوجني وسبقية رفع دعوى الشقاق، إلزامية إ
 .252القيام بالصلح من طرف احملكمة، مت رضائية إجراءا الصلح يف دعوى الشقاق"

فاحملكمة عند اإلدعاء بوجود النزاع والشقاق املستمر بني الزوجني، تلتزم 
املرصودة لذلك، سواء أكان بالقيام بكل حماوالت اإلصالح عن طريق املؤسسات 

 ببعث احلكمني )أ( أو بواسطة جملس العائلة أو عن طريق اجمللس العلمي )ب(.

 حصالادعاء الشقاق وانتداب احملكمة للحكمني لإل -ب

إذا طلب الزوجان أو من مدونة األسرة على ما يلي:"  94نصت املادة 
عليها أن تقوم أحدهما من احملكمة حل نزاع بينهما خياف منه الشقاق، وجب 

 ".أعاله 82بكل احملاوالت إلصالح ذات البني طبقا ألحكام املادة 

                                                           
 .4111صحيح سنن أبي داود  - 249
منها، وكذا قانون األسرة أللبي في  31و  25ومن هذه التشريعات مثال نجد مجلة األحوال الشخصية التونسية في الفصلين  - 250

 ...الخ.102و  83منه، وكذا مدونة األحوال الشخصية الموريتانية في موادها  39و  36الفصلين 
إجراء المحكمة لمحاولة اإلصالح بين الزوجين، كمثال في أقر المشرع المغربي في العديد من مقتضيات المدونة على لزوم  - 251

د باقي التطليقات في ، وكذا عن94، وفي مسطرة الشقاق في المادة 82، وكذا في مسألة الطالق في المادة 44مسطرة التعدد في المادة 

 من نفس المدونة. 120و  114و  113المواد 
بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مدونة األسرة والعمل القضائي، عبد الواحد الرحماني، مسطرة الشقاق في ضوء  - 252

لجامعي وسم افاس، الم في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هلل،

 .31و  30م، ص: 2005/2006
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انطالقا من هذه املادة يتضح أن املشرع حث احملكمة على القيام حسب 
سلطتها التقديرية مبحاوالت اإلصالح بني الزوجني، لكنه مل يبني يف نفس النص 

 82نه أحال على مقتضيات املادة الطرق والوسائل التي يتم بها هذا اإلصالح، إال أ
من نفس القانون، والتي تبني الطرق واملؤسسات التي يتم بها اإلصالح والتوفيق 
 بني الزوجني عند الرغبة يف الطالق، حيث نصت نفس املادة على ما يلي:"...

..."، يتضح من هذا للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات، مبا فيها انتداب حكمني
ؤسسات التي رصدها املقنن املغربي إلصالح أحوال الزوجني عند النص أن أول امل

، وعلى نهجه حدت معظم التشريعات 253الشقاق هي مؤسسة احلكمني
، وقد تناوهلا فقهاء 255، وهذه املؤسسة جتد هلا تأصيال يف الذكر احلكيم254العربية

الكبري الشريعة اإلسالمية بكثري من األهمية نظرا ملا هلا من عظيم األثر والفضل 
 لإلصالح بني أعمدة األسر، قال الناظم:

 ـــــكررارفعها تــــــــزوجة وــــــــــــل     وإن ثــــــــــــــــبوت الضرر تعذرا       

 256فالـــــــــــــــــــــحكمان بعد يبعثان          بــــــــــــينهما مبقتضى القرآن

الة اإلصالح والتوفيق بني الطرفان، فاملشرع املغربي أقر ببعث احلكمان حمل
من سورة النساء  35وغالبا ما يكونان من أهل الزوجان، استنادا يف ذلك إىل اآلية 

يف القرآن، إال أنه ليس هناك ما مينع أن يكونوا من غريهم إن مل يكن يف أهل 
الزوجان ما يصلح لتقمص هذا الدور العظيم، قال الربادعي يف التهذيب:" وإذا 

ما بني الزوجان وجهلت حقيقة أمرهما بعث اإلمام حكما من أهله وحكما  قبح
من أهلها، من أهل العدول والنظر، فإن مل يكن من أهلهما ما يراه ذلك أهال، أو 

                                                           
دونة األحوال الشخصية الملغاة بنوع من االحتشام، وذلك في البند الثالث من تناول المشرع المغربي مؤسسة الحكمين في ظل م - 253

وخصوصا  ألهمية،امنها أثناء تنظيمه للتطليق للضرر، بخالف ذلك أعطى له لها في في المدونة ولو بشكل نسبي نوعا من  56الفصل 

 من نفس المدونة. 96 95أثناء حديثه عن مسطرة الشقاق في المادة 
العديد من التشريعات العربية المقارنة ضرورة بعث الحكمين عند وجود نزاع بين الزوجين، ومنها المادة السادسة من أقرت  - 254

حوال الشخصية من مجلة األ 25من قانون األسرة الجزائري، باإلضافة إلى الفصل  55قانون األحوال الشخصية المصري، والمادة 

 الفلسطيني...الخ. من قانون األسرة 132، والمادة ةالتونسي
ْن أَْهِلَها إِن يُِريَدا إِْصاَلًحا يُوَ يقول تعالى في محكم التنزيل) - 255 ْن أَْهِلِه َوَحَكًما مِِّ فِِِّق َللّاُ َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما َفاْبعَثُوا َحَكًما مِِّ

 .35( سورة النساء، اآلية: بَْينَُهَما ۗ

 .489ص:  م،1998ية، بيروت، الطبعة األولى، الجزء الثاني، دار الكتب العلمفي شرح التحفة،  عبد السالم التسولي، البهجة -256
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

. ويشرتط يف احلكمان العدالة والذكورة 257ال أهل هلما، بعث من غري األهلني"
 .258ني كقاعدة عامةوالتفقه والعلم باإلضافة إىل كونهما من أهل الزوج

فاحلكمان يقومان بعد بعث القاضي هلما باستقصاء أسباب اخلالف بني 
، وهو األمر الذي سبق لقضاء النقض املصري 259الزوجني ويبدالن جهدهما إلنهائه

جاء فيها:" ...املشرع خول للحكمني أن يتعرفا أسباب  260أن كرسه يف أحد قراراته
يف اإلصالح فإن أمكن على طريقة معينة الشقاق بني الزوجني ويبدال جهدهما 

، جاء فيه:" 261قرراها" وهو نفسه ما ذهبت إليه حمكمة النقض السورية يف قرار هلا
 على احلكمني أن يبدال اجلهد وعقد جلسات يف سبيل رأب الصدع".

فإذا توصل احلكمان إىل اإلصالح بني الزوجني، حررا مضمونه يف تقرير من 
ن والزوجان ويرفعانه إىل احملكمة التي تسلم لكل واحد ثالث نسخ يوقعه احلكما

من الزوجان نسخة منه وحتفظ الثالثة ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف احملكمة، 
وتقرير احلكمان مبثابة وثيقة رمسية ال يطعن فيها إال بالزور، كما سبق حملكمة 

كمان من النقض السورية وأن صرحت بذلك يف قرار هلا، جاء فيه:" تقرير احل
األسانيد الرمسية التي ال يطعن فيها إال بالتزوير وال رقابة حملكمة النقض على 

 .262قناعة احلكمني"
ويف حالة ما إذا اختلف احلكمان يف مضمون التقرير أو يف حتديد املسؤولية، 
أو مل يقدماه خالل األجل املضروب ملا من قبل احملكمة، أمكن هلذا األخري أن جتري 

                                                           
أبي سعيد البرادعي، التهذيب في اختصار المدونة، الجزء الثاني، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، الطبعة  - 257

 .405م، ص: 2002األولى، 
 وط المتطلبة توفرها في الحكمين، يعاد إلى:لمعرفة المزيد حول الشر - 258

 .34إلى  30االته القضائية، م.س ، ص: عادل حميدي، التطليق للشقاق وإشك -
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب من مدونة األسرة التي جاء فيها:"  95وهو األمر الذي يفهم من صريح المادة  - 259

 "دهما إلنهاء النزاعالخالف بين الزوجين و ببذل جه
، مشار إليه في الموقع 20/02/1974بتاريخ  0460قرار صادر عن محكمة النقض المصرية عدد  - 260

 .13:45م، على الساعة 01/01/2017تاريخ اإلطالع   www.kenanaonline.comاإللكتروني:
، منشور بمجلة المحامون السورية، 2/5/1991بتاريخ  316في القضية  30قرار صادر عن محكمة النقض السورية عدد  - 261

 .1990، الصادرة سنة 3و2و1األعداد 
 ، أشار إليه:22/8/1988بتاريخ  2522في األساس  566قرار صادر عن محكمة النقض السورية عدد  - 262

 .39. الهامش 38إشكاالته القضائية، م.س، ص: عادل حميدي، التطليق للشقاق و -
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، ولعل من 263ث اإلضافية والوسائل الكافية ما تراه مالئما لإلصالحمن األحبا
أهمها اللجوء إىل عقد جملس العائلة أو عند االقتضاء االستعانة بالوساطة األسرية، 

 وكل ذلك يف سبيل التوفيق والسداد بني الزوجني.
صر ومما جتدر اإلشارة إليه أخري، أن املشرع املغربي إن كان يف املدونة قد ق

ا سلطة احلكمني يف التوفيق واإلصالح بني الزوجني، وترك إمكانية التفريق بينهم
للقاضي حصرا، فإن هناك من التشريعات من وسعت من سلطة احلكمني إىل 
أبعد مدى، حيث اعرتفت هلما باحلق يف التفريق بني الزوجني عند فشل حماوالت 

ن مع األردني يف الفقرة )و( الصلح املقامة، ومن أمثلة هذه التقنينات جند املشر
من قانون األحوال الشخصية األردني والذي جاء فيه:" إذا ظهر  138املادة 

للحكمني أن اإلساءة من الزوجني قررا التفريق بينهما على تسلم من املهر 
بنسبة إساءة كل منهما، وإن جهل احلال ومل يتمكن من تقدير نسبة اإلساءة 

لعوض الذي يريان أخذه من أي منهما"، وهذا قررا التفريق بينهما على ا
 التوجه يف نظرنا جيد سنده يف بعض أراء املذاهب الفقهية أهمها مذهب املالكية

 واحلنبلية.

 العلمي لساجملواإلصالح بني الزوجني بواسطة جملس العائلة  -ت

ح من مدونة األسرة على املؤسسات املرصودة لإلصال 94أحال املشرع يف املادة 
 "من نفس القانون، حيث جاء يف هذه األخرية: 82زوجني الواردة يف املادة بني ال

 للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات، مبا فيها انتداب حكمني أو جملس العائلة، أو
ني ويف حالة وجود أطفال تقوم احملكمة مبحاولت .من تراه مؤهال إلصالح ذات البني

 ."وماللصلح تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثني ي
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انطالقا من مضامني النص القانوني أعاله، يتضح أن القيام باإلصالح بني 
الزوجني، يعد أحد أهم أوجع احلماية القانونية والقضائية اهلادفة باألساس إىل 

، ويعترب جملس العائلة إىل 264احلفاظ على كيان األسرة من التشتت والضياع
املشرع املغربي ألجل اإلصالح  جانب مؤسسة احلكمي من املؤسسات التي أقر بها
، حيث مت 1993شتنرب  10بني الزوجني، وهو من مستحدثات تعديل ظهري 

مكرر، وهذا التعديل الذي جاء كإضافة أخرى  56التنصيص عليه يف الفصل 
يف إجياد احللول البديلة والسريعة حلل القضايا الشائكة  265ملساعدة اجلهاز القضائي
التي ال تنفع معها املساعي احلبية األخرى، وقد حددت  داخل األسرة، يف احلاالت

ربيع  25الصادر يف  2.04.88مقتضيات هذا اجمللس وأحكامه مبقتضى املرسوم 
 26 266ناسخا مبوجبه مقتضيات املرسوم 2004يونيو  14املوافق ل  1425األخري 
مؤكدة أن اختصاصه  251كما نصت عليه مدونة األسرة يف املادة  1994دجنرب 

 .267وتكوينه ومهامه ستحدد مبقتضي نص تنظيمي
 14املوافق ل  1425من ربيع اآلخر  25يف  2.04.88وفعال فقد صدر مرسوم

 26الصادر يف  2.94.31ناسخا مبوجبه مقتضيات املرسوم رقم  2004268يونيو 
، كما صدرت مبوازاته العديد من املناشري الوزارية من أجل تفعيل 1994دجنرب 

 .269مقتضياته
بة من املشرع يف تكريس آلية الوساطة كأحد احللول املعول عليها لفض فرغ

مدونة األسرة  ةاملنازعات األسرية، تظهر شاخصة من خالل ما أشري إليه يف ديباج
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2672. 

 .104هشام الريسوني، التطليق للضرر في القانون المغربي والمقارن، م.س ، ص:  - 269



 

  

 -P 429 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

. 270من الرغبة يف تعزيز آليات التوفيق والوساطة بتداخل األسرة والقاضي
وا إىل انعقاد جملس فبمجرد ادعاء الزوجة للشقاق بينها فيمكن للقاضي أن يدع

العائلة كمؤسسة للتوفيق بني الزوجني، ويتألف اجمللي حسب منطوق املادة 
من املرسوم املنظم له من القاضي بصفته رئيسا، باإلضافة إىل األب أو  271األوىل

من  –أي  القاضي  –الوصي أو املقدم، وأربعة أعضاء يعينهم رئيس اجمللس 
وجهة الزوجة، وإذا تعذر توفرهم من اجلهتني  األقارب واألصهار بني جهة الزوج
 أمكن تكوينهم من جهة واحدة.

وتعترب مهام هذا اجمللس مهام استشارية، حيث يقوم بالتحكيم واإلصالح 
ن بني ذات البني، وبإبداء رأيه يف كل ما يتعلق بشؤون األسرة، وهو ما نستشفه م

اء فيها:" مهام جملس من القانون املنظم للمجلس، والذي ج 7مضمون املادة 
داء العائلة مهام استشارية. يقوم جملس العائلة بالتحكيم إلصالح ذات البني، وبإب

 رأيه يف كل ما له عالقة باألسرة".
وباإلضافة إىل جملس العائلة كمؤسسة من مؤسسات اإلصالح بني الزوجني يف 

لدور لعل حالة الشقاق، فهناك مؤسسات أخرى ال تقل عنها أهمية تعىن بنفس ا
 أهمها مؤسسة اجمللس العلمي.

فلقد محل تعاظم قضايا الطالق والتطليق، وفشل مسعى الصلح اجملرى من 
لدن احملكمة أو مبساعدة احلكمني يف أغلب احلاالت احملاكم على التعويل على 
بدائل أخرى علها تفي بالغرض وحتقق املطلوب، سندها يف ذلك مقتضيات املادة 

سرة، والتي مكنة احملكمة على التعويل على أي جهة تنتدبها من مدونة األ 82
إلعانتها على التوفيق بني طريف دعوى الطالق والتطليق وفق حكم متهيدي حيدد 

                                                           
مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة عادل حميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات األسرية،  - 270

 .373، ص: م 2016األولى، 
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ة األم، أو يعينهم رئيس مجلس العائلة من بين األقارب أو األصهار بالتساوي بين جهة األب وجه أربعة أعضاء -واألم أو الوصي، 
 رهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة".جهة الزوج حسب األحوال، وإذا تعذر توف
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مهام السداد بدقة، وإسناد تلك املهمة للمجلس العلمي احمللي ال تعدو أن تكون 
 .272أحد اخليارات التي يعود أمر تقريرها إىل احملكمة

العلمي كمؤسسة قد تستنجد به احملكمة لرأب الصدع بني أطراف فاجمللس 
من مدونة األسرة من خالل  82العالقة الزوجية جيد سنده يف مضمون املادة 

 بني".العبارة الواردة فيها والقاضية مبا يلي:"...أو من تراه مؤهال إلصالح ذات ال
تعرتض إجراءات  لكم ما ميكن اإلشارة إليه يف هذا املنحى هو الصعوبة التي

الصلح بني الزوجني، يف مساطر انفصال الرابطة الزوجية، حيث أصبحت عاجزة 
، فبخصوص مثال 273عن حتقيق األهداف املتوخاة منها للسرعة التي تتم بها

الصعوبات التي تعرتض اجمللس العلمي يف القيام بدوره، هي تلك املتعلقة 
علمي من أجل التعاون على إصالح بالتنسيق بني أقسام قضاء األسرة واجمللس ال

ذات البني بني الزوجني، حيث أبانت التجربة العملية عن كون مثل هذا اإلجراء 
يفضي إىل تطويل املساطر الطالق والتطليق بال جدوى أو طائلة، فال حيرتم أجل 

، كما أقرت بذلك الفقرة األخرية من 274الستة أشهر احملدد للبت يف قضايا التطليق
بالنسبة  113و املادة  275من مدونة األسرة بالنسبة لدعوى الشقاق 79املادة 

 .276من املدونة 98لباقي أنواع التطليقات الواردة يف املادة 

على أال  –فبعد قيام احملكمة مبحاوالت اإلصالح حسب سلطتها التقديرية 
 – 277تنزل عن حماولة للصلح عند عدم وجود أطفال، وحماولتني عند وجودهم

ون أمام فرضيتني، تتمثل األوىل يف جناح حماولة الصلح املقامة وأشهدت فإنها تك
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م توجد ة أشهر، ما لأعاله، بعد القيام بمحاولة اإلصالح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ست 98المنصوص عليها في المادة 

 "ظروف خاصة
للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو من مدونة األسرة في فقرتها الثانية على ما يلي:"  82تنص المادة  - 277

قل تما مدة ال صل بينهوفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تف. مجلس العائلة، أو من تراه مؤهال إلصالح ذات البين
 "عن ثالثين يوما
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احملكمة على ذلك، وبذلك تعود احلياة الزوجية لعز عطائها، وإما فشل حماوالت 
 اإلصالح وإصدار احملكمة حلكم يقضي بالتطليق للشقاق، وما يعقبه من مستحقات.

صادر الفقرة الثانية: الفصل يف دعوى الشقاق واحلكم ال
 بشأنها

تشكل مسطرة الشقاق أحد أوسع األبواب املشروعة أمام الزوجني لطلب 
، حيث 278التطليق، حيث ميكن لكل من الزوجني االستفادة من هذه املسطرة

، وأبرز 279املدونة قامة بتبني مبدأ سلطان اإلرادة يف جمال إنهاء العالقة الزوجية
إثبات الضرر املربر للتطليق إىل دليل على ذلك جلوء الزوجة يف حالة عجزها عن 

 .280من املدونة 100مسطرة الشقاق حسب منطوق الفقرة الثانية من املادة 

فبعد تقديم الزوجة للمقال اإلصالحي ألجل حتريك دعوى الشقاق أمام 
القضاء، وقيام احملكمة مبجموعة من اإلجراءات لعل أهمها القيام مبحاوالت 

ائل املمكنة من انتداب حكمني أو عقد جملس اإلصالح بني الزوجني بشىت الوس
 العائلة أو االستعانة باجمللس العلمي، فإنها تكون بعدها أمام فرضيتني:

الفرضية األوىل: جناح حماولة اإلصالح يف دعوى الشقاق 
 واإلشهاد على ذلك

إذا توصل  على ما يلي:" 95نصت املدونة يف الفقرة الثانية من املادة 
صالح بني الزوجني، حررا مضمونه يف تقرير من ثالث نسخ يوقعها احلكمان إىل اإل

احلكمان والزوجان ويرفعانها إىل احملكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجني نسخة 
 "منه، وحتفظ الثالثة بامللف ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف احملكمة
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جنحت  من خالل مضامني النص أعاله، يتضح أن املشرع أقر بأن احملكمة إذا
يف اإلصالح بني الزوجني بالوسائل التي اعتمدتها لإلصالح، حيث أمثر ذلك عودة 
الزوجني إىل جادة الصواب، فاحملكمة يف هذه احلالة تبارك هلما هذه النتيجة عن 
طريق اإلشهاد على صلحهما، رغم أن النص املومأ إليه أعاله معيب شيء ما، 

لقول معلقا على الفقرة الثانية من املادة إىل ا 281وهو األمر الذي دفع أحد الفقه
من املدونة " حيث تكلمت بصيغة املبني للمجهول دون حتديد، علما أن املادة  95
السالفة الذكر التي تنظم فض النزاع خوفا من الشقاق،  94حتيل عليها املادة  82

يعتد وهذا يؤدي إىل نوع من التشويش نتيجة هذا التكرار املتضارب، علما أنه ال 
ينصان على ضرورة حترير  95و  82بالتقرير الشفوي على اعتبار أن املادتني 

 ("95(  وحترير تقرير )املادة 82حمضر )املادة 

الفرضية الثانية: فشل حماوالت الصلح يف دعوى الشقاق 
 واحلكم بالتطليق

جيب على القاضي قبل القضاء بالتطليق أن يتدخل إلنهاء النزاع بني 
، ومبجرد قيامه بهذا اإلجراء النبيل 282حا، ولو مل يطلب أحدهما ذلكالزوجني صل

جبميع جتلياته يكون قد أدى رسالته على الوجه املقرر سواء أمثر ذلك الصلح  
 جناحا أو ترتب عليه فشال.

يف حالة تعذر  من مدونة األسرة على ما يلي:" 97فقد نص املشرع يف املادة 
احملكمة ذلك يف حمضر، وحتكم بالتطليق  اإلصالح واستمرار الشقاق، تثبت

أعاله، مراعية مسؤولية كل من الزوجني  85و 84و 83وباملستحقات طبقا للمواد 
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 .اآلخر عن سبب الفراق يف تقدير ما ميكن أن حتكم به على املسؤول لفائدة الزوج
 "يفصل يف دعوى الشقاق يف أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب

ا من النص أعاله، يتضح أنه إذا حتققت احملكمة من توفر موجبات انطالق
التطليق، وهو إمجاال إصرار طالب الشقاق على طلبه الرامي للتطليق للعلة 
املذكورة وفشل حماولة الصلح، انتقلت احملكمة إىل مرحلة حتديد املستحقات طبقا 

الق أحال عليها من مدونة األسرة، وهي مواد خاصة بالط 85و  84و  83للمواد 
من املدونة، وهذه اإلحالة قصد منها املشرع تفادي  97املشرع من خالل املادة 

 .283تكرار املقتضيات القانونية
كما أن نفس املشرع حدد باالجتهاد أجل الفصل يف دعوى الشقاق بستة أشهر 
من تاريخ تقديم الطلب تفاديا ملا قد يقع من األضرار بسبب التسرع يف احلكم 

تطليق، أو من األضرار بسبب التماطل يف احلكم بالتطليق، ألن أجل ستة بال
 .284أشهر وسط بني اإلفراط والتفريط، ملا، ملا جاء يف األثر " خري األمور أوسطها"

واحلكم الصادر يف دعوى التطليق للشقاق والقاضي بالفرقة، يوصف بأنه بائن 
كل طالق قضت  ضي مبا يلي:"من مدونة األسرة التي تق 122استنادا إىل املادة 

 ".به احملكمة فهو بائن، إال يف حالتي التطليق لإليالء وعدم اإلنفاق
صفوة ما خنتم به هذا املقام، هو أن التطليق للشقاق أصبح مسطرة من ال 
مسطرة له، ووسيلة من ال وسيلة له، ومالذا ملن ال إثبات له، كما أصبحت وسيلة 

، فقد 285سب تصريح أحد الباحثني يف اجملالالغتناء العديد من الزوجات ح
أصبحت هذه املسطرة الطاغية بني املساطر األخرى املوجهة للتطليق، كما أدت 

 بالكثري منها إىل أن أصبحت جمرد نصوص يف املدونة ال يذكرها الذاكرون.

                                                           
 .410و  103عادل حميدي، التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية، م.س ، ص:  - 283
 .481الطاهر السوسي التناني، مدونة األسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الطالق، م.س ، ص:  عبد هلل ابن - 284
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كم به ما يح تطليق للشقاق من أجل االغتناء ومالءة الذمة عن طريقمحاضرات مادة قانون األسرة أن الزوجات أصبحن يلجأن لل
 القضاء من مستحقات لهن.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

فقد سبب التطليق للشقاق يف ختريب العديد من األسر، ويف تشرد العديد 
، حيث كانت النسبة املؤوية 286ودة إىل إحصائياته خري مثلمن األطفال، والع

 2008ألحكام التطليق للشقاق من جمموع األحكام بالتطليق متثل يف سنة 
 باملئة(.97.51إىل ) باملئة( حيث انتقلت هذه النسبة سنة90.75)

 فهذه كلها أرقام صادمة خيشع هلا اجلبني، فبعدما جاء املشرع بهذه املسطرة
لك الح والتوفيق، فإننا نرى أنها مل حتقق املرجو منها، بل أكثر من ذلغاية اإلص

ساهمت يف تأزم وضعية األسرة املغربية، حىت أصبحت توصف بأنها معضلة من 
 معضالت العصر.

 خامتة:
 أن الزوجة املتضررة من أفعال زوجها والتي أقر املشرع املغربي يف املدونة

 الة العشرة أمام القضاء أنه حتكم احملكمةجنحت يف إثبات الضرر املقرون باستح
بتطليقها من عصمة زوجها، بعد فشل حماوالت اإلصالح املقامة، وعلى العكس من 
ذلك فإنه إن عجز عن إثبات الضرر الذي جيعل احلياة الزوجية مستحيلة 

ن االستمرار ال تستجيب احملكمة لطلبها الرامي التفريق للضرر، والعلة يف ذلك أ
مل تثبت للمحكمة السبب املشروع النفصام ميثاق الزوجية، لذلك الزوجة 

 من 97إىل  94أحالتها املدونة على مسطرة الشقاق املنصوص عليها يف املواد من 
تعفي من يسلكها من أي  –أي الشقاق  –نفس املدونة واملعروف أن هذه املسطرة 

 إثبات.

                                                           
 :2013إلى  2008النسبة المؤوية ألحكام التطليق للشقاق من مجموع األحكام بالتطليق بين سنتي  - 286

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 بالمئة 97.51 بالمئة 97.57 ةبالمئ 97.33 بالمئة 96.33 بالمئة 94.59 بالمئة 90.57

سري، الواقع واآلفاق، عشر سنوات من تطبيق مدونة األسرة، دراسة تحليلية إ - ، 2013-2004حصائيات واردة في: مجلة القضاء األأ

 .61م، ص: 2014منشورات وزارة العدل المغربية، 
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ا تناوهلا الفقه فمسطرة الشقاق جتد تأصيلها يف الشرع اإلسالمي، كم
اإلسالمي بنوع من التفصيل نظرا ألهميتها البالغة يف التوفيق واإلصالح بني 

 أطراف العالقة الزوجية.
وعلى نهج الشرع والفقه اإلسالميني سارت معظم التشريعات األسرية 
العربية يف تنظيم مسطرة الشقاق ومن هذه التشريعات جند مدونة األسرة 

ا كم 97إىل  94ها املشرع إما كمسطرة أصلية يف املواد من املغربية، حيث نص علي
جعلها مسطرة احتياطية يف العديد من احلاالت ولعل خري هذه احلاالت تلك التي 
تعجز فيها الزوجة عن إثبات الضرر احلاصل هلا من قبل زوجها كما أقرت بذلك 

 من املدونة. 100املادة 

 املوضوع تستدعي احملكمة حيث مبجرد تقديم الزوجة ملقال إصالحي يف
الطرفني لإلصالح بشىت الوسائل التي يوجد على رأسها احلكمني وجملس العائلة 
واجمللس العلمي، وبعد استنفاد مرامي الصلح تكون اهليئة القضائية أمام 

ات فرضيتني إما جناح الصلح واإلشهاد به أو فشله واحلكم بالتطليق وباقي املستحق
 املرتتبة عليه.
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 ألسرةون اانق عروض ومقاالت يف: احملور الثالث

 :- جواب سؤال – مسطرة انعقاد الزواج: ولاملقال األ

 ؟تعريف الزواج

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام،غايته اإلحصان 

 والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجني.

 ؟أركان عقد الزواج

اج بإجياب من أحد العاقدين وقبول من اآلخر بألفاظ تفيد معنى الزواج ينعقد الزو

 لغة أو عرفا.

يصح اإلجياب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإال فبإشارته 

 املفهومة من الطرف اآلخر ومن الشاهدين.

 يشرتط يف اإلجياب والقبول أن يكونا:

 الكتابة أو اإلشارة املفهومة؛شفويني عند االستطاعة، وإال فب-1

 متطابقني يف جملس واحد؛ -2

 باتني غري مقيدين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ.-3

إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس، ميكن فسخه قبل البناء وبعده بطلب من املكره 

من تاريخ زوال اإلكراه،  ينأو املدلس عليه من الزوجني وذلك خالل أجل ال يتعدى شهر

 من تاريخ العلم بالتدليس مع حقه يف طلب التعويض.و
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إىل ألف درهم أو بإحدى  120كما يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وغرامة من 

 هاتني العقوبتني فقط.

 ؟شروط عقد الزواج

 جيب أن تتوفر يف عقد الزواج الشروط اآلتية:

 أهلية الزوج والزوجة؛

 عدم االتفاق على إسقاط الصداق؛

 الزواج عند االقتضاء؛ ولي

 مساع العدلني التصريح باإلجياب والقبول من الزوجني وتوثيقه؛

 انتفاء املوانع الشرعية. 

 ؟أهلية الزواج

تكمل أهلية الزواج بإمتام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة مشسية متمتعني بقواهما 

 العقلية .

سنة،  18والفتاة دون سن لقاضي األسرة املكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى 

مبقرر معلل يبني فيه املصلحة واألسباب املربرة لذلك، بعد االستماع ألبوي القاصر أو 

 نائبه الشرعي واالستعانة خبربة طبية وإجراء حبث اجتماعي.

 مقرر االستجابة لطلب اإلذن بزواج القاصر غري قابل ألي طعن.

 .زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي

تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب اإلذن بالزواج وحضوره 

 إبرام العقد.



 

  

 -P 438 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن املوافقة، بت قاضي األسرة املكلف بالزواج يف 

 املوضوع.

سنة مبقرر القاضي ، األهلية املدنية يف ممارسة كل ما  18يكتسب املتزوجان دون 

 ار عقد الزواج من حقوق والتزامات.يتعلق بآث

ميكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجني أو نائبه الشرعي، أن حيدد التكاليف املالية 

 لزوج املعين وطريقة أدائها

يأذن قاضي األسرة املكلف بالزواج بزواج الشخص املصاب بإعاقة ذهنية ذكر كان أم 

بيب خبري أو اكثر يطلع أنثى ،بعد تقديم تقرير حول حالة اإلعاقة من طرف ط

 القاضي الطرف اآلخر على التقرير وينص على ذلك يف حمضر.

جيب أن يكون الطرف اآلخر رشيدا ويرضى صراحة يف تعهد رمسي بعقد الزواج مع 

 املصاب بإعاقة..

 ؟الوالية يف الزواج

 الوالية حق للمرأة ، متارسها الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.

 واجها بنفسها، أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها.للرشيدة أن تعقد ز

 ؟الصداق

الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، والحق للزوج يف أن يطالبها بأثاث أو 

 غريه مقابل الصداق الذي اصدقها إياه.

 تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو املوت قبله. 

 طالق قبل البناء.تستحق الزوجة نصف الصداق املسمى إذا وقع ال
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 ال تستحق الزوجة الصداق قبل البناء يف احلاالت التالية:

 إذا وقع فسخ عقد الزواج؛

إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب يف الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب يف 

 الزوج؛

 إذا حدث الطالق يف زواج التفويض.

ل قول الزوجة، أما بعده فالقول إذا اختلف يف قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقو

 قول الزوج.

 إذا اختلف الزوجان يف قبض الصداق املؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.

 ال خيضع الصداق ألي تقادم.

 كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعترب ملكا هلا.

 إذا وقع نزاع يف باقي األمتعة، فالفصل فيه خيضع للقواعد العامة لإلثبات.

 فالقول للزوج بيمينه يف املعتاد للرجال، نه إذا مل يكن لدى أي منهما بينة،غري أ

وللزوجة بيمينها يف املعتاد للنساء، أما املعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما 

 ويقتسمانه مامل يرفض أحدهما اليمني وحيلف اآلخر فيحكم له.

 ؟تعدد الزواج

الزوجات، كما مينع يف حالة وجود شرط من مينع التعدد إذا خيف عدم العدل بني 

 الزوجة بعدم التزوج عليها.

 ال تأذن احملكمة بالتعدد:

 إذا مل تثبت ضرورته؛

إذا مل تكن لطالبه املوارد الكافية إلعالة األسرتني، وضمان مجيع احلقوق من نفقة 
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 وإسكان ومساواة يف مجيع أوجه احلياة.

لتعدد، يقدم الراغب فيه طلب اإلذن بذلك إىل يف حالة عدم وجود شرط االمتناع عن ا

 احملكمة. 

جيب أن يتضمن الطلب بيان األسباب االستثنائية املربرة له، وان يكون مرفقا بإقرار 

 عن وضعيته املادية.

تستدعي احملكمة املرأة املراد التزوج عليها للحضور، وإذا توصلت شخصيا ومل حتضر أو 

وجه إليها احملكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذار امتنعت من تسلم االستدعاء ، ت

تشعرها فيه بأنها إذا مل حتضر يف اجللسة احملدد تارخيها يف اإلنذار سيبت يف طلب 

الزوج يف غيابها، كما ميكن البت يف الطلب يف غيبة املرأة املراد التزوج عليها إذا 

 مة ميكن استدعاؤها فيه،أفادت النيابة العامة تعذر احلصول على موطن أو حمل إقا

إذا كان سبب عدم توصل الزوجة باالستدعاء ناجتا عن تقديم الزوج بسوء نية 

لعنوان غري صحيح أو حتريف يف اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة املنصوص 

من القانون اجلنائي) احلبس من ثالث أشهر إىل ثالث سنوات  361عليها يف الفصل 

 درهم(. 300إىل  120وغرامة من 

جتري املناقشة يف غرفة املشورة حبضور الطرفني ويستمع إليها حملاولة التوفيق 

 واإلصالح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات املطلوبة.

للمحكمة أن تأذن بالتعدد مبقرر معلل غري قابل ألي طعن، إذا ثبتت هلا ضرورته، 

 املتزوج عليها وأطفاهلما. وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة

إذا ثبت للمحكمة من خالل املناقشات تعذر استمرار العالقة الزوجية، وأصرت املرأة 

املراد التزوج عليها على املطالبة بالتطليق، حددت احملكمة مبلغا الستيفاء كافة 
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 عليهم. باإلنفاقحقوق الزوجة وأوالدهما امللزم 

 د داخل أجل ال يتعدى سبعة أيام.جيب على الزوج إيداع املبلغ احملد

تصدر احملكمة مبجرد اإليداع حكما بالتطليق ويكون هذا احلكم غري قابل ألي طعن يف 

 جزئه القاضي بإنهاء العالقة الزوجية.

 يعترب عدم إيداع املبلغ املذكور داخل األجل احملدد تراجعا عن طلب اإلذن بالتعدد. 

ومل توافق املراد التزوج عليها، ومل تطلب  إذا متسك الزوج بطلب اإلذن بالتعدد

التطليق طبقت احملكمة تلقائيا مسطرة الشقاق أي القيام بكل حماوالت اإلصالح أو 

 بعث حكمني أو من يف حكمهما، ويف حالة تعذر اإلصالح، حتكم بالتطليق. 

ن طرف يف حالة اإلذن بالتعدد، ال يتم العقد مع املراد التزوج بها إال بعد إشعارها م

 القاضي بان مريد الزواج بها متزوج بغريها ورضاها بذلك. 

 يضمن هذا اإلشعار والتعبري عن الرضى يف حمضر رمسي.

 ؟ملف عقد الزواج

يتضمن ملف عقد الزواج الذي حيفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء األسرة حملل 

 إبرام الزواج، الوثائق التالية:

 يف مطبوع خاص يهيئ هلذه الغاية. طلب اإلذن بتوثيق الزواج ميلئ -1

نسخة من رسم الوالدة لكل واحد من اخلطيبني، يسلمها ضابط احلالة املدنية -2

 املختص، يشري فيها إىل أنها سلمت ألجل الزواج.

 شهادة إدارية لكل واحد من اخلطيبني، تسلمها السلطة اإلدارية. -3

هة املختصة تشري إىل أنها من شهادة طبية لكل واحد من اخلطيبني تسلم من اجل -4

 اجل الزواج.
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

إذن بالزواج بالنسبة للعسكريني ورجال الدرك امللكي وموظفي األمن الوطين  -5

 وأفراد القوات املساعدة.

 سنة. 18اإلذن بالزواج يف احلاالت اآلتية الزواج دون  -6

 التعدد يف حالة توافر الشروط.

 زواج الشخص املصاب بإعاقة ذهنية. -ج

 زواج معتنقي اإلسالم واألجانب. -د

 شهادة الكفاءة بالنسبة لألجانب: -7

 ؟التأشري على ملف املستندات واإلذن بتوثيق عقد الزواج

 بعد تأكد قاضي األسرة املكلف بالزواج من الوثائق املشار إليها أعاله،

لني يؤشر على امللف الذي حيفظ بكتابة الضبط برقمه الرتتييب، ويأذن بعد ذلك للعد

 بتوثيق عقد الزواج.

 ؟تسجيل عقد الزواج

يسجل نص عقد الزواج يف السجل املعد لذلك لدى قسم قضاء األسرة الذي توجه 

ملخصه إىل ضابط احلالة املدنية مبحل والدة الزوجني، مرفقا بشهادة التسليم داخل 

 أجل مخسة عشر يوما من تاريخ اخلطاب عليه. 

حمل والدة املغرب، يوجه امللخص إىل وكيل امللك  إذا مل يكن للزوجني أو ألحدهما

 باحملكمة االبتدائية بالرباط.

 على ضابط احلالة املدنية تضمني بيانات امللخص بهامش رسم والدة الزوجني.

يسلم اصل رسم الزواج للزوجة، ونظري منه للزوج بعد املخاطبة عليه من طرف قاضي 

 األسرة املكلف بالزواج.
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 ؟ملقيمني باخلارجزواج املغاربة ا

ميكن للمغاربة املقيمني يف اخلارج، أن يربموا عقود زواجهم وفقا لإلجراءات اإلدارية 

احمللية لبلد إقامتهم، إذا توفر اإلجياب والقبول واألهلية والولي عند االقتضاء، 

 وانتفت املوانع ومل ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان. 

ذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون احمللي لبلد إقامتهم، أن جيب على املغاربة ال

يودعوا نسخة منه داخل ثالثة أشهر من تاريخ إبرامه باملصاحل القنصلية املغربية 

 التابع هلا حمل إبرام العقد. 

 ؟إثبات عقد الزواج

 تعترب وثيقة عقد الزواج الوسيلة املقبولة إلثبات الزواج.

دون توثيق العقد يف وقته، تعتمد احملكمة يف مساع دعوى  إذا حالت أسباب قاهرة

 الزوجية سائر أنواع البينات الشرعية، وال سيما اخلربة واالستماع إىل الشهود.

تأخذ احملكمة بعني االعتبار وهي تنظر يف دعوى الزوجية وجود أطفال أو محل ناتج 

 .عن العالقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى يف حياة الزوجني

يعمل بسماع دعوى الزوجية يف فرتة انتقالية ال تتعدى مخس سنوات ابتداء من تاريخ 

 دخول مدونة األسرة حيز التنفيذ. 

 ؟الوكالة يف عقد الزواج

غري أنه ميكن التوكيل على إبرامه من قاضي األسرة  يتم عقد الزواج حبضور أطرافه،

 املكلف بالزواج وفق الشروط اآلتية:

 خاصة، ال يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه.وجود ظروف -1
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حترير وكالة عقد الزواج يف ورقة رمسية أو عرفية مصادق على توقيع املوكل  -2

 فيها؛

أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته املدنية، ويف حالة توكيله من الولي  -3

 جيب أن تتوفر فيه شروط الوالية؛

 املوكل يف الوكالة اسم الزوج اآلخر ومواصفاته، واملعلومات املتعلقة أن يعني -4

 بهويته، وكل املعلومات اليت يرى فائدة يف ذكرها؛

أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند االقتضاء املعجل منه واملؤجل، وللموكل  -5

ط اليت أن حيدد من الطرف اآلخر حيدد الشروط اليت يريد إدراجها يف العقد والشرو

 يقبلها من الطرف اآلخر.؛

 أن يؤشر القاضي املذكور على الوكالة للتأكد من توفرها على الشروط املطلوبة.-6
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 :الطالق والتطليق: نياملقال الثا

ت مراقبة حتحبسب شروطه  وجة كلالزوج الطالق هو حل ميثاق الزوجية ميارسه الزو

 القضاء وطبقا ألحكام هذه املدونة.

عدم نفع النصح وجة أو الزوج ق الزوخل وءالق يكون مباحا، عند احلاجة إليه كسوالط

يكون مستحبا كما إذا ني مستقيم. والزوج حاله وواملوعضة. ويكون مكروها، لعدم احلاجة إلي

 ة. ويكون واجبا، يف حالةثل ترك الصالليها معبة واجفرطت املرأة يف حق من حقوق اهلل تعاىل ال

ا إذا عينة. ويكون حراما، يف مئمة أو مدة مدة داا ملإم لف الزوج بأن ال يطأ زوجتهاإليالء كأن حي

 أة حائض.واملر زوجال كان الطالق البدعي وهو الطالق الذي يوقعه

 لطالق.ا إيقاع شروط ~ أوال

 الزوج.ب املتعلقة الشروط ~أ

 أن مميز ريغ أو مميزا كان سواء للقاصر كنمي ال بالتاليو الغاب لزوجا ذاه كوني أن ~

 . الطالق يوقع

 النائم الثث عن لقلما رفع ‘‘وسلم عليه اهلل لىص لقوله اقال،ع لزوجا ذاه كوني أن ~

 .‘‘يفيق حتى اجملنونو حيتلم تىح الصغريو سيقضي حتى

 جبارا هو واإلكراه مكروها الشخص كوني ال نأ تعنيي عليهو تارا،خم ملطلقا كوني أن ~

 رضاه بدون مالع يعمل أن على لشخصا يدفع لقانون،ا الو لشرعا ال هب حيسم نأ غري من يباشر

 .‘‘عليه استكرهوا ماو والنسيان خلطأا ميتأ نع رفع ‘‘ وسلم ليهع اهلل لىص الرسول قال

 إنف النشاط، من له تزيدو عقله ذهبي دراخم تناولي لذيا لسكرانا طالقل وبالنسبة

 باطال. السكران القط اعترب 90 ملادةا مقتضيات اللخ من رةاألس مدونة

 لتوازنا وعدم لعصيبا االضطرابو لتوترا نم الةح وه الغضبو ،الغضبان طالق أما

 املشرع دهب ولقد بسيط، غضبو متوسط غضبو ديدش ضبغ ىلإ لفقهاءا سمهق قدو الفكري،

 غضبه. واشتد طبقام كان إذا إال قعي ال لغضبانل النسبةب لطالقا قوعو نأ املغربي



 

  

 -P 446 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 للفعل، اجلدية اصدق غري الماك قولي لذيا وه واهلازل ، هلازلا طالقل النسبةب ماأ

 أن على مجعواأ فإنهم للفقاء الرجوعب لكن ، الطالق نم لنوعا ذاهل تطرقت مل ألسرةا مدونة

 قوله وكذلك ‘‘زؤاه اهلل آيات تخذوات وال ‘‘ تعاىل، ولهق على ينمستند عيق هلازلا طالق

 .‘‘ الرجعة و والطالق لنكاحا ، دج هزهلنو دج دهنج ثالث ‘‘ وسلم عليه اهلل صلى

 الزوجة.ب املتعلقة الشروط ~ب

 صحيح. زواج قدع ويف يةحقيق وجةز كونت أن ~

 حائضا. لزوجةا هذه كونت ال أن ~

 لدخول.ا قبل منه طلقةم املرأة ذهه كونت ال أن ~

 كربى. ينونةب مطلقة كونت ال أن ~

 لطالق.ا بصيغة اخلاصة الشروط ~ج

 ندع الصيغة نفس وهي الطالق يقاعإ الزوج رادةإ نع كشفت ليتا يه لطالقا صيغة

 : يف الطالق يقاعإ يغص تجلىوت الزواج. عن التعبري

 أتيي أو مطلقة، أنت وأ طالق نتأ زوجتهل لزوجا قولي أنك ،حيالصر باللفظ الطالق ~

 األبد. ىلإ أهلك إىل ارجعي اهل وليق أن أو علي رمةحم أنت ىاملعن يدتف خرىأ بصيغة

 ماذا نعلم ال فهنا ، هلكأ إىل اذهيب لزوجته لزوجا يقول أنك لكناية،ا لفظب الطالق ~

 ملشرعا فإن ملدونةا مقتضيات إىل بالرجوعو الطالق وأ ألهلا يارةز هاب أيقصد الزوج بها يقصد

 ملفهم.ا باللفظ قعي الطالق نأ على نص

 يف شيء قيقحت على واقفا لزوجا علهجي لذيا لطالقا وه رط،ش على املعلق الطالق ~

 نأ على األسرة دونةم يف ملغربيا ملشرعا كدأ ولقد ، النف لميتك إذا كسأطلق يقول كأن املستقبل

 املدونة. من 93 ملادةا يف وذلك قعي ال طشر لىع ملعلقا الطالق

 يالف لكي ألشرتي لطالقا ليع ‘‘ زوجتهل الزوج يقول كأن حلرام،ا وأ اليمنيب احللف ~

 الطالق. نم لنوعا هذاب يأخذ ال ملغربيا املشرع ‘‘ املقبلة السنة
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 طالق ثم طالق أنت وأ بالثالث طالق نتأ الزوج قولي أنك احد،و فظل يف لثالثا طالق ~

 ةإشار أو لفظا املقرتن قالطال بأن اقالو لذينا الفقهاء مجهور مع هبد ملغربيا املشرع ، القط ثم

 واحدا. إال قعي ال كتابة أو

 والتطليق. الطالق ~ ثانيا

 الطالق. أنواع ~1

 البائن. والطالق الرجعي الطالق ~أ

 جديدين. مهر أو عقد دونب زوجته إلرجاع لزوجا حق يف تبثي لذيا وه لرجعي:ا الطالق ~

 حيق لعدةا فرتة يف لطرفنيا أحد تويف حالة يفو الطالق، نم لنوعا ذاه يف ائمةق الزوجية

 إرجاع لزوجل وحيق العدة، طيلة لزوجا على اجبو لزوجةا لىع إلنفاقا ملرياث،ا آلخرا للطرف

 جديدين. هرم أو قدع بدون زوجته

 إخبار يتمو وثيقة خالل نم ذلك لىع دلنيع شهدي نأ بجي زوجته إرجاع يريد الذي الزوج

 بأن إلبالغها لزوجةا عاءاستد تمي القاضي طرف نم ذلك لىع خلطابا قبلو ذلكب القاضي

 الشقاق. مسطرة اىل اللجوء كنهامي امتنعت إذا و صمتهع ىلإ رجعهاأ دق زوجها

 عقد أو هرم بدون زوجته يرجع نأ للزوج يهف كنمي ال لذيا لطالقا وه لبائن:ا الطالق ~

 ى.كرب بينونة بائن وطالق غرىص بينونة بائن القط إىل لطالقا نم لنوعا ذاه ينقسمو جديدين،

 على بناء إال زوجته راجعةم حق الزوج يهف ميلك ال لذيا وه غرى،ص ينونةب لبائنا الطالق

 . ديدج من عليها عقدي أن ميكنو ديدين،ج مهرو عقد

 تصبح راتم ثالث تطلق ليتا واملرأة الثالثب لطالقا وه ربى،ك ينونةب لبائنا الطالق

 بها دخلو آخر برجل واجهاز بعد الإ صمتهع ىلا يرجعها أن لزوجل ميكن ال ربى،ك ينونةب بائنة

 للزوج ميكن ناه ، األول للزوج حتليلها صدهق يكون نأ وند نهاع وفىت وأ طلقهاو حيحاص دخوال

 جديد. نم الطلقات وتبدأ ديدج من صمتهع ىلإ رجعهاي نأ األول

 البائن: لطالقا حكم يف ربياملغ ملشرعا عتربهاا لطالقا نم أنواع

 . عليها الدخول قبل زوجته لىع الزوج وقعهي لذيا لطالقا وه لبناء،ا لقب الطالق ~
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 اللخ ومن باإلتفاق، الإ ينتهي نأ كنمي ال اإلتفاقب ينب ام اإلتفاق،ب الطالق ~

 روط،ش بدون أو بشروط واءس الطالق لىع إلتفاقا لزوجنيل كنمي ألسرةا دونةم مقتضيات

 ألطفالا حلقوق ليهاع ملتفقا لشروطا لكت ماحرتا دىم مراقبة يه هنا كمةاحمل وسلطة

 لىع اإلتفاق اإلتفاقي الطالق يف لألطراف ثالم كنمي الف امة،ع صفةب لمدونةل واحرتامها

 اآلخر. وند طرف نع احلضانة اسقاط

 طالقها، على احلصول قابلم لزوجها لزوجةا عطيهت لذيا لبدلا وه اخللع،ب الطالق ~

 للطالق. دالب يكون أن صح هب التعامل حص ما وكل

 دةم خالل تشاء متى وقعهت لزوجته، لطالقا يقاعا قح لزوجا ليكمت وه ململك،ا طالق ~

 بإستعماله. القاضي يعذرها أو نهع الزوجة تتنازل مل ما سقطي ال حلقا هذاو ددة،حم زمنية

 البدعي. الطالقو السين الطالق ~ب

 يهاف يتم يأ لشريفة،ا لنبويةا لسنةا مألحكا طبقا يقاعها يتم لذيا وه لسينا الطالق ~

 احليض يف الطالق ، النبوية السنةب الواردةو الطالقب ملتعلقةا ألحكاما منو لسنة،ا احرتام

 يكون ال وأن ، تطليقات الثث وليس جعيةر احدةو لقةط يف لطالقا دورص وكذلك ، ممنوع

 يمني.ال أو حلراما بلفظ الطالق

 لنبويةا لسنةا حكامأ ذلكب الفاخم لزوجا وقعهي الذي الطالق وه البدعي الطالق ~

 يعد الزوج أن يف الفقهاء بني خالف الو النفاس، وأ حليضا يف وجتهز لزوجا طلقي أنك الشريفة

 ب.سب بدون الزوج يوقعه الذي الطالق بدعيا قاطال يعترب ماك ، لشرعا هب مرأ ام خالفتهمل آمثا

 التطليق. أنواع ~2

 يف الزوجة طلب لىع بناء يتمو لقضاء،ا نم كمحب لزوجيةا لعالقةا نهاءإ بالتطليق يقصد

 وهي: ، القانون ليهاع نص اليت احلاالت

 بني ومن الزوجني، بني يقع الذي والنزاع اخلصام ذلك هو الشقاق للشقاق، التطليق ~أ

 الزوجة برفض املتعلقة احلالة شقاق، فيها يقع اليت و األسرة مدونة بها اتت اليت احلاالت
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 املتبادلة والواجبات باحلقوق الزوجني أحد بإخالل املتعلقة احلالة ثم بالتعدد، زوجها لطلب

 األسرة... مصلحة على احلفاظ و الرمحة واملودة اإلحرتام وتبادل باملعروف كاملعاشرة بينهما

 املطالبة للزوجة األسرة دونةم خالل نم ملغربيا ملشرعا جازأ لضرر،ل التطليق ~ب

 ستحيلي اليت واملعنوية املادية إلساءةا تلك يف لضررا فهومم ملشرعا ددح قدو لضرر،ل التطليقب

 أقابرها... إهانة وأ الفراش، يف زوجتهل الزوج هجرك لزوجية،ا لعالقةا يف إلستمراريةا معها

 لزوجةل الطلب هذا تليب ال فاحملكمة وسرام لزوجا انك إذا ، إلنفاقا عدمل التطليق ~ج

 من عجز هناك كان يأ معسرا، الزوج انك إذا ماأ وجته.ز لىع إلنفاقا لىع لزوجا ربجت اوإمن

 ينفق مل إن يوما الثونث متنحه احملكمة إنف عجزه لزوجا تبثأ غذاإل إلنفاق،ا يف لزوجا طرف

 لزوجة.ا تطليق لبط يف كمةاحمل ثتب فيها

 حاال. الزوجة تطلق كمةاحمل احلالة هده يف لعجز،ا يتبث الو إلنفاقا نع متنعا وإذا

 يف البت للمحكمة كنمي عندها السنة فوقت أن لغيبةا ذهه لىع بجي لغيبة،ل التطليق ~د

 الطلب.

 سنوات الثث احلكم يتجاوز أن بد ال التطليق لبط يف لبتل سجونام لزوجا انك الةح ويف

 التطليق. طلب يف تبت أن لمحكمةل ميكن نذاكآ نةس بسهح تجاوزي وأن

 ومع عليها، العقد بلق العيب وأ املرضب لمع لىع لزوجةا انتك ذاإ لعيب،ل التطليق ~ر

 ذلك على الزوجة إطلعتو الدخول بعد وأ العقد عدب ذلكب لزوجا صيبا وأ لزواج،ا بلتق ذلك

 فإن أصابه، مبا علمها عدب نفسها من مكنته ول كما منا،ض وأ راحةص ماإ عهم البقاءب ورضيت

 لزوج.ل بالنسبة ألمرا نفسو سقط،ي لعيبل قالتطلي يف حقها

 هناك كان إذا أما ، داقص اي فيه ستحقت ال لزوجةا إنف مت ذاإ لبناءا بلق لعيبل والتطليق

 أو الزوجة ، القصد عن العيب نهع كتم و به ررغ ممن لصداقا بلغمب طالبي نأ للزوجف هاب دخول

 اء.اإلقتض عند الولي
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 مدة زوجته طأي ال نأ لرجلا لفحي نأ وه إليالءا اهلجر، أو إليالءا بسبب التطليق ~ز

 وضعت املدونة إنف صحيحا التطليق من النوع ذاه يقع لكيو إطالق.ب وأ كثر،أ وأ شهرأ أربعة

 : هي شروط

 . مكلفا لزوجا يكون أن ~

 اجلنسية. ملمارسةا على راقاد كوني أن ~

 أشهر. أربعة نع تزيد ةملد إليالءا كوني أن ~
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 : احلضانة:ثانياملقال ال

احلضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصاحله على احلاضن، وأن يقوم قدر 
 املستطاع بكل اإلجراءات الالزمة حلفظ احملضون وسالمته يف جسمه ونفسه، والقيام مبصاحله يف

 . احملضونحالة غيبة النائب الشرعي، ويف حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصاحل
 مستحقو احلضانة

 .احلضانة من واجبات األبوين مادامت عالقة الزوجية قائمة

إذا مل يوجد بني مستحقي احلضانة من يقبلها، أو وجد ومل تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه 
ن أو األمر أو النيابة العامة األمر إىل احملكمة، لتقرر اختيار من تراه صاحلا من أقارب احملضو

 .هم، وإال اختارت إحدى املؤسسات لذلكغري

اية ختول احلضانة لألم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصاحل رع
احملضون، إسناد احلضانة ألحد األقارب أكثر أهلية، مع جعل توفري سكن الئق للمحضون من 

 .واجبات النفقة

 .نفقة يف أجل أقصاه شهر واحديتعني البت يف القضايا املتعلقة بال

 مدة احلضانة

 .« سنة18» تستمر احلضانة إىل بلوغ سن الرشد القانوين للذكر واألنثى على حد سواء 

حيق بعد انتهاء العالقة الزوجية، للمحضون الذي أمت اخلامسة عشرة سنة، أن خيتار من حيضنه 
 .من أبيه أو أمه

و أن ال يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه يف حالة عدم وجودمها، ميكنه اختيار أم 
 .الشرعي

 .ويف حالة عدم املوافقة ، يرفع األمر إىل القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر

 .تعود احلضانة ملستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها

 .ميكن للمحكمة أن تعيد النظر يف احلضانة إذا كان ذلك يف مصلحة احملضون

 ضانةأجرة احل

 .أجرة احلضانة ومصاريفها ، على املكلف بنفقة احملضون وهي غري أجرة الرضاعة والنفقة

 .ال تستحق األم أجرة احلضانة يف حالة قيام العالقة الزوجية، أو يف عدة من طالق رجعي

 .تعترب تكاليف سكىن احملضون مستقلة يف تقديرها عن النفقة وأجرة احلضانة وغريمها

 .أن يهيئ ألوالده حمال لسكناهم، أو أن يؤدي املبلغ الذي تقدره احملكمة لكرائه جيب على األب

 .ال يفرغ احملضون من بني الزوجية، إال بعد تنفيذ األب للحكم اخلاص بسكىن احملضون
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على احملكمة أن حتدد يف حكمها اإلجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا احلكم من قبل 
 .األب احملكوم عليه

للمحكمة، االستعانة مبساعدة اجتماعية يف إجناز تقرير عن سكن احلاضن، وما يوفره للمحضون 
 .من احلاجات الضرورية املادية واملعنوية

 تأديب احملضون وتوجيهه

على األب أو النائب الشرعي واألم احلاضنة، واجب العناية بشؤون احملضون يف التأديب 
ري إال عند حاضنته، إال إذا رأى القاضي مصلحة احملضون يف غ والتوجيه الدراسي، ولكنه ال يبيت

 .ذلك

 .وعلى احلاضن غري األم مراقبة احملضون يف املتابعة اليومية لواجباته الدراسية
إذا  ويف حالة اخلالف بني النائب واحلاضن، يرفع األمر إىل احملكمة اليت تعيد النظر يف احلضانة

 .كان ذلك يف مصلحة احملضون

 ط استحقاق احلضانةشرو

 :شروط احلاضن

 الرشد القانوين لغري األبوين؛

 االستقامة واألمانة؛

 القدرة على تربية احملضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة متدرسه؛

با عدم زواج طالبة احلضانة إال إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون أو إذا كان زوجها حمرما أو نائ
 .ونشرعيا للمحض

 :أسباب سقوط احلضانة

إذا وقع تغيري يف وضعية احلاضن خيف منه إحلاق الضرر باحملضون، سقطت حضانته 
 .وانتقلت إىل من يليه

 :زواج احلاضنة غري األم، تسقط حضانتها إال يف احلالتني اآلتيتني

 إذا كان زوجها قريبا حمرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛

 .إذا كان نائبا شرعيا للمحضون

 :اآلتيةزواج احلاضنة األم، ال يسقط حضانتها يف األحوال 
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 إذا كان احملضون صغريا مل يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛

 إذا كانت باحملضونة علة أو عاهة جتعل حضانته مستعصية على غري األم؛

 إذا كان زوجها قريبا حمرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
 يا للمحضونإذا كانت نائبا شرع

زواج األم احلاضنة يعفي األب من تكاليف سكن احملضون وأجرة احلضانة، وتبقى نفقة 
 .احملضون واجبة على األب

 سكوت من له احلق يف احلضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إال ألسباب قاهرة

مة بكل األضرار اليت جيب على األب وأم احملضون، وغريمها من األقارب، إخطار النيابة العا
 .يتعرض هلا احملضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، مبا فيها املطالبة بإسقاط احلضانة

 سفر احملضون خارج املغرب

ميكن للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو النائب الشرعي للمحضون أن تضمن يف 
به ضون إىل خارج املغرب دون موافقة نائقرار إسناد احلضانة، أو يف قرار الحق منع السفر باحمل

 .الشرعي

ن تتوىل النيابة العامة تبليغ اجلهات املختصة مقرر املنع قصد اختاذ اإلجراءات الالزمة لضما
 .تنفيذ ذلك

يف حالة رفض املوافقة على السفر باحملضون خارج املغرب، ميكن اللجوء إىل قاضي املستعجالت 
 .الستصدار إذن بذلك

هلذا الطلب، إال بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة احملضون إىل  ال يستجاب
 املغرب

 :زيارة احملضون

 .لغري احلاضن من األبوين حق زيارة و استزارة احملضون

ميكن لألبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إىل احملكمة، اليت تسجل مضمونه 
 .يف مقرر إسناد احلضانة

حالة عدم اتفاق األبوين ، حتدد احملكمة يف قرار إسناد احلضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت يف 
 .واملكان مبا مينع قدر اإلمكان التحايل يف التنفيذ

تراعي احملكمة يف كل ذلك، ظروف األطراف واملالبسات اخلاصة بكل قضية، ويكون قرارها 
 .قابال للطعن
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ظيم الزيارة املقررة باتفاق األبوين أو باملقرر القضائي ضار إذا استجدت ظروف أصبح معها تن
 .بأحد الطرفني أو باحملضون ، أمكن طلب مراجعته وتعديله مبا يالئم ما حدث من ظروف

تتخذ احملكمة ما تراه مناسبا من إجراءات مبا يف ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق احلضانة 
 .فيذ االتفاق أو املقرر املنظم للزيارةيف حالة اإلخالل أو التحايل يف تن

يف حالة رفض املوافقة على السفر باحملضون خارج املغرب، ميكن اللجوء إىل قاضي املستعجالت 
 .الستصدار إذن بذلك

ال يستجاب هلذا الطلب، إال بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة احملضون إىل 
 .املغرب

 .ون، حيل حمله أبواه يف حق الزيارة املنظمة باألحكام السابقةإذا تويف أحد والدي احملض
 .تراعي احملكمة مصلحة احملضون يف تطبيق األحكام السابقة

 :النفقة

ال إنفقة كل إنسان يف ماله، إال ما استثىن مبقتضى القانون ال جتب على اإلنسان نفقة غريه 
 .أن يثبت العكسبعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، ويفترض املالء إىل 

 أسباب النفقة

 .أسباب وجوب النفقة على الغري هي الزوجية والقرابة وااللتزام
 :مشموالت النفقة

 .تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج، وما يعترب من الضروريات والتعليم لألوالد

 .تعترب تكاليف سكىن احملضون مستقلة يف تقديرها عن النفقة وأجرة احلضانة وغريمها

 .هجيب على األب أن يهيئ ألوالده حمال لسكناهم، أو أن يؤدي املبلغ الذي تقدره احملكمة لكرائ

 .ال يفرغ احملضون من بيت الزوجية، إال بعد تنفيذ األب للحكم اخلاص بسكىن احملضون

على احملكمة أن حتدد يف حكمها اإلجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا احلكم من قبل 
 .احملكوم عليهاألب 

 :تقدير النفقة

يراعى يف تقدير النفقة التوسط ودخل امللزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى األسعار 
 .واألعراف والعادات السائدة يف الوسط الذي تفرض فيه النفقة

تعتمد احملكمة يف تقدير النفقة على تصرحيات الطرفني وللمحكمة أن تستعني باخلرباء يف تقدير 
 .ةالنفق

 :وسائل تنفيذ احلكم بالنفقة
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حتدد احملكمة وسائل تنفيذ احلكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال احملكوم عليه، أو 
ة اقتطاع النفقة من منبع الريع أو األجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند االقتضاء الضمانات الكفيل

 .باستمرار أداء النفقة
ري املفعول إىل أن يصدر حكم آخر حيل حمله، أو يسقط احلكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى سا

 .حق احملكوم له يف النفقة

 :مراجعة النفقة

ضي مال يقبل طلب الزيادة يف النفقة املتفق عليها أو املقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل 
 .سنة، إال يف ظروف استثنائية

 :نفقة الزوجة

ذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد جتب نفقة الزوجة على زوجها مبجرد البناء وك
 .عليها عقدا صحيحا

حيكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن اإلنفاق الواجب عليه، وال تسقط مبضي املدة 
 .إال إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت

 ا دون موافقة زوجهااملطلقة رجعيا يسقط حقها يف السكىن دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدهت
 .أو دون عذر مقبول

يستمر  املطلقة طالقا بائنا إذا كانت حامال، تستمر نفقتها إىل أن تضع محلها، وإذا مل تكن حامال،
 .حقها يف السكىن فقط إىل أن تنتهي عدهتا

 :نفقة األقارب

 . النفقة على األقارب جتب على األوالد للوالدين وعلى األبوين ألوالدمها

 :ة على األوالدالنفق

تستمر نفقة األب على أوالده إىل حني بلوغهم سن الرشد، أو إمتام اخلامسة والعشرين 
 .بالنسبة ملن يتابع دراسته

 .ويف كل األحوال ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها

 .عن الكسب ويستمر إنفاق األب على أوالده املصابني بإعاقة والعاجزين

إذا عجز األب كليا أو جزئيا عن اإلنفاق على أوالده، وكانت األم موسرة، وجبت عليها النفقة 
 .مبقدار ما عجز عنه األب

 .حيكم بنفقة األوالد من تاريخ التوقف عن األداء
 .أجرة رضاع الولد على املكلف بنفقته
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ا شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه كل توقف ممن جتب عليه نفقة األوالد عن األداء ملدة أقصاه
 .أحكام إمهال األسرة

 :نفقة األبوين

 .توزع نفقة اآلباء على األبناء عند تعدد األوالد حبسب يسر األوالد ال حبسب إرثهم

 .حيكم بنفقة األبوين من تاريخ تقدمي الطلب

 :االلتزام بالنفقة

دة ملزمه ما التزم به، وإذا كانت من التزم بنفقة الغري صغريا كان أو كبريا ملدة حمدودة، ل
 .غري حمدودة، اعتمدت احملكمة على العرف يف حتديدها
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 :ابوبشكل سؤال ج : النفقةثالثاملقال ال

 :النفقة

ي ماله، إال ما استثنى بمقتضى القانون ال تجب عىل اإلنسان 
نفقة كل إنسان فى

ه إال بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وي ض المالء إىل أن يثبت نفقة غير فير
 .العكس

 أسباب النفقة

ام ى  .أسباب وجوب النفقة عىل الغير هي الزوجية والقرابة وااللير

 :مشموالت النفقة

وريات والتعليم  تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج، وما يعتير من الضى
 .لألوالد

ي تقديرها عن النفقة وأجرة 
الحضانة تعتير تكاليف سكنى المحضون مستقلة فى

هما  .وغير
ئ ألوالده محال لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره  يجب عىل األب أن يهنر

 .المحكمة لكرائه
ال يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إال بعد تنفيذ األب للحكم الخاص بسكنى 

 .المحضون
ي حكمها اإلجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا 

عىل المحكمة أن تحدد فى
 .حكم من قبل األب المحكوم عليهال

 :تقدير النفقة

ي تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى 
يراىع فى

ي الوسط الذي تفرض فيه النفقة
 .األسعار واألعراف والعادات السائدة فى

ى  ى وللمحكمة أن تستعير ي تقدير النفقة عىل تضيحات الطرفير
تعتمد المحكمة فى

ا  ي تقدير النفقةبالخير
 .ء فى

 :وسائل تنفيذ احلكم بالنفقة

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن عىل أموال 
المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الري    ع أو األجر الذي يتقاضاه، وتقرر 

 .عند االقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة
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النفقة ، يبقر ساري المفعول إىل أن يصدر حكم آخر يحل الحكم الصادر بتقدير 
ي النفقة

 .محله، أو يسقط حق المحكوم له فى

 :مراجعة النفقة

ي النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض م
نها ال يقبل طلب الزيادة فى

ي ظروف استثنائية
ي سنة، إال فى

 .قبل مضى

 :نفقة الزوجة

د بمجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون ق تجب نفقة الزوجة عىل زوجها 
 .عقد عليها عقدا صحيحا

يحكم للزوجة بالنفقة من تاري    خ إمساك الزوج عن اإلنفاق الواجب عليه، وال 
ي المدة إال إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت

 .تسقط بمضى
ي السكنى دون النفقة إذا ان

تقلت من بيت عدتها المطلقة رجعيا يسقط حقها فى
 .دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول

م المطلقة طالقا بائنا إذا كانت حامال، تستمر نفقتها إىل أن تضع حملها، وإذا ل
ي السكنى فقط إىل أن تنتهي عدتها

 .تكن حامال، يستمر حقها فى

 :نفقة األقارب

 . والدهماالنفقة عىل األقارب تجب عىل األوالد للوالدين وعىل األبوين أل

 :النفقة على األوالد

ى بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة  تستمر نفقة األب عىل أوالده إىل حير
ين بالنسبة لمن يتابع دراسته  .والعشر

ي كل األحوال ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرها عىل الكسب أو بوجوب نفقتها 
وفى

 .عىل زوجها
ى   .بإعاقة والعاجزين عن الكسبويستمر إنفاق األب عىل أوالده المصابير

إذا عجز األب كليا أو جزئيا عن اإلنفاق عىل أوالده، وكانت األم مورسة، وجبت 
 .عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه األب

 .يحكم بنفقة األوالد من تاري    خ التوقف عن األداء
 .أجرة رضاع الولد عىل المكلف بنفقته

ألداء لمدة أقصاها شهر دون عذر كل توقف ممن تجب عليه نفقة األوالد عن ا
 .مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال األرسة
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 :نفقة األبوين

توزع نفقة اآلباء عىل األبناء عند تعدد األوالد بحسب يش األوالد ال بحسب 
 .إرثهم

 .يحكم بنفقة األبوين من تاري    خ تقديم الطلب

 :االلتزام بالنفقة

ا كان أو كبير  م بنفقة الغير صغير ى م به، وإمن الير ى ذا  ا لمدة محدودة، لزمه ما الير
ي تحديدها

 .كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة عىل العرف فى

 النسب و الكفالة

 : الكفالة
ة سنة شمسية   ى الذي لم يبلغ سنة ثمان عشر يعتير مهمال الطفل من كال الجنسير

ي إحدى الحاالت التالية
 :كاملة إذا وجد فى

ى  ، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه إذا ولد من أبوين مجهولير
وعة  بمحض إرادتها ،إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشر

 للعيش؛
ي رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب 

ى وال يقومان بواجبهما فى إذا كان أبواه منحرفير
عية أو كان أحد أبويه  ي حالة سقوط الوالية الشر

الذي يتوىل سلوك حسن ، كما فى
رعايته، بعد فقد اآلخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا وال يقوم بواجبه المذكور 

ام برعاية طفل مهمل   إزاءه ى كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي االلير
تب عن الكفالة  وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل األب مع ولده وال يير

ي اإلرث
ي النسب وال فى

 .حق فى
 كل شخص عير عىل طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية يجب عىل

طة أو الدرك أو  ي تستلزمها حالته ، وأن يبلغ عنه عىل الفور مصالح الشر
النر

 .السلطات المحلية لمكان العثور عليه
يقوم وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة 

ر عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحي           ة الطفل ، أو مكان العثو 
أو مؤسسات الرعاية االجتماعية، إما تلقائيا أو بناء عىل إشعار من طرف الغير 

ي شأن الطفل
 .ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث فى

يقدم وكيل الملك عىل الفور طلب التضي    ح بأن الطفل مهمل، إىل المحكمة 
قع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان أو مقر المركز االبتدائية الوا
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 .االجتماىعي المودع به
يقوم وكيل الملك عند االقتضاء بكل اإلجراءات الرامية إىل تسجيل الطفل 

 .بالحالة المدنية قبل تقديمه طلب التضي    ح باإلهمال

 : صدور حكم بأن الطفل مهمل

عىل نتائج البحث الذي قدمه وكيل تقوم المحكمة عند االقتضاء بعد االطالع 
ورية ة تكميلية تراها ضى  .الملك بإجراء كل بحث أو خير

ى للمحكمة أن الطفل مجهول األبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن   إذا تبير
 عليقكافة البيانات الالزمة للتعريف بالطفل ويأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لت

ي مكاتب الجما
عة المحلية والقيادة بمكان العثور عىل الطفل الحكم وخاصة فى

 ?عند االقت
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 2011يف ظل دستور  استقاللية السلطة القضائيةمقال أول: 

 لدكتور عبد اللطيف الشنتوف.اليف أت

تي دفعت بمسار إصالح ، عددا من المبادئ الدالة وال2011تضمن دستور سنة 

بشكل واضح على كون القضاء ]1[ القضاء نحو أجرأة فعلية، من خالل تنصيصه

يشكل سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، عوض تسمية جهاز القضاء 

كل من تركيبة المجلس األعلى التي كانت في الدستور السابق، وأيضا توسيع 

ليشمل وجود شخصيات غير قضائية به، وأيضا صالحيات   للسلطة القضائية

المجلس االعلى للسلطة القضائية ليشمل اختصاصات غير تقليدية، مثل حماية 

سنوية   استقالل القاضي وابداء رأيه في القوانين التي تهم العدالة واصدار تقارير

ناقشة تقارير السياسة الجنائية التي ينفذها رئيس النيابة حول وضعية العدالة وم

 .العامة

كما تضمن أيضا حرية التعبير وحق التأسيس واالنتماء الجمعوي للقضاة، 

وأيضا بعض المبادئ التي تهم حقوق المتقاضين والمحاكمة العادلة والدفاع، مثل 

البراءة لفائدة حق التقاضي وحق الحصول على أحكام داخل آجال معقول وقرينة 

المتهم والتعويض عن الخطأ القضائي ومنع انشاء المحاكم االستثنائية والتزام 

 2011السلطات بتنفيذ االحكام القضائية، وقد كان الرهان منصبا، مباشرة بعد سنة 

في شكل   ، على تنزيل هذه المبادئ الدستورية العامة وأجرأتها على ارض الواقع

ختلفت رؤى الفاعلين في مجال العدالة. بمناسبة اطالق قوانين تنظيمية، حيث ا

 ]2[.2012في سنة  ”إلصالح منظومة العدالة الحوار الوطني “

وتعد هذه المحطة، من أبرز محطات إصالح قطاع العدالة التي حضيت 

بق للعدل والحريات المصطفى الرميد، بمواكبة حكومية أشرف عليها الوزير السا

https://mipa.institute/5664#_ftn1
https://mipa.institute/5664#_ftn1
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حيث قام العاهل المغربي بتنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، والتي 

شخصا مثلت جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية  40تضمنت 

والقضائية فضال عن تمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة 

ظومة العدالة. حيث حرص الوزير وبعد تعيينه، على إطالق المعنية بإصالح من

حوار وطني حول إصالح القضاء بهدف الوصول إلى ميثاق وطني يشترك الجميع 

في إقراره، وعمل أيضا على الحصول على مباركة ملكية لهذه المبادرة، وهكذا 

 ]3[.، أربعين عضوا مشكلين للهيئة2012ماي  6استقبل الملك في 

ل ن خالموقد عملت الهيئة في إعداد الميثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة، 

ية يدانعقدها لعدد من المؤتمرات والندوات واالجتماعات، فضال عن الزيارات الم

كة واللقاءات مع ممثلي المجتمع المدني وغيره، بغية الوصول إلى صيغة مشتر

د لمحاكم، وعقندوة جهوية واكبتها زيارات ميدانية لمعاينة ا 11توافقية. حيث تم عقد 

 41ليا جلسات عمل واستماع مع قضاتها وموظفيها ومحاميها، كما عقدت الهيئة الع

هنية، مع عقد هيئة حزبية ونقابية وم 111اجتماعا داخليا، وتلقت استشارية كتابية لـ 

تمع جمعية من منظمات المج 200يد المحاكم، ومشاركة ندوة مواكبة على صع 104

توى ، وما واكبه من حركية على مس2013المدني، إال أن خروج الميثاق في سنة 

اط ث نقالفاعلين في مجال العدالة، أوجد معه خالفا بين مختلف األطراف حول ثال

الية لمواة اساسية، ارتبطت بمدى استقالل هذه السلطة ودور وزارة العدل في المرحل

 .امةثم ضمانات االستقالل الفردي للقضاة، وأيضا موضوع استقالل النيابة الع

من الدستور الخاص باستقالل السلطة القضائية جدال بين  107وقد أثار الفصل 

الفاعلين حول مفهوم االستقاللية في حد ذاته. وبرز تفسيران، األول يركز على 

ومن ثمة أن على السلطات األخرى توفير  استقالل القاضي كشخص يصدر االحكام

األدوات الضرورية لخدمة هذا االستقالل. التفسير الثاني يذهب الى االستقاللية 

https://mipa.institute/5664#_ftn3
https://mipa.institute/5664#_ftn3
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المؤسساتية، وثم ثمة استقالل السلطة القضائية مؤسساتيا من حيث إدارة المرفق 

القضائي وتوفره على مالية مستقلة، وقد كان يقصد أصحاب هذا التفسير استقالل 

 .كل المرافق القضائية من مؤسسات مركزية إلى المحاكم بمختلف مناطق المغرب

وكذا مسؤولين كبار في ]4[ وبينما طالب القضاة عبر جمعياتهم المهنية

الي القضاء، من قبيل الرئيس االول لمحكمة النقض، بضرورة منح االستقالل الم

حتى تتحمل مسؤولياتها في المنتوج القضائي برمته ادارة ]5[ للسلطة القضائية

وحكما، وحتى ال يشكل هذا الجانب مدخال من مداخل التأثير على قرارات القضاء، 

ارة استنادا على المادة تشبتت وزارة العدل بدور السلطة التنفيذية في عملية اإلد

الدستورية، كما أن هذا األخير لم يمنح االستقالل المالي واإلداري إال للمجلس 

األعلى للسلطة القضائية، دون المحاكم والمرافق القضائية األخرى التي يجب أن 

تبقى تابعة لوزارة العدل، باعتباره لن يمس باستقاللية القرار القضائي في شيء. 

انتصر القانونان التنظيميين المتعلقين بالمجلس األعلى للسلطة القضائية وفي األخير 

، لرؤية وزارة العدل بعدم منح االستقالل المالي ]6[والنظام األساسي للقضاة

 .واإلداري للمحاكم

ي الجديد، بشكل عام، ضمانات وفي ما يرتبط بالقضاة، فقد منح الدستور المغرب

للقضاة تهم تدبير وضعيتهم المهنية من طرف المجلس األعلى للسلطة القضائية، 

والمرتبطة بالتعيين والترقية واالنتقال والتأديب إلى مرحلة التقاعد، كما منحت 

للقضاة عدد من الحقوق ذات العالقة بحرية التعبير وتأسيس الجمعيات واالنتماء 

كان متوقفا على صدور القانونين التنظيميين  بعضا من هذه الحقوق   ا اناليها، وبم

لتفصيلهما وأحيانا توضيحهما، فقد كانت السمة الغالبة التي طغت على مناقشة هذا 

الموضوع هي محاولة المشرع )السلطة التنفيذية باعتبارها مقدمة مشاريع القوانين 

ق كما وردت بالدستور، وهكذا تم تفريع والبرلمان( التقليص من إطالقية تلك الحقو

https://mipa.institute/5664#_ftn4
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واجب تحفظ القضاة، ليكون مقلصا من حرية التعبير، وتم منع القضاة من تسيير 

الجمعيات المدنية واالكتفاء فقط بالجمعيات المهنية الخاصة بهم، منعا ألي اختالط 

 .مع فعاليات المجتمع المدني بشكل منظم

على منع نقل القاضي دون طلب  كما تم ضرب المبدأ الدستوري الذي ينص

ددها ي يحمنه من المحكمة التي هو معين بها إلى محكمة أخرى، إال في الحاالت الت

قام النتلالقانون بشكل مسبق ، وهذه ضمانة للقاضي حتى ال يستعمل النقل اإلداري 

ظام من القاضي بسبب مواقفه أو أحكامه، لكن القانون التنظيمي المتعلق بالن

 للقضاة قد سمح بنقل القاضي لمدة معينة إلى محكمة أخرى من طرفاالساسي 

خص ييما فالرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة 

افية ستئنقضاة هذه األخيرة، وكذا من طرف الرؤساء األولون في مختلف الدوائر اال

لذي غى وااألساسي للقضاة الملبالمغرب والوكالء العامون بها. مع أنه في النظام 

ك كان هذا االنتداب من صالحيات وزير العدل وحده، ومع ذل 1974يعود لسنة 

 .ةلقضاسجل التاريخ القضائي أن هذه اآللية استعملت كطريقة انتقامية ضد بعض ا

كما أن إعطاء صالحية تقييم عمل القضاة السنوي بشكل حصري إلى  

المحاكم حسب الدرجات، قد يشكل مدخال من رؤسائهم المباشرين، أي رؤساء 

على  عتمدتمداخل التأثير على القاضي المستقل، ال سيما في ظل غياب لجان للتقييم 

 .مؤشرات موضوعية واضحة، وفق ما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة

كذلك، كان موضوع استقالل النيابة العامة في المغرب عن وزارة العدل، من 

الفية الحادة بين الفاعلين في مجال العدالة، خصوصا بعد المرحلة المواضيع الخ

تلت الدستور مباشرة، إذ اعتبرت السلطة التنفيذية ومعها جزء كبير من   التي

الجهة  من حيث  أن الدستور لم يحسم في وضع النيابة العامة]7[ الفاعلين السياسين

الفصل   التي تتبع لها بل ترك أمرها للقانون بعد الحوار، لكون الفقرة الثانية من

https://mipa.institute/5664#_ftn7
https://mipa.institute/5664#_ftn7
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يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق  ” : من الدستور نصت على ما يلي 110

القانون. كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة 

ذهب هذ التوجه أن إبقاء تبعية النيابة العامة لوزارة العدل وقد  .“التي يتبعون لها

يعتبر ضمانا لمحاسبتها من طرف البرلمان في موضوع تنفيذ السياسة الجنائية، فيما 

رآى فريق آخر في مقدمتهم الجمعيات المهنية للقضاة وبعض الفاعلين الحقوقيين 

، أن الدستور أعطى ألعضاء النيابة العامة صفة قضاة، وذلك على ]8[ واألكاديمين

خالف العديد من التجارب الدولية، ومن ثمة جعلهم خاضعين للنظام األساسي 

للقضاة. كما ذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن الدستور تحدث عن سلطة قضائية 

، وأن المقصود بالسلطة -ابة العامة أي بين القضاة والني –واحدة ولم يفرق بينها 

من الدستور، هي السلطة الرئاسية داخل  110التي يتبعون لها والواردة في الفصل 

القضاء وهي إحدى خصائص النيابة العامة، وأن وسائل المحاسبة والمراقبة هي 

تجربة رئاسة السياسي للنيابة العامة لم تكن مثالية في ، فضال عن أن ]9[ متعددة

وقد حسم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام االساسي للقضاة بناء ]10[ .الفترة السابقة

قالل على توصية الميثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة هذا النقاش لصالح است

 .النيابة العامة عن وزارة العدل

 ورهان االنتظارات  تنصيب المؤسسات القضائية

كانت حصيلة االصالح القضائي في المغرب هي صدور  2011منذ سنة 

واد م 10 قانونين تنظيميين تمت االشارة إليهما اعاله، وقانون آخر عادي مكون من

ا ها، كمتقاللالنيابة العامة بعد اسينظم في معظمه الجانب الهيكلي واإلداري لرئاسة 

تم تنصيب مؤسسة المجلس األعلى للسلطة القضائية من طرف الملك في شهر 

كمة ، وتم نقل صالحيات وزير العدل إلى الوكيل العام لمح2017أبريل من سنة 

 .النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة في شهر أكتوبر من نفس السنة

https://mipa.institute/5664#_ftn8
https://mipa.institute/5664#_ftn9
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خطوات تأسيسية ضرورية الستقالل السلطة ورغم أهمية هذه اإلجراءات ك

قته ستغرالقضائية، إال أنها محدودة ال سيما مقارنة بحجم الغالف الزمني الذي ا

يها )حوالي سبع سنوات(، وهي المدة الزمنية التي كان من المفترض أن ينجز ف

 .أغلب خطوات اإلصالح القضائي المتطلبة

 عاليةفشهد على للسلطة القضائية، لم تكذلك، فإن الحركية التنظيمية للمجلس األ

مة لمحكامن حيث اإلنجاز، باستثناء القانون التنظيمي الداخلي الذي وافقت عليه 

ر من بعد إدخال تعديالت عليه. وبعد مرور أكث 2017الدستورية في شهر أكتوبر 

رز ن أبسنة على تأسيس المجلس لم يتم وضع مدونة السلوك القضائي والتي تعتبر م

لى إمهام الموكولة للمجلس في هذه المرحلة. وتسعى مدونة السلوك القضائي ال

ية اإلسهام في نزاهة القضاء، خاصة مع إشراك باقي الفاعلين من جمعيات مهن

ق ومحامين وغيرهم، من أجل بلورة رؤية مشتركة، تمكن الجسم القضائي بتحقي

 .مزيد من الشفافية والنزاهة

بدأ مشروع اصالح العدالة يمكن رصد ثالث وبعد مرور سبع سنوات على 

 .تحديات تعترض هذا المسار

التحدي األول هو تطوير االطار التشريعي: فعدد من القوانين تحتاج موائمة مع 

التطورات الدستورية والمؤسساتية واالجتماعية التي عرفها المغرب في العقود 

تي تعود لعقود الستينات من الماضية، ومن هنا أصبح ملحا مراجعة أغلب القوانين ال

القرن الماضي، مثل القانون الجنائي والتنظيم القضائي والمسطرة المدنية وقانون 

المحاكم االدارية والتجارية وغيرها وهي قوانين تحتاج إلى تعديالت كبيرة ولم يتم 

. ويمكن البدئ بتنفيذ قانون التنظيم 2018اخراجها إلى حيز الوجود إلى حدود يونيو 

لقضائي الجديد ومراجعة قانوني المسطرة المدنية والجنائية )قانون المرافعات( ثم ا

 .تأتي بعد ذلك مراجعة وتحيين باقي القوانين
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ليق ة تخالتحدي الثاني هو استرجاع ثقة المواطنين في القضاء وهنا يبرز عملي

 جلسممنظومة العدالة كأحد االوراش األساسية العاجلة. فبعد تنصيب مؤسستي ال

نية قانواألعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وبغض النظر عن اإلمكانات ال

ما في راطهوالمادية المتاحة أمامها، هناك انتظارات لدى الرأي العام حول مدى انخ

عمل وال اإلصالح بشكل تام من خالل إجراءات ملموسة، أهمها تكريس مبدأ الشفافية

وات جدر لتحمل المسؤولية في المحاكم وخلق قنبمبدأ تكافؤ الفرص وتعيين األ

 شتغالك االجديدة للتواصل الواضح مع الرأي العام. وأما المحاكم فيتعين عليها كذل

حصل يبطريق مختلفة تراعي تحقيق نجاعة العمل االداري والقضائي وتحديثه حتى 

المتقاضي على حقوقه داخل أجل معقول وبجودة معقوله ايضا ، فضال سن 

ظام اءات إدارية تساعد على ولوج المواطنين الى العدالة، من خالل خلق ناجر

يط ا محمتماسك لإلرشادات ورقمنة اإلجراءات، بغية إنهاء عدة ظواهر سلبية عرفه

 .المحاكم، مثل السمسرة والرشوة، وأيضا تنظيم عملها بشكل علمي وفعال

مة ثق ذاتي، ومن التحدي الثالث هو قيام المؤسسات القضائية بعملية تخلي

يابة للن اسهامها الفعال في تخليق الحياة العامة، من خالل سياسية جنائية واضحة

 ينتجهاتي سالعامة لمحاربة الفساد بشتى أشكاله وألوانه. ومن شأن مدونة السلوك ال

 .يةالمجلس األعلى للسلطة القضائية أن تساعد على وضع آليات للرقابة الذات
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 رباملغب لةعدائز إصالح منظومة الركامقال ثاني: 

 :منشور مبوقع احلريات باملغرب

أوصت الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة، بتبني ستة 

أهداف استراتيجية لبلوغ أهداف اإلصالح تنبني على: توطيد استقالل السلطة 

واالرتقاء القضائية، تخليق منظومة العدالة، تعزيز حماية القضاء والحريات، 

المؤسسية لمنظومة العدالة، وأخيرا تحديث  وإنماء القدراتالقضاء،  بنجاعة

اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها. هذه األهداف الستة حسب الميثاق، تنبثق منها 

آلية تنفيذ، بمخطط إجرائي يرافق هذه  200هدفا فرعيا، بترسانة مكونة من  36

 .إجراء تطبيقيا 353التوصيات يتضمن 

 توطيد استقالل السلطة القضائية1-

هذا المحور وصفه وزير العدل والحريات بمناسبة نشر مضامين ميثاق إصالح 

منظومة العدالة، بكونه أهم ركائز اإلصالح، حيث يهدف إلى ضمان استقاللية 

القضاء، وترجمة لحق المواطنين في االحتماء بقضاء نزيه منصف وفعال، عبر 

ي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، وتكريس استقالله وضع القانون التنظيم

المالي واإلداري، وتخصيص ميزانية سنوية له، ومقر خاص، سيسره أمين عام 

يعين من طرف جاللة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة 

 .هذا األخير، مع وع نظام داخلي للمجلس سيتم عرضه على المحكمة الدستورية

سسة أخرى سترى النور، يتعلق األمر المفتشية العامة للتفتيش القضائي مؤ

بالمجلس األعلى للسلطة القضائية، سيكون على رأسه مفتش عام، يعين من 

 .لقضائيةس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة طرف جاللة الملك باقتراح من الرئي

استقاليتهم،  القضاة بدورهم، سيتمكنون من إيصال تظلماتهم في حال تهددت

سيكون المجلس األعلى للسلطة القضائية مطالبا بوضع آلية في النظر في 

 .شكاوى القضاة

 تخليق منظومة العدالة-2 

 مراقبة وتتبع التصريح بممتلكات موظفي العدل

يعد تخليق منظومة العدالة من األهداف االستراتيجية الهامة لالصالح، إذ وصفه 

لمداخل األساسية لتحصين هذه المنظومة من مظاهر ا»الميثاق بكونه مدخال من 

، عبر تتبع و مراقبة التصريح بالممتلكات للقضاة، وإنشاء «الفساد واإلنحراف
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هيأة مشتركة بين المجلس األعلى للحسابات والمجلس األعلى للسلطة القضائية 

 .للتنسيق في مجال التصريح ومراقبة ثروات موطف داخل اآلجال القانونية

 ت مهنية للبث في القرارات التأديبيةهيئا

المقاربة األخالقية بدورها حاضرة في هذا الهدف عبر استتحضار القيم 

والواجبات التي تضبط السلوك المهني في كل مهن منظومة العدالة، إذ يتضمن 

إجراءات جديدة عبر إشراك الوكيل العام لدى محكمة االسئناف أو من يمثله في 

لمحامين، لكن من دون أن يشارك في المداوالت واتخاذ القرار، المجلس التأديبي ل

وإحداث هئية قضائية مختلطة على مستوى محاكم االستئناف تتكون من قضاة 

من بينهم الرئيس ومحامين اثنين من الهيأة للبث في الطعون والقرارات 

 .التأديبية

 هيئات قضائية ومهنية مختلطة

ن وعدول وموثقين وخبراء وتراجمة محلفين، مهنيو العدالة من مفوضين قضائيي

سينشؤون بمقتضى الميثاق الجديد، هيئات قضائية لكل مهنة، وذلك للبث في 

الملفات التأديبية، وذلك على مستوى محاكم االستئناف، وتتكون من ثالثة قضاة 

من بينهم الرئيس وممثلين اثنين عن كل مهنة قضائية، كما سيتم مراجعة 

انونية في ما يخص ودائع المتعاملين مع المهن القضائية المقتضيات الق

والقانونية لتحصينها من كل أشكال التالعبات، فيما سيتم وضع مدونات سلوك 

 .تتضمن األخالقيات المهنية ونشر هذه المدونات

 صالحيات جديدة للمجلس األعلى للحسابات

 

مجلس األعلى الميثاق جاء ليكرس الدور الذي تلعبه مؤسسات الحكامة كال

للحسابات في تخليق الحياة العامة، إذ سيخول للمجلس إحالة األفعال التي تكتسي 

صبغة جنائية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، وتوسيع إلزامية التبليغ عن 

 .جرائم الفساد المالي، مع حماية الشهود والمبلغين

اطنين والمواطنات في هذه اإلجراءات ستمكن حسب الميثاق من تعزيز ثقة المو

 .العدالة، وفضح الفساد، عبر نشر األحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المالية

 تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات3- 

 سياسة جنائية وعقابية جديدة

يرتبط هذا الهدف بتعزيز حماية القضاء للحريات ومراجعة السياسة الجنائية، 

ئم القوانين الزجرية الوطنية مع الدستور ومبادئ وسياسة التجريم والعقاب، لتال

االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وحقوق االنسان، من خالل نهج 
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سياسة جنائية تراعي النوع االجتماعي، وتحمي ضحايا الجريمة كاألحداث وذوي 

 .االحتياجات الخاصة، وضحايا العنف من النساء

يثاق اقتراحات جديدة للعقاب عبر سن عقوبات بديلة، بالنسبة للعقوبات أورد الم

ومراجعة الفوارق الشاسعة بين الحد األدنى واألقصى للعقوبة، بهدف التقليص 

بينهما، ومراجعة اإلفراج المشروط ودمج العقوبات، مع وضع نظام التخفيض 

التلقائي للعقوبة بناء على حسن سلوك السجين ومدى مساهمته في برامج 

 .واإلدماج اإلصالح

 االرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء4- 

 إحداث أقسام تجارية متخصصة بالمحاكم

يهدف هذا المرتكز إلى تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة من طرف المتقاضين، 

وعقلنة الخريطة القضائية، وتبسيط المساطر والخدمات، وذلك من خال إرساء 

لتخصص، قمته محكمة النقض، وجعل تنظيم قضائي قائم على مبدأ الوحدة وا

المحكمة االبتدائية صاحبة الوالية العامة والمختصة في البث في كل القضايا، 

وربط المحاكم اإلدارية بالدوائر القضائية، والبدئ في إحداث أقسام إدارية 

 .متخصصة في المحاكم االبتدائية تختص في المنازعات اإلدارية

ي يجدها المتقاضون في التنقل من أجل حضور الميثاق استحضر الصعوبات الت

الجلسات في المحاكم التجارية بين المدن الكبرى، وما يتبع ذلك من مصاريف 

تثقل كاهلهم، وارتأى ربط المحاكم التجارية باألقطاب الصناعية الكبرى وتحديد 

اختصاصاتها، مع إنشاء أقسام تجارية متخصصة في بعض المحاكم االبتدائية، 

ستئناف تجارية بمحاكم االستئناف، والبث في القضايا في آجال معقولة، وغرف ا

 وتتبعها عبر اإلدارة اإللكترونية،

 إنماء القدرة المؤسسية لمنظومة العدالة5- 

يهدف هذا المرتكز إلى الرفع من القدرات المهنية لكل مكونات منظومة العدالة 

ي هذا الصدد ستراجع وزارة من قضاة وموظفي كتابة الضبط وكل مهن العدالة. ف

العدل والحريات شروط مباريات ولوج سلك القضاء مع االنفتاح على التخصصات 

العلمية، وبشروط خاصة وبتكوين في مجاالت علم النفس واالجتماع، على أن 

تنضاف سنة واحدة لسلك التكوين بالمعهد العالي للقضاء ويصبح بذلك ثالثة 

يما في القضايا التجارية واإلدارية قضاة متخصصين س إلنتاجسنوات 

 .واالجتماعية

، سيتم ترسيمه مباشرة «قاضي نائب»القضاة المتخرجون الجدد سيحملون صفة 
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بعد قضاء سنتين من العمل بالمحاكم تحتسب في مساره المهني، مع إلزام القضاة 

بالخضوع للتكوين المستمر للرفع من جاهزيتهم ومواكبتهم، وجعله سبيال 

ي، مع إحداث درجيتين للترقي بعد الدرجة االستثنائية، والرفع من أجور للترق

وتعويضات القضاة كما التزم بذلك وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عند 

 .تنصيبه

 تحديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها6-

، ينبني هذا المتركز على عصرنة اإلدارة القضائية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية

في أفق حوسبة اإلجراءات والمساطر القانونية، عبر وضع مخطط مديري 

إلرساء المحكمة الرقمية، وتوفير أنظمة معلوماتية آمنة، تعتمد علي التوقيع 

اإللكتروني وأداء الرسوم والغرامات والمصاريف القضائية على األنترنت. كما 

 .سيتم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للحفظ واألرشيف

لبنية التحتية للمحاكم، سيعاد فيها النظر، عبر اإلسراع في تنفيذ أوراش بناء ا

لتوسعة وإعادة تهيئة مقار المحاكم غير المالئمة، وتجهيزها بالمرافق 

الضرورية، والبحث عن التمويالت الضرورية من خالل الحساب الخاص لوزارة 

الميزانية العامة  العدل وبيع جزء من عقاراته، واالعتماد على تمويالت من

 .والبنك الدولي
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 –تقبل ملساات النموذج التنموي ورهانمقال ثالث: 

 الكاتبة منى اجملدي

نسق في ظل التغيرات االجتماعية االقتصادية والسياسية التي يعرفها ال
يق المجتمعي المغربي، تم اعتماد الجهوية المتقدمة كإطار عام من أجل تحق

امة، مستدخالل إيجاد آليات خلق الثروة وتحقيق التنمية ال العدالة المجالية من
 وبالتالي توزيع عادل لثمار التنمية بين جهات المملكة.

رانس ى "كوجاء في الرسالة الملكية الى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتد
ة ، "إن الجهوية المتقدم2018مونتانا"، التي احتضنتها الداخلة في مارس 

 جديدتبير ترابي أو إداري، بل هي تجسيد فعلي إلرادة قوية على ليست مجرد تد
ا التنبنيات الدولة وتحديثها، بما يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجا

". جميعالترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه ال
 موذج التنموي ومن ثم، فقد جرى اختيار الجهوية المتقدمة لتكون محور الن

 االقتصادي المغربي.

ب لمغر اعند تحليلنا للواقع ومعرفة مدى بلوغ االهداف المتوخاة من تقسيم 
د يرا الى جهات، يتضح جليا أن الجزء األكبر من التنمية المستدامة، كما كان

د لها أن تتحقق، لم تتجسد في العدالة االجتماعية؛ بل زادت الفوارق وشه
دة موعة من األزمات واالحتقانات، مما تطلب ضرورة إعاالنسق االجتماعي مج

ديد جالنظر في ركائز خلق التنمية وبلورة رؤية شمولية تتمكن من إعطاء نفس 
 لبعدللتنمية من أجل تجاوز مكامن األخطاء والضعف في تلبية الحاجيات ذات ا

 المجالي، الذي يرتكز باألساس على العدالة المجالية.
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تنموي ج الكره، نثير التساؤالت التالية: لماذا عجز النموذانطالقا مما تم ذ
وي لتنمالحالي في تحقيق التنمية المجالية المستدامة؟ وأي بديل عن النموذج ا

هذا الحالي يمكن اعتماده من أجل تجاوز األزمات واالحتقانات؟ وكيف يمكن ل
لية المسؤو النموذج التنموي أن يرسي المبادئ الدستورية من خالل إقرار ربط 

 ؟.بالمحاسبة إلعادة الثقة بين المؤسسات ومختلف مكونات المجتمع المغربي

 ـ إيجابيات النموذج التنموي الحالي وسلبياته1

، استطاع المغرب، في السنوات األخيرة، مضاعفة حجم االقتصاد الوطني
ريع بفضل إنجازه لمجموعة من األوراش تتعلق بالبنيات التحتية وبإنشاء مشا

ثالثة ة الرى. وبذلك، تم تحقيق نقلة نوعية في النمو االقتصادي ببداية األلفيكب
، حيث عرف آنذاك العالم أزمة اقتصادية كان لها 2008امتدت إلى غاية 

م أن يت زامالالتأثير المباشر على االقتصاد الوطني باعتباره اقتصادا تابعا، فكان 
ير موي الذي اعتمد في جزء كبالتفكير في إدخال إصالحات على النموذج التن

انت منه على االستهالك، حيث نشطت القروض البنكية لألسر المغربية والتي ك
مد ك محلها انعكاسات سلبية على الخزينة العامة للمملكة مما حذا بجاللة المل

 توبرالسادس أن ينص في الخطاب الملكي االفتتاحي للدورة للتشريعية لشهر أك
لب ) النموذج التنموي( غير قادر على االستجابة للمطا: "أصبح اليوم 2017

ين رق بالملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوا
 الفئات، والتفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة االجتماعية".

ما يعاب على النموذج التنموي في ظل الجهوية المتقدمة أنه لم يأخذ 
ار البعد المجالي من أجل تحقيق عدالة مجالية لتنمية بكل بعين االعتب

مستوياتها، االقتصادية، البشرية االجتماعية وتقسيم عادل آلليات خلق الثروة 
بين جهات المملكة وبتوزيع ثمار التنمية بين الجهات الغنية والمعوزة؛ وهو ما 
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وضرورات التنمية  أدى في النهاية إلى انعدام الموازنة بين التنمية االقتصادية
االجتماعية، وهنا يطرح األسئلة اآلتية: كيف يمكن وضع بديل لهذا النموذج 
التنموي الذي اتسم بالهشاشة االجتماعية؟ وما هي األطراف المؤهلة للمشاركة 
في صياغته؟ وكيف يمكن أن تصبح الجهوية المتقدمة سببا في نجاح النموذج 

 التنموي؟.

 ديد ورهانات المستقبلـ النموذج التنموي الج2

هو  إن النموذج التنموي الجديد ال يمكنه أن يشكل قطيعة مع سابقه؛ بل
لى إسبة امتداد لتوجهات الكبرى لإلصالحات التي تم إقرارها، وكذلك األمر بالن

ي تماعاستمرار األوراش الكبرى.. وما يميز هذا النموذج هو إدخال البعد االج
ب يتها، من خالل جعل المواطن المغربي في صلكأساس لتحقيق التنمية بشمول

يم، عملية التنمية واعتباره الغاية األساسية منها في جل القطاعات )التعل
عيد ل 20الصحة.. إلخ( وذاك ما جاء في الخطاب الملكي للسامي في الذكرى الـ

ن العرش المجيد. وكما أن الهيئة االستشارية التي ستقوم بصياغة المضامي
تمع للنموذج التنموي الجديد يجب أن تتكون من مختلف مكونات المجاألساسية 

أن و ين، المغربي واألحزاب والنقابات والغرف المهنية والجمعيات وعموم المواطن
 تأخذ بعين االعتبار البعد الجهوي في امتصاص الفوارق بين الجهات بهدف

الثورة  تحقيق النمو االقتصادي في ظرف وجيز وإيجاد آليات جديدة لخلق
 وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات.

إن الحرص على إشراك الكفاءات الوطنية المؤهلة من أهم المرتكزات التي 
، بحيث تكون قادرة 2019يوليوز  29جاءت في الخطاب الملكي السامي ليوم 

على إقرار نظرة شمولية لخلق شروط إنجاز المشاريع الالزمة من أجل إنجاح 
بتوفير عقليات جديدة قادرة على تجاوز األخطاء ومواكبة النموذج التنموي، 
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التطور االقتصادي العالمي الذي ال يتوقف عن النمو وتوفير الوسائل الكفيلة 
بإيجاد آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وإقرار مبادئ الحكامة 

 التدبيرية وعدم إغفال مساهمة المواطن المغربي في تنمية البالد.

، الختام، نؤكد أن إشراك الكفاءات ومختلف هيئات المجتمع المدني في
د سواء في صياغة النموذج التنموي الجديد أو في تنزيل مضامينه أو في عق

هور ظلقاءات وطنية ودولية ترسم معالمه، كل هذه العوامل لن تكون مجدية في 
طن على أولى بوادر نجاح النموذج ما لم يتم تغليب المصلحة العامة للو 

فها المصالح الخاصة لكل جهة على حدة، ووجب أيضا تجاوز الخالفات التي تعر 
نعكس تلتي الهيئات الحزبية فيما بينها؛ بل أن تتجاوز الخالفات داخل أحزابها، ا

. وما لم سلبيا على أداء األحزاب السياسية داخل النسق السياسي العام للبالد..
تنموي سيظل عاجزا عن تحقيق العدالة تتم تلك المصالحة فإن النموذج ال

المجالية بنموذج مغربي خالص يستجيب لمتطلبات المواطنين من خدمات 
 الالمرفق العمومي وتحسين جودته وخلق فرص للشغل.. وفي النهاية، يجب أن 

ين، ننسى ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ ألنها الكفيلة بردع كل تجاوز للمسؤول
 20لة الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب ليوم وذاك ما جاء في خطاب جال 

ها "كما نريد أن يكون عماد المرحلة الجديدة، التي حددنا معالم 2019غشت 
 في خطاب العرش األخير: مرحلة المسؤولية واإلقالع الشامل".

 أخيرا وليس آخرا، فإن نجاح أية عملية تنموية تتطلب إسهام وإشراك
ديلة لمشاكلهم ومحاولة إيجاد طرق التواصل البالمواطنين، من خالل اإلنصات 

طني و بين المؤسسات والمواطنين وإعادة الثقة فيما بينهما ألجل إطالق حوار 
 جاد وموضوعي.
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 – ن بعد(عكمة احمل)ا املقال الرابع: احملكمة الرقمية

 بسؤال جوا – الدكتور مسري أيت ارجدال
 

 التي بعد عن ةاملحاكم لتجربة األولي تقييمكم هو ما :سؤال

 ؟زم بوادي االبتدائية املحكمة باشرتها

 املحكمة باشرتها التي بعد عن املحاكمة بأن أعتقد :جواب

 املقاييس بكل ناجحة كانت استباقية خطوة في زم بوادي االبتدائية

 وأنها سيما ال الحقوقيين واملهتمين القانونيين الفاعلين كل واستحسنها

 املحكمة أن أساس على ،العادلة املحاكمة لشروط تام احترام في تمت

 تضمين وتم بعد عن ستجري  املحاكمة بكون  املتهمين إشعار إلى بادرت

افقتهم  في شرعت ثم ،مفيدة غاية لكل الجلسة بمحضر ذلك على مو

 املجال وفتحت ،إليهم املنسوب حول  واستفسارهم هويتهم من التحقق

بعد، بشكل يضمن مبدأ  دفاعهم عن أوجه بسط أجل من مؤازريهم أمام

  الحضورية ويوفر االتصال املباشر بين املتهم ودفاعه من غير حائل

 ما هي املرجعية املعتمدة العتماد هذا اإلجراء عن بعد؟ :ؤالس

إن املرجعية املعتمدة من جانبنا إلقرار هذا اإلجراء هي مرجعية  :وابج

أساسية في الوثيقة  تدبيرية ذات اعتبارات صحية والتي تجد مبرارتها بصفة

الدستورية الضامنة للحق في الحياة والحق في السالمة الجسدية، وبصفة تنظيمية 

في اإلجراءات االحترازية املعتمدة من طرف السلطات العمومية ال سيما املعلن عنها 

من طرف وزير العدل و الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ورئيس 

املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج والهادفة في مآالتها النيابة العامة و 
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إلى اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية كل العاملين بمنظومة العدالة وضمان 

السالمة للنزالء في املؤسسات السجنية ملحاربة تداعيات تفش ي فيروس كورونا، 

على خالف  -ا تبقىوالتي رغم أنها اتخذت في شكل مجرد بالغات ومناشير فإنه

من  3القاعدة_ توجيهات ذات طبيعة إلزامية اعتمادا على مقتضيات املادة 

املتعلق بحالة  2020مارس  23الصادر بتاريخ  2.20.292املرسوم بقانون رقم 

الطوارئالصحية والتي تنص على أن التدابير املتخذة خالل فترة حالة الطوارئ 

الوبائية تعتبر نافذة وذلك بغض النظر عن  الصحية للحيلولة دون تفاقم الحالة

األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما يغني قطعا عن البحث في 

مدى قانونية اإلجراء املعتمد من عدمه ال سيما مع االستعداد الجماعي لكافة 

 .الفاعلين بمن فيهم هيئة الدفاع باالنخراط في إنجاح التجربة

  أهمية املحاكمة عن بعد في ظل حالة الطوارئ الصحية؟ ما هي :ؤالس

في ظل حالة الطوارئ الصحية املعلنة_ وبصرف النظر عن املظاهر  :وابج

املتعددة ألهمية املحاكمات الرقمية _فإنه وفي ظل هذه الظرفية االستثنائية ال 

التدابير يمكن الحديث عنها إال من خالل اعتبارها بمثابة تصور استراتيجي لتنزيل 

االحترازية واالحتياطات القياسية املقررة من طرف منظمة الصحة العاملية ومن 

طرف السلطات العمومية املغربية من أجل محاربة تداعيات تفش ي فيروس 

كورونا، والتي تقوم بأولوية وقائية على تجنب االتصال عن قرب واعتماد االنعزال 

سالمة الجسدية لكافة املتدخلين الفردي والتباعد االجتماعي بما يضمن ال

ومن جانب آخر فإن اعتماد املحاكمة عن بعد كمظهرمن  .واملعنيين باملحاكمة

مظاهر االنفتاح والقدرة على املالءمة يشكل بديال قانونيا عمليا عن وقف العمل 

بمحاكم اململكة بشكل قد يخل باالنتصاف القضائي لحماية الحقوق وضمان 



 

  

 -P 479 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

البالغات الصادرة عن بعض هيئات املحامين باملغرب والتي  وال شك أن .الحريات

أعلنت من خاللها استعدادها التشاركي ملواكبة املحاكمة عن بعد تشكل بدورها 

تعبئة مهنية ذات أهمية بالغة من أجل الرفع من مستوى األداء الرقمي الجماعي في 

  .املحاكمات الجنائية عن بعد

 د؟ جهتكم خالل اعتماد املحاكمة عن بعما هي اإلكراهات التي واسؤال؟

ة، بعد تجاوز الصعوبات النفسية والتساؤالت القانونية املزعج جواب:

ة واالقتناع في مرحلة الحقة بقانونية إجراء املحاكمة عن بعد كتدبير أمثل ملجابه

، فإنه وبدعم من طرف جميع الفاعلين من 19تداعيات انتشار فيروس كوفيد 

وظفين وأطر إدارة السجون تمت املحاكمة في ظروف جيدة قضاة ومحامين وم

غير أن التجربة أثبتت مجموعة من اإلكراهات لعل من أبرزها عدم توفير  .ومتميزة

الوسائل التقنية واللوجستيكية الضرورية وبرامج الحماية الكافية سواء على 

ر كان له تأثي مستوى املحكمة أو على مستوى املؤسسة السجنية التابعة لها. وهو ما

 .على تدني مؤشر الجودة في االتصال وعلى ارتفاع منسوب التخوف من االختراق

ومن جانب آخر فإن التأكد من الهوية بدوره شكل مصدر قلق بالنسبة للمحكمة ال 

سيما في ظل امتناع كتاب الضبط باالنتقال إلى املؤسسة السجنية للقيام بهذه 

ة يق مع النيابة العامة بإرفاق امللفات بصور شخصياملهمة، وهو ما تم تداركه بتنس

 .للمتهمين بشكل يمنح املحكمة مكنة التحقيق والتدقيق

وال شك أن تزامن التوقيت املعتمد للجلسات بين مختلف املحاكم التابعة 

للمؤسسة السجنية كان بدوره من اإلكراهات الطارئة التي تم تذليلها بالتنسيق 

القضائيين لكافة محاكم الدائرة االستئنافية ومع القضاة الجماعي مع املسؤولين 

 .املعنيين
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ان وفي إطار التدابير الوقائية ملواجهة جائحة كورونا  كان املغرب كسائر بلد

 العالم سّباقا التخاذ تدابير احترازية للحد من هاته الظاهرة الكونية املخيفة،

أيده، جلسات عمل وهكذا ترأس جاللة امللك محمد السادس نصره هللا و 

يد من خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس "كورونا" ببالدنا ومواصلة اتخاذ مز 

 .اإلجراءات ملواجهة أي تطور 
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  لبوشاونيامسرية  ةبالكات –ة ئياملقال اخلامس: اصالح املهن القضا

 ساءإر من أجل تبادل الخبرات للوصول إلى خالصات واقتراحات من شأنها
من ق األعالقات مهنية سليمة كشرط جوهري لتقديم خدمة قضائية ناجعة لتحقي

ل ا حوالقانوني والقضائي، احتضن قصر العدالة بوجدة مؤخرا، يوما دراسي
هيل المهن القضائية في ضوء ورش اإلصالح القضائي، أسئلة التأ»موضوع 

وظفي مدية لودا، نظمه المكتب المركزي «واالستقاللية وتدبير المشترك المهني
لعام كيل االو العدل بتنسيق مع المكتب المحلي بوجدة. وفي كلمة افتتاحية، أبرز

م ي تقوالذ للملك لدى محكمة االستئناف بوجدة فيصل اإلدريسي، الدور الجوهري
 زيهة،دة ونضمان عدالة مستقلة ومحاي»به المهن القانونية والقضائية من أجل 

 وامهاقللمواطنين من الحق في محاكمة عادلة تنسجم مع ما يكفله الدستور 
ة ضوعياحترام حقوق الدفاع، والتطبيق العادل للمقتضيات القانونية المو

ه لى أندا عوذكر باإلصالحات التي عرفتها المنظومة القضائية، مؤك«.والشكلية
فتها ج وظيندمانظرا ال»من الطبيعي أن يمتد ذلك إلى المهن القانونية والقضائية 

وظيفة مرفق القضاء وتوقف تطويره وإصالحه على تطوير وإصالح في 
هاز كج» ، كما تحدث عن مؤسسة النيابة العامة مبرزا بأنها«مساعدي القضاء

 انونيالق مستقل يمارس مهامه في إطار االحترام التام للقانون لضمان األمن
ونية انق والقضائي لألفراد والجماعات، استوجب بالضرورة تمكينها من آليات

قد  نحرافاأي  وقضائية لتأطير ومراقبة المهن القانونية والقضائية لحمايتها من
 «…تنعكس مظاهره وتداعياته على الوظيفة القضائية

 
وأكد الوكيل العام للملك على ضرورة تحيين القوانين األساسية المتعلقة         

لرقابة والمساءلة خصوصا التي مازالت تخضع ل»بالمهن القانونية والقضائية، 
، مضيفا بأن استقالل السلطة «التأديبية من قبل القطاع الحكومي المكلف بالعدل

يستوجب »القضائية أضحى حقا دستوريا لكافة المواطنين، والذي من خالله 
الحق في مهن قضائية وقانونية مستقلة محايدة ونزيهة تمارس وظيفتها في 

 «.كفل لهم الحق في ولوج عدالة فعالة وناجعةإطار االحترام التام للقانون، بما ي
ونيابة عن الرئيس األول لمحكمة االستئناف بوجدة، تحدث المستشار بنفس 
المحكمة عدي وردة، عن ضرورة تخليق المهن من أجل تحقيق النجاعة 

خاصة وأن »القضائية وترسيخ ثقة المتقاضي والمرتفق فيها عبر كل المتدخلين، 
لقضائي هو منتوج لعدة متدخلين، بدءا من المتقاضي نفسه الحكم أو المقرر ا

 « .وكتابة الضبط والدفاع ومساعدي القضاء والخبراء والنساخين وغيرهم
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وأشار ذات المتحدث إلى أن تخليق هذه المهن يجد عدة مرتكزات في دستور 
التي تتعلق بمحاربة الفساد وكل أشكال االنحراف،  36، ومنها المادة 2011

التي تتعلق بالحكامة الجيدة، إلى جانب عدة مبادئ قانونية منها  154دة والما
بشأن خطة العدالة،  16-03بشأن التوثيق العصري والقانون   32-09القانون 

كلها منظومة تشريعية «و… المفوضين القضائيين بشأن مهنة 31-03والقانون 
ائية، والسمو تنطوي على عدة مبادئ، من شأن تفعيلها تحقيق النجاعة القض

 يقول المتحدث.« بالمنتوج القضائي للهدف المنشود

 

أن إصالح بنقيب هيئة المحامين بوجدة الحسين الزياني، أكد في كلمته       
من  لعديدمازال في حاجة إلى ا»منظومة العدالة، بما خلصت إليه التوصيات، 

شكل بهمته ء مأدا اآلليات والمقترحات التي من شأنها أن تؤدي بهذا اإلصالح إلى
لعبت »الة ، مضيفا بأن جميع مكونات قطاع العد«جيد وبالتالي تحقيق العدالة

ودة لمنشدورا أساسيا في خلق المستجدات التي نسعى إليها لتحقيق الغاية ا
 …«لخدمة المصلحة العامة، وتحقيق المحاكمة العادلة

ها ، مميزاتوتحدث نقيب هيئة المحامين عن المهن القضائية وخصوصياتها
 حقيقوطبيعتها مبرزا بأنها في حاجة ماسة إلى إصالح وتحديث وتحصين وت

 ستحضريح لم كل إصال»لالستقاللية الالزمة من أجل أداء دورها، مؤكدا على أن 
ر لقرااالدور األساسي في تنظيمات هذه المهن القضائية ودورها في صناعة 

 «.القضائي، سوف لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية

 
 لقضاء بجميعونوه المتحدث بتنظيم هذا اليوم الدراسي والذي ضم أسرة ا       

ؤكد تتها، الصامكوناتها، مشيرا إلى أن هذه التظاهرات المهنية، في أدبياتها وخ
 ألسمىامن أجل خدمة الهدف »على ضرورة تكامل وتفاعل مكونات هذه األسرة 

ة، وضوعيو المأسواء منها الذاتية المتمثل في تحقيق العدالة، ومعالجة األزمة، 
 «.العامة أو الخاصة

 
وبدوره، قدم رئيس المكتب المركزي لودادية موظفي العدل كلمة أكد من        

خاللها على ضرورة إعادة النظر في موقع هيئة كتابة الضبط وفي صالحياتها 
اصة لخدمة العدالة، وتبسيط اإلجراءات، وإعادة النظر أيضا في اختصاصتها خ

وأن هذه الهيئة تضم حاليا موارد بشرية تزخر بكفاءات عالية، مبرزا بأن 
الهدف والمحرك هو ملء الفراغات التشريعية الكثيرة، والدفع نحو التوازن »

وتحدث «.والتعاون بين مختلف مكونات العدالة، وبين مختلف المهن القضائية
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، 2003مارس  29ليوم  عن ودادية موظفي العدل مشيرا إلى أن الخطاب الملكي
حيث دعا إلى تأسيس ودادية تعنى باألحوال  يعتبر المرجعية التأسيسية لها،

المهنية واالجتماعية لموظفي العدل، كما تحدث عن مرجعيتها الجماهيرية 
)مجلسها اإلداري، مكاتبها الجهوية والمحلية، ومكاتب الدراسات( وتعدد مجاالت 

ألوروبي لكتابة الضبط، وبالمؤسسة المحمدية اشتغالها وعضويتها باالتحاد ا
 .00-39  لموظفي وقضاة العدل انطالقا من قانون

 
المحلي  وباسم اللجنة التنظيمية، قدمت فاطمة مجدوب، عضو المكتب        

ظيم فيه تن موظفي العدل بوجدة، كلمة ذكرت فيها بالسياق الذي جاء  لودادية 
 الذي دالةالهتمام بضرورة إصالح جهاز العهذا اليوم الدراسي والمتمثل في ا

سلطة حينما ارتقى بالهيئة القضائية إلى مصاف ال»، 2011أسس له دستور 
زيز وتع القضائية، وما حمله من تغييرات إيجابية وذلك بسمو مكانة القضاء

 بشريةه ال، واعتبرت أن إصالح مرفق العدالة رهين بتأهيل موارد«استقالليته
ه خصص لقاشا فعليا ضمن النقاش العام حول هذا اإلصالح، ون»حيث شكل ذلك 

ضبط، ة الحيز هام لتأهيل وتحديث جميع المهن القضائية من قضاة، هيئة كتاب
ش وذكرت المتحدثة بالور«.…محامين، مفوضين قضائيين، خبراء، تراجمة

 إلطارافي  التشريعي والتنظيمي الذي فتحته وزارة العدل من أجل إعادة النظر
 مبدأ وفق تصور شمولي يستحضر»لقانوني والتنظيمي لجل المهن القضائية ا

، «قضائيوال االستقاللية والتأهيل والتخليق والتكوين وتحقيق األمن القانوني
ون لقانوفي هذا اإلطار أشارت إلى القوانين التي تمت المصادقة عليها كا

 ساسياأل يل النظامالتنظيمي المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية، تعد
ة كوميللقضاة، المصادقة على الظهير المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الح

ابة للني ئيسارالمكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته 
ريع مشا العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.كما أشارت إلى

لمهن ظيم اة تنوزارة العدل في ما يتعلق بإعاد القوانين والمراسيم التي أعدتها
والتفكير  القضائية من كتاب الضبط، محامين، خبراء، موثقين، عدول وتراجمة،

 في حذف بعض المهن القضائية كما هو الحال بالنسبة لمهنة النساخ.
 وانينالق وأكدت كلمة اللجنة التنظيمية لهذا اليوم الدراسي على أن مراجعة

داف يق أهمسألة ال خالف حول ضرورتها من أجل تحق»هن القضائية المنظمة للم
بأن  ضيفة، م«التأهيل والتخليق والنجاعة وتحقيق األمن القانوني والقضائي

 هنيينالم  نجاح هذا الورش رهين باعتماد منهجية تشاركية تحافظ على مصالح»
 …«ومكتسباتهم المهنية واالجتماعية
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حكمة ع مدراسي، والذي تم تنظيمه بشراكة مهذا، وتم خالل هذا اليوم ال
ل لعدو جهوياالستئناف، هيئة المحامين، هيئة المفوضين القضائيين، المجلس ال

ماستر  استئنافية وجدة، المجلس الجهوي للموثقين جهة فاس، تازة والشرق،
ن لقانواستر قانون العقود واألعمال بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور وما

ن لقانواجلة مي وطرق تنفيذ األحكام بكلية الحقوق بوجدة، بالتعاون مع اإلجرائ
نية لقانوة واواألعمال، )تم( الكشف عن اإلشكاليات التي تطرحها المهن القضائي

 مؤسسةبال من خالل الممارسة والتطبيق، وفي عالقتها ببعضها البعض وعالقتها
 ت حولمداخالت تمحورالقضائية وكذا عالقتها بالمتقاضين، وذلك من خالل 

، «ةلعدالالدفاع ومواكبة تحوالت منظومة ا»، «استقاللية السلطة القضائية»
من ق األأي دور للموثق العصري في تحقي»، «اإلدارة القضائية، أية حكامة»

المجال  المنازعات المهنية في»، «32.09التعاقدي على ضوء إكراهات قانون 
، «يةالقضاء في تخليق المهن القضائدور »، «القضائي، األسباب والحلول

هيئة » ،«ئيةلقضااستقاللية النيابة العامة ودورها في تأهيل المهن القانونية وا»
 إلنذارا»، «النظام القانوني للتراجمة»، «كتابة الضبط، أي تدبير ألية وظائف

 «.مستجدات قانون خطة العدالة»، ثم «العقاري والمفوض القضائي
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 ر الكاتبذكدون  – لةسادس: املرأة وخطة العدااملقال ال

قة المتعل 16.03تجاهل مرسوم وزارة العدل الخاص بتطبيق أحكام القانون 

ل لعدوبخطة العدالة، اإلشارة إلى إدماج العنصر النسوي في الولوج إلى مهنة ا

ويضمن مرسوم القانون الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس الحكومي خمسة 

ية لعدلاطة العدالة األول حدد بموجبه عدد المكاتب محاور أساسية لتنظيم مهمة خ

لوج وعلى مستوى المملكة المغربية، والثاني حدد شروط وإجراءات تنظيم مبارة 

 قبة،المهنة، والثالث تعلق بممارسة خطة العدالة، والرابع تعلق بمجال المرا

 45والخامس حدد أجور العدول عن كل عملية يقومون بها، وتضمن هذا المرسوم 

غلب مادة. وقد تمت إثارة مقترح إدماج العنصر النسوي في خطة العدالة، في أ

ها عقابأالندوات المشتركة التي نظمتها وزارة العدل مع هيئة العدول، وقدمت في 

توصية خاصة تحث على إفساح المجال للعنصر النسوي لمهنة العدول. لكن 

 كشفت وزارة العدل وجودمشروع القانون المصادق عليه تجاهل هذا األمر. و

 .عوائق ثقافية ودينية حالت دون تنفيذ هذه التوصيات

المطلب األول: موقف الفقهاء والعلماء من ولوج المرأة 

 .العدالة.لخطة
ويرى البعض أن مهنة خطة العدالة، ال يمكن أن تلجها المرأة، لكونها          

قاليد، وأن لها قوانين متعددة مرتبطة بالدين والشرع، باإلضافة إلى األعراف والت

شرعية وقانونية ، وأنها من أصعب المهن التي يمكن أن تمارس بشكل طبيعي 

نظرا إلى ارتباطها بما هو شخصي لدى العدول أنفسهم، وعوامل أخرى مؤثرة 

بشكل فعلي في الخطة، فالممارسة الفعلية لمهنة المتاعب والمشاق، تتطلب من 

ية وفكرية، باإلضافة إلى المعرفة بالشرع والقانون الممارس طاقة ذهنية وجسد

واألعراف والعادات مع أخذ شبح األمية والجهل المستفحلين في المجتمع في 

االعتبار، وكلها عوامل لها تأثير كبير على شخصية العدول، وممارسة مهنة خطة 

أنه في العدالة ككل. وفيما يخص ولوج النساء عالم العدول، البد من اإلشارة إلى 

ظل نظام خطة العدالة الحالي يصعب على النساء ولولوج هذا العالم، إال بتغيير 

القوانين المنظمة لخطة العدالة، وتغيير نظرة المجتمع إلى المرأة كعنصر يمكن أن 

يلج هذا العالم. فالقوانين الحالية يصعب معها، نظريا، رؤية المرأة كعدل، زد على 

هو مجتمع ذكوري، ألن نظرة المجتمع إلى المرأة كعدل، ذلك أن المجتمع المغربي 
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تمارس خطة العدالة يمكن أن تزيد في تعقد المشكل الذي هو معقد أصال، كما أن 

طريقة اإلشهاد في القانون المغربي صعبة في األصل، وهي استثناء ال نجد لها 

ين في نظيرا في باقي الدول العربية واإلسالمية، فاإلشهاد يقتضي حضور عدل

 .مجلس العقد، أما في حالة النساء، فيبقى السؤال مطروحا
ويرى البعض اآلخر، أنه مادام أقدم المغرب على رفع جميع التحفظات على أشكال 

التمييز ضد المرأة، فهذا يعني أنه ليس هناك ما يمنعها من ولوج الوظائف 

رها في كل مرشح اإلدارية أو القضائية، إال عنصر الكفاءة والشروط الواجب توف

لهذه الوظيفة أو تلك. وقد سجل على المغرب أنه من بين البلدان السباقة إلى فتح 

المجال للعنصر النسوي لالنخراط في سلك القضاء وتولي مسؤوليات جسام في كل 

المرافق. وخطة العدالة هي مهنة من المهن المساعدة للقضاء، وهي مهنة 

، وذلك راجع للقراءة الرجولية للفقه مفتوحة في وجه الرجال دون اإلناث

اإلسالمي، فحين يقتصر األمر على التوثيق كما هو حال عقد الزواج، التي جاء 

فيها، أن القاضي المكلف بالزواج يأذن للعدلين بتوثيق الزواج فليس هناك مانع 

يمنع المرأة من القيام بذلك. أما عندما يكون اإلشهاد هو المقصود، فيمكن للمرأة 

ن تقوم بذلك باالستعانة بالشاهدين المسلمين على غرار زواج المغاربة المقيمين أ

بالخارج وعلى غرار الموثقات، وعلى غرار ما شهدته مصر مؤخرا من تعيين 

 مأذونة شرعية )التي تعادل مهنة العدول عندنا(.« أمل سليمان عفيفي»

المطلب الثاني: مؤيدات إمكانية ولوج المرأة لخطة 

 لةالعدا

إذا كان المغرب سبق مصر في تعيين المرأة كقاضية، إذ أن أول قاضية في  

، فما 1961.، أما في المغرب فعينت أول قضاية سنة 2003مصر عينت سنة 

المنظم  03.16المانع من فتح المجال لها للعمل كعدلة خاصة أنه ليس في القانون 

منظمة للمهن القريبة لهذه لخطة العدالة ما يستوجب الذكورة؟ وحتى القوانين ال

المهنة، كلها تتشابه في شروط االنخراط مع شروط قانون مهنة العدالة، وليس 

فيها شرط األنوثة، بل كلها جاءت بصيغة المذكر، ومع ذلك فيمكن عمليا أن يلجها 

الذكور واإلناث على حد سواء )الموثقة، المحامية، المفوضة القضائية، الناسخة، 

رجمة...(، إال مهنة العدالة فهي االستثناء الشاذ من جميع هذا الخبيرة، المت

القوانين، وأكثر من هذا فحتى مؤسسة قاضي التوثيق، وهي الجهة القضائية 

المسؤولة من التثبت من استيفاء الوثيقة العدلية ألركانها وشروطها ومراحلها، 
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والقانونية،  ومدى تقيد كل من العدول والنساخ بالضوابط التوثيقية الشرعية

فالقاضي المسؤول عن هذه المؤسسة يكون دائما ذكرا، مع العلم أنه ليس هناك ما 

 .يمنع قانونا من تولي المرأة لهذه المهام
قاضي التوثيق يجب عليه التحقق قبل أن يخاطب على الشهادات بعد تحريرها 

  :وتقديمها إليه على ما يلي

وأهمها اإلدالء بشهادة اإلبراء الجبائي إتمام اإلجراءات الالزمة للوثيقة  – 1

 .والشهادة اإلدارية عند التفويت مع المستندات األخرى كأصل التملك

 التأكد من خلو الوثيقة من النقض وسالمتها من الخلل2 – 
فدور قاضي التوثيق بالنسبة للعدول هو إضفاء الصبغة الرسمية على الشهادات 

عطي الصبغة القانونية للوثيقة العدلية، وينحصر التي تم تلقيها.، فقاضي التوثيق ي

دوره في المخاطبة على الرسوم، باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة 

في إضفاء الصبغة الرسمية والقانونية على الشهادات العدلية، تعمل مؤسسة 

قاضي التوثيق على مراقبة العدل وتتبع أشغالهم وكيفية مزاولة مهامهم، وهذا 

 .لعمل ممكن أن تقوم به المرأةا

  :خاتمة       
المتعلق بخطة العدالة، والعمل على  03/16يجب إعادة النظر في قانون        

تحيين هذا القانون ليكون في مستوى التطلعات، وذلك بفتح المجال أمام المرأة 

 لولوج مهنة العدالة، وتطوير خطة العدالة بما يتالءم ومتطلبات العصر
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 عبد املغيث احلاكميذ.   

 احث بسلك الدكتوراهب                                                                                                                                      

 

دور القانون والقضاء يف احلد من تأثري فريوس 
 كورونا على العالقات التعاقدية

 

 قدمة:م

، بصدور 2011 غاية ينيات إىلتسعال متيز املشهد القانوني املغربي يف فرتة نهاية 

منها هو  ان اهلدفكة؛ ونيترسانة تشريعية مهمة مشلت مجيع التخصصات القان

ة عيف يف العالقلطرف الضة اايحتقيق التوازن بني أطراف العالقة التعاقدية ومح

تطور و أمر فرضه التنفيذ وهال لةأو خالل مرح التعاقدية سواء خالل مرحلة التفاوض

حلماية اليت ا سيومن أجل تكر الذي عرفه العامل عامة واجملتمع املغربي خاصة،

ماية تكريس هذه احلللقضائية اطة لسلايفرضها النص القانوني حنتاج بطبيعة احلال إىل 

 على أرض الواقع.
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لة لألفراد بغاية محاية حقوقه يعترب احلق يف التقاضي من احلقوق األساسية املخو

املقررة قانونا، حيث إن اللجوء إىل القضاء من أجل ضمان حق ثابت أو محايته متى 

، بصريح الفقرة األوىل من 287تعرض خلطر من احلقوق اليت يضمنها الدستور املغربي

الذي نص بأن: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن  118الفصل 

  حيميها القانون".مصاحله اليت

يعد القضاء تلك املؤسسة املوكول هلا فض املنازعات بني املتقاضني، وإجياد حلول 

هلا بواسطة إعمال القاعدة القانونية اليت تتسم بكونها يف حالة ثبات وسكون، وهو من 

يتوىل بث الروح واحلركة فيها، وهو الذي يظهر حكم القانون جمسدا يف الواقع بشكل 

، وعمال مبفهوم احلق والقانون ودولة 288القانون مواكبا حلركية اجملتمع جيعل من

املؤسسات املصرح به يف مضمون الدستور املغربي، فقد خول املشرع للسلطة القضائية حق 

التدخل يف محاية حقوق ومصاحل الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية املتأثرة بسبب 

                                                           

( بت فيا  ا  2011ضءايءز  29   1432مم شعه ن  27ص     ل  1.11.91ظهي  ش يف  ل    287
(، ص 2011ضءايءز  30  1432شعه ن  28مك   بت  يخ  5964مانعتء ، ماج ين  ما عد س  ن  

3600. 
، 2018، ما  س 4محدن ماجزةال، مايدل مااا هل  ل منة س ماحاءق مايي  س، مجيس ماحاءق، ماجزأل  288

 .109ما فحس 
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أهمية القضاء يف التدخل حلماية مصاحل  وباء فريوس كورونا، ومن هنا إذن تكمن

متعارضة بني األطراف يف ظل الظرفية اليت تعرفها البالد اليت تعرف انتشار وباء كورنا 

الذي تسبب يف اختاد جمموعة من التدابري العاجلة الالزم اختاذها ملواجهة  19-كوفيد

زية والوقائية اليت تبعات وباء فريوس كورونا، وكذا باملوازاة مع اإلجراءات االحرتا

 اختذتها اململكة للحفاظ على سالمة وأمن املواطنات واملواطنني.

ولعل ما يشهده العامل اليوم من اضطرابات اقتصادية ومالية همت كل األسواق 

بسبب انتشار فريوس كورونا أكرب دليل على حجم الصعوبات اليت تعاني منها 

ملية االنتاج بسبب حظر التجوال وكذا اقتصاديات الدول الكربى وذلك بفعل توقف ع

اعالن حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فريوس كورونا ويف هذا اإلطار أعطى 

صاحب اجلاللة امللك حممد السادس تعليمات قصد احداث الصندوق اخلاص بتدبري 

 ملواجهة تداعيات هذا الفريوس باملغرب. 19-كوفيد 289جائحة فريوس كورنا

                                                           
مع  ما  نةق ماق ص بتنبي  ةإحنمث ح  ب م صن  مء  خ ءص س رحدل  2.20.269م عءم  ل    289

(، ماد عء  ة اج ين  2020م  س  16   1441 جب  21، ص     ل 19-ج هحس  ي ةس كء ة   كء ين
 .1540مك  ، ما فحس  6865(، ماين  2020م  س  17   1441 جب  22ما عد س بت  يخ 



 

  

 -P 491 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

قات ونا على العالريوس كور فأثريتطاع القانون والقضاء احلد من تإىل أي حد اس

 لية؟الظرفية احلا  ظل هذهد يفلعقولوكيف مت التلطيف من القوة امللزمة  التعاقدية؟

 وس كرونا؟نتشار فريل ا ظوكيف تعامل القضاء مع القضايا املعروضة عليه يف

تصميم وع من خالل الذا املوضة هاجللإلحاطة باملوضوع، ورصد إشكاالته ارتأينا مع

رتازية إلجراءات االحررة من اتضت املأوال: دور القانون يف محاية بعض الفئا التالي:

من تأثري  لقانونية للحداقتضيات امل فعيلثانيا: دور القضاء يف ت. وحالة الطوارئ الصحية

 .فريوس كورونا

جراءات أوال: دور القانون يف محاية بعض الفئات املتضررة من اإل

 االحترازية وحالة الطوارئ الصحية

تسعى القواعد القانونية إىل حتقيق وتعميم العدالة يف كافة اجملاالت والنواحي 

وعدم االحنراف حنو التعسف والشطط، والعدالة مفهوم نسيب يتغري بتغري الزمان 

ى من خالل واملكان وكذا الظروف احمليطة، واستنادا إىل ما سبق فإن املشرع املغربي توخ

بناء على تنفيذ  19-إحداث الصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كورونا كوفيد

التعليمات السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس قصد مواكبة التحوالت اليت 
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تعرفها البالد يف هذه الفرتة ومحاية مجيع الفئات اليت قد تتضرر بسبب اإلجراءات 

طوارئ الصحية، وبادرت احلكومة املغربية بناء على هذه االحرتازية واعالن حالة ال

لقانون  130.13التعليمات املولوية السامية، وعمال مبقتضيات القانون التنظيمي رقم 

 2.15.426من املرسوم  25، واملادة 2020من قانون املالية لسنة املالية  29املالية، واملادة 

حداث حساب مرصد ألمور خصوصية حيمل اسم املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانني املالية، بإ

"، وقد أحدث هذا الصندوق 19-" الصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كورونا كوفيد

 22الذي مت نشره باجلريدة الرمسية ليوم الثالثاء يف  2.20.269مبوجب املرسوم رقم 

(، بعد املصادقة عليه من لدن جملس استثنائي 2020مارس  17)  1441رجب 

، كما مت إخبار اللجنتني املكلفتني باملالية وبالربملان 2020مارس  16كومة بتاريخ للح

بإحداث هذا الصندوق، وهما جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب، وجلنة 

املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية مبجلس املستشارين، طبقا للمقتضيات 

 .290القانونية

                                                           
 .91-بالغ ماحكءمس ةإحنمث ما  نةق ماق ص بتنبي  ج هحس  ي ةس كء ة   كء ين  290
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شرة مالي يقدر بع دوق غالفلصناذا لسامية امللكية، سريصد هلوعمال بالتعليمات ا

ل ليات والوسائتأهيل اآلة بعلقماليري درهم، خيصص أساسا للتكفل بالنفقات املت

اؤها يت يتعني اقتنعدات الامل أو الصحية، سواء بتوفري البنيات التحتية املالئمة

 باستعجال.

ألكثر تأثرا قطاعات اال عمد كما سيساهم يف دعم االقتصاد الوطين من خالل

لتداعيات فيف من التخوا بتداعيات فريوس كرونا واحلفاظ على مناصب الشغل

موعة اليت تصيب جم األضرار مامأاب االجتماعية هلذه اجلائحة، وذلك رغبة يف سد الب

 من الفئات داخل اجملتمع.

ظروف طارئة وانطالقا مما سبق فإن إحداث هذا الصندوق هو بطبيعة احلال تفرضه 

املنصوص عليها ضمن الفصل  291بسبب فريوس كورونا مما جيعل مبدأ القوة امللزمة للعقد

مهددة يف ظل هذه الظرفية اليت يعيشها العامل  293من ظهري االلتزامات والعقود 230292

                                                           
رين م نل مااء  ماديزمس اييان مم ل    ت هج م نل عيط ن مإل م  ، ةمااي مف     لن ط  ل مايان ميزميم بت فيا   291

  لنضم.م  ج أل ف   كد  اء ك ن ل  ء   ة ا  هس اه ،   إلازمم س مادات  س بهام مايان ت تد  م    م   مادتي
ضيلول م اتزمم   ماتي لنرس ماد عأ   ي: ةج  مم ظهي  م اتزمم   ةماياء   ي: م   230ض ا ماف ل   292

د  ءص صح ح تاءم ما م ماا  ءن ة ا  هس  ا: م عئيه ، ة  رجءز  اغ ؤ      ب ض  د  مي  لة  ل ماح    ما
  ييه   ل ماا  ءن.ل
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واملغرب واليت حتول دون تنفيذ واستمرار مفعول العقود بالطريقة املتفق عليها ووفق ما 

إرادة املتعاقدين، ومتاشيا مع ما سبق فإن إحداث هذا الصندوق يف األصل ما اجتهت إليه 

 هو اال ختفيف من حدة هذا املبدأ والتلطيف منه.

ويف نفس السياق صادقت  جلنة اليقظة االقتصادية يف اجتماع عملها الثاني على 

 2000حزمة من اإلجراءات لفائدة األجراء الذين توقفوا عن العمل حيث سيتم صرف 

مدفوعة من الصندوق اخلاص  CNSSدرهم صافية للعمال املستخدمني املسجلني ب 

بتدبري جائحة كورنا، وكذا دفع كل التعويضات العائلية، وتلك املتعلقة بالتأمني 

، مع امكانية تأجيل سداد أقساط سلفات االستهالك والسكن AMOاإلجباري عن املرض 

ن األداء سيكون عند نهاية أخر قسط، وقد تقرر ألشهر مارس، أبريل، ماي، ويونيو؛ وأ

لدراسة  2020مارس  23عقد االجتماع املقبل للجنة اليقظة االقتصادية يوم االثنني 

سلسلة اإلجراءات اليت سيتم اختادها لفائدة املأجورين لغري املنخرطني يف الصندوق 

ملقاوالت األكثر الوطين للضمان االجتماعي، ومن جهة أخرى الختاذ تدابري لفائدة ا

، وتأجيل 2020يونيو  30تضررا من األزمة وتعليق أداء املساهمات االجتماعية إىل غاية 

                                                                                                                                                                      
ةدث ةس ل  ءن م اتزمم   ةماياء ، م عء  ة اج ين   1331 ما ن  9مادءم ق    1913غع   12ظهي    293
 .78، ما فحس 1913غع   12، ما     بت  يخ 46د س  ن  ما ع
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سداد القروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض االجيار بدون أداء رسوم أو غرامات، وكذا 

التدابري األخرى على مستوى اجلبائي من خالل استفادة بعض املقاوالت من تأجيل وضع 

 إذا رغبت يف ذلك. 2020يونيو  30رحيات الضريبة حتى التص

وتأـسيسا على ذلك يشكل التمويل البنكي الوسيلة األكثر انتشارا واليت يلجأ إليها 

املواطنون لتلبية حاجيتهم اليومية واالجتماعية، إىل حد أصبحت معه املؤسسات البنكية 

اليوم متول نفقاتها عرب  توفر االقرتاض ألبسط احلاجيات، حيث أصبحت أغلب األسر

االقرتاض، وهو األمر الذي فرضه حتول منط االستهالك خالل السنوات األخرية، 

ويعترب القرض أو السلف العقاري من القروض البنكية الطويلة األمد اليت يعد الزمن 

عنصرا أساسيا يف قيامها، غري أن تنفيذ أداء األقساط اليت يقع على املقرتض كالتزام من 

تزامات العقد الذي جيب أدائه داخل امليعاد احملدد قد ال يتحقق بسبب احتمال تغري ال

الظروف االقتصادية واالجتماعية للمقرتض بسبب انتشار فريوس كورونا وإعالن حالة 

الطوارئ الصحية، مما يؤدي إىل عجزه عن أداء أقساط القرض؛ ومتاشيا مع الظرفية 

كرونا فإن القوة امللزمة للعقد اليت اكتسبها من إرادة  احلالية اليت تعرف إنتشار فريوس

املتعاقدين أي احلقوق وااللتزامات املرتتبة عن أداء أقساط االستهالك والسكن والكراء 
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أشهر بناء على صدور  3الواجبة التنفيذ يف احلالة العادية، فإنها أصبحت مؤجلة  ملدة 

وكذا مصادقة جلنة اليقظة  19-فيدالصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كورونا كو

االقتصادية على جمموعة من اإلجراءات محاية لألجراء وختفيفا عنهم من تداعيات هذه 

 3الظرفية احلالية، والتقليل من القوة امللزمة للعقود من خالل تأجيل أداء األقساط للمدة 

 أشهر. 

ناء ب  عرفها املغرب يية اليت ظرفال وال يفوتنا أن ننوه بالتدخل التشريعي يف هذه

 ساس إىل حتقيقهدف باألة تديدجعلى التعليمات السامية للملك بغية وضع تصورات 

 ضررة.ملتت االعدالة والتضامن والتعاون يف انقاد بعض الفئا

ثانيا: دور القضاء يف تفعيل املقتضيات القانونية للحد من تأثري فريوس 

 كورونا

القضاء الذي أصبح سلطة بتطبيق روح  من الدستور، يقوم 110294طبقا للفصل 

مبا فيها تلك املتعلقة  295النصوص القانونية، وحبفظ حقوق األطراف يف كافة اجملاالت

                                                           

مم مانعتء   ي: م ضيلو ل  ضيزم لا   م حك م    بتط يق ماا  ءن. ة  ت ن  لحك م  110ض ا ماف ل  294
 مااا أل     ي: لع س ماتط يق ماي    ايا  ءن.
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بالعالقات التعاقدية املتأثرة بتداعيات فريوس كورنا، حبيث يسهر على التدخل بعد 

قررة رفع الدعوى على أنظاره من قبل أحد األطراف املتنازعة بتحقيق احلماية امل

بالنصوص القانونية من خالل تدخل القضاء االستعجالي والقضاء الواقف والقضاء اجلالس 

 محاية لبعض الفئات كاملدين واملكرتي واحملضون. 

ية مبهلة يف هذه الظرف ع املدينتيي متومن بني اآلليات اليت خوهلا املشرع للقضاء ه

هذا املقتضي  ملشرع املغربيقد أطر او ،امهامليسرة أي منحه أجل إضايف ومعقول لتنفيذ التز

لى ما نص عتلتزامات والعقود اليت من ظهري اال 243مبوجب الفقرة الثانية من الفصل 

السلطة يف  ع استعمال هذهدين، ومامل ركزيلي :"... ومع ذلك يسوغ للقضاء مراعاة منهم مل

ابقاء  ملطالبة، معت اا إجراءاقفويو نطاق ضيق، أن مينحوه آجاال معتدلة للوفاء، وأن

 األشياء على حاهلا."

يعترب هذا النص هو األساس القانوني لتأجيل وايقاف إجراءات املطالبة، ومع ذلك 

فاملشرع منح للمحكمة السلطة التقديرية ملنح املدين املعسر آجاال حتى يتمكن من أداء ما 

                                                                                                                                                                      

ما         ء  سمم ة اتيي د   ماكت ب س ماارجب  ي: لا   ما   ةس ماي مس تط يق ماا  ءن. كد  ضتييم  ييه  م اتز   
  م ما يطس ماتل ضتهيءن اه ل.

  ن مادغيث ماح كدل، حد رس ماد مكز ماا  ء  س  ل   ءى ماا دس مايا  يس اييا   مادحفظ، مطهيس ماء ملس   295
 .64، ما فحس 2019ماءط  س م مكش، ماطهيس م ةا: 
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لمدين إال إذا كانت بذمته، ويقصد بذلك أن احملكمة ال ميكنها أن متنح مهلة امليسرة ل

ظروفه أو مركزه القانوني يستدعي ذلك كأن يتوقف عن أداء العمل بسبب انتشار فريوس 

 كورونا.

حدد بشكل  296املتعلق حبماية املستهلك 08.31والبد من إشارة أن القانون رقم 

صريح الظروف على سبيل املثال ال احلصر املتعلقة باإلمهال القضائي متجاوزا بذلك 

من قانون  149ت ظهري االلتزامات والعقود وهو األمر الذي نصت عليه املادة مقتضيا

من الظهري الشريف  243من الفصل  2محاية املستهلك :" بالرغم من أحكام الفقرة 

( مبثابة قانون االلتزامات والعقود،  1913أغسطس  12)  1331رمضان  9الصادر يف 

الة اجتماعية غري متوقعة أن يوقف تنفيذ ميكن السيما يف حالة الفصل عن العمل أو ح

التزام املدين بأمر من رئيس احملكمة املختصة. وميكن أن يقرر يف األمر على أـن املبالغ 

 املستحقة ال ترتتب عليها فائدة طيلة مدة املهلة القضائية.

                                                           
(، بت فيا ماا  ءن 2011   مض   18  1432   م ة  مم  ب 14ص     ل  1.11.03ظهي  ش يف  ل    296

: جد  ى م ةا 3بت  يخ  5932ماا ضل بتحنضن تنمبي  احد رس ماد تهيك، ماج ين  ما عد س  ن   31.08 ل  
 .1072(، ما فحس  2011لب يل  7   1432
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بالغ يفيات أداء املدر عنه كلصار اجيوز للقاضي، عالوة على ذلك أن حيدد يف األم

ألصلي خرية األجل الدفعة األاوز تجاتتحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن املس

تسديد يف كيفيات ال ؤجل البتن يه أاملقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتني. غري أن ل

 املذكور إىل حني انتهاء أجل وقف التنفيذ."

مر إلصدار األختصة جلهة املادد حرع ومن خالل استقراء املادة أعاله يتضح أن املش

ء العادي من ا يطبع القضات وذلك ملجالستعبتمكني املدين من اإلمهال القضائي يف قاضي امل

ض ري منتج يف بعد يكون غقته اءابطء يف إصدار األحكام القضائية، فإن اتباع إجر

ستعجالي  ىل القضاء االإالهتداء ن اأار احلاالت اليت خيشى عليها فوات الوقت، على اعتب

نهاء املشرع  دون ان ننسى اوامره، و أيفبت ز باملرونة يف إجراءاته املسطرية وسرعة الميتا

 ائي.هال القضإلمانح للجدال الذي كان حاصال حول اجلهة املختصة يف م

ويتضح أن املشرع املغربي من خالل السلطة التقديرية اليت منحها للقضاء 

صعبة واملؤقتة اليت  تأثر على املركز االستعجالي واليت أحاطها مبجموعة من الظروف ال

القانوني للمدين لكي يستفيد من اإلمهال القضائي يف ظرفية انتشار فريوس كورونا، 
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من ظهري االلتزامات والعقود اليت  243وعلى عكس مقتضيات املنصوص عليها يف الفصل 

منحت القضاء من قانون محاية املستهلك  149مل حتدد مدة اإلمهال القضائي، فإن املادة 

االستعجالي مدة االمهال القضائية على حسب الظرفية االقتصادية واالجتماعية للمدين 

على أال تتجاوز مدة اإلمهال يف مجيع احلاالت سنتني، وذلك فالقضاء االستعجالي يعمل 

على محاية الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية والتلطيف من حدة مبدأ القوة امللزمة 

 عادة التوزان العقدي يف ظل صعوبات مؤقتة يف التنفيذ.للعقد وإ

واميانا منا مبواكبة القضاء االستعجالي للظرفية اليت يعرفها املغرب حاليا بسبب 

انتشار فريوس كورونا من خالل ابتكار حلول سريعة تتالءم مع الظرفية احلالية، وهو 

باط  من خالل قضية السفر ما جسده أمر قاضي املستعجالت باحملكمة االبتدائية بالر

من خالل عدم  275حتت عدد  2020مارس  11باحملضون للخارج الصادر بتاريخ 

السماح  للمحضون بالسفر للخارج يف الظروف احلالية من املغرب قد يهدد صحته 

وحياته وينعكس سلبا على وضعيته وعلى حقه األصيل يف التمتع بكافة حقوقه بشكل 

احلياة اهلادئة والقارة للمحضون اليت مل يتبني لنا من تصفح  عادي وسليم وحفاظا على

ظاهر وثائق امللف قيام حالة االستعجال القصوى اليت تقتضي سفره للخارج على السرعة 
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للعالج أو غريه من حاالت الضرورة اليت ينجم عن عدم السفر به للخارج احلاق ضرر 

 فادح حبياته أو صحته أو دراسته.

من مدونة  179ملستعجالت قراره على ما نصت عليه املادة وقد أسس قاضي ا

اليت تنص على ما يلي :"... ميكن اللجوء إىل قاضي املستعجالت الستصدار  297األسرة

إذن بذلك. ال يستجاب هلذا الطلب، إال بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية من العهد الدولي اخلاص  12احملضون."،  وكذا املادة 

 3، وأيضا الفقرة األوىل من املادة 03/05/1979والثقافية الذي صادق عليه املغرب بتاريخ 

من االتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

 21/06/1993.298املصادق عليها من طرف املغرب بتاريخ  20/11/1989

                                                           
ا  ءن ( بت فيا ما2004   مض   3  1424مم دي ماحجس  12ص     ل  40-1-22ظهي  ش يف  ل    297
 5  1424دي ماحجس  14، بت  يخ 5184ة س م ع  ، م عء   ة اج ين  ما عد س  ن  ةدث ةس من 70-03 ل  

 .418(، ما فحس 2004   مض  
، بت  يخ 223/1101/2020، مي   ل  275لم  ص     م  ه س مادحكدس م بتنمه س ة ا ب ط، تح   ن    298
 ، غي  م عء .11/03/2020
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ون السفر باحملض كونه منعا لائبصتأسيسا على ذلك يعترب أمر قاضي املستعجالت و

العامل  ا يف باقي دولوس كورونفريلعا يف هذه الظرفية احلالية اليت تعرف انتشارا واس

 اره.للحد من انتش الوقائيةة وازيمقارنة مع املغرب الذي  أخد باإلجراءات االحرت

ية احلالية اليت يعرفها املغرب بسبب انتشار ويف إطار مالئمة القضاء للوضع

فريوس كورنا ونظرا خلطورة اخلروج يف ظل هذه الظرفية بسبب اإلجراءات االحرتازية 

والوقائية وحالة الطوارئ الصحية اليت كان من املنتظر العمل بها يف ظل ارتفاع عدد 

 16بتاريخ  حتت عدد 318اإلصابات بسبب فريوس كورونا، هو ما جسده األمر رقم 

الصادر عن نائب رئيس احملكمة االبتدائية باخلميسات بناء على الفصل  2020مارس 

يف قضية تنفيذ حكم إفراغ منزل واملطالبة مبهلة  299من قانون املسطرة املدنية 148

اسرتحامية، حيث قضى نائب رئيس احملكمة االبتدائية باخلميسات مبنح أجل شهر 

املنزل ألن املعنية باألمر ستكون عرضة  للشارع هي وأبنائها كمهلة اسرتحامية يف إفراغ 

 الصغار على أن تستأنف عملية التنفيذ مباشرة مع انتهاء األجل.

                                                           
(، ة اد   لس  1974شت     28   1394 ما ن  11بت  يخ  1.74.447س ل  ءن  ل  ظهي  ش يف ةدث ة  299

شت     30   1394 ما ن  13مك  ، بت  يخ  3230 ي:  ا ل  ءن ماد ط   مادن  س، ماج ين  ما عد س  ن  
 .2741(، ما فحس  1974
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ومن هذا املنطلق فنائب رئيس احملكمة االبتدائية باخلميسات اعتمد على  

ء كورونا الوضعية االستثنائية اليت متر بها اململكة املغربية واملتمثلة يف انتشار وبا

املستجد وما ميكن أن ينتج عنه من مساس الوضعية الصحية للمواطنني خاصة أما قرار 

الدولة املتمثل يف التزام املواطنني مبساكنهم وعدم االختالط فإن إفراغ املنفذ عليها من 

مسكنها هي وأبنائها الصغار يف الوقت الراهن من شأنه اإلضرار واملساس بالصحة 

ون معه الطلب وجيها ومربرا ويتعني االستجابة إليه وذلك مبنحها أجل العامة، مما يك

 .300شهر

ض أجل محاية بع لتدخل من ايفهم ختاما ميكن القول أن القضاء أصبح يلعب دور م

املغرب، نا  بالعامل ووس كوروفري شارالفئات نظرا للظروف الطارئة واحمليطة بسبب انت

ات طور يف العالقكارا للتإن شكليالتعاقدية مما يفسر أن احلديث عن مجود الروابط 

 ئية.قضاال التعاقدية، فأي تأثري يقتضي مراعاته من السلطة

 

                                                           
 ل   ، مي 318لم  ص     م   هب  ه س مادحكدس م بتنمه س ة اقد    ، تح   ن    300

 ، غي  م عء .16/03/2020، بت  يخ 318/1109/2020
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 ألستاذ يونس احلاجيا                                                                                                               

 احث بسلك الدكتوراه يف القانون اخلاص ب                                                                     

 فاس –امعة سيدي حممد بن عبد اهلل ج                                                                       

 قراءة يف أحكام حالة الطوارئ الصحية
 باملغرب

  
 :مقدمة

ت معظم دول ة اجتاحبائيوة الظرفية الراهنة من نكب ال خيفى العامل خالل

لى أحد .عخربلد إىل آ لعدوى منل اتقا، مع اختالف متباين يف حجم اإلصابات وانملالعا

 ما مير به 

اليوم  اضي إىل حدودلعام املخر اواهذه النكبة اليت يتجرع العامل ويالتها مند أ

، عدياتميز بكونه فريوسا مالذي ي" . وCOVID 19أطلق عليها اسم " فريوس كورونا 

 ن بالصني  مقاطعة ووهاول مرة يفأل افهيسبب التهابا حادا يف اجلهاز التنفسي، مت اكتش

 .2019دجنرب 

 دود اجلغرافيةياع للحإلنصام واملالحظ أن هذه اجلائحة قد متيزت خباصية عد

بغ بصبغة تصلر قليلة أشهوام حيث جتاوزت احلدود الربية والبحرية يف غضون أي

كن من ميبيل إجياد حل سخلطى يف ة اارع، ما وضع املنتظم الدولي أمام واقع مسالعاملية

 احلد منها او التخفيف من آثارها .
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ت ، ما خلق صابني والوفياآلف املا آاهلوقد وْلد انتشار هذا الوباء يف الدول اليت ط

واء سوس املواطنني  نفلع يفاهلوف ، ورزع اخلونظمة الصحيةنوعا من االضطراب يف األ

 املصابني منهم أو املتعافني على حد سواء .

ِلَتمس  ب الصحيجلاناى هذه اجلائحة خلفت آثارا عدة جتاوزت هي األخر

 شريعي .مين وكذا التياسي واألالسي وبتداعياتها كال من اجلانب اإلقتصادي واإلجتماع

ة ختاد مجلا ما دفعه إىل ،طشه بن مويعترب املغرب من بني البلدان اليت مل تسلم 

اره ون زيادة انتشدلحيلولة لدة تعدممن التدابري الوقائية واإلستباقية  ذات أبعاد 

 وتقليص رقعته .

عل لنقاش جمتمعي  انت حمطمة كعامجلة هذه التدابري املتخدة من قبل السلطة ال

ب قرار ها مبوجعلن عنلصحية املارئ طواما كان على رأسها تلك املتعلقة بتنفيد حالة ال

الصادر  2.20.292قتضى املرسوم مب، واملقررة  2020مارس   20وزير الداخلية بتاريخ 

ن حالة عالن عي لإلساس القانونحيث تارت أسئلة من قبيل األ 2020مارس   24بتاريخ 

اء من قبل ية هلذا االجر املوازابريلتدالطوارئ الصحية ؟ إىل جانب التساؤل عن خمتلف ا

 لعامة دات الطابع التنظيمي والزجري ؟السلطة ا

استطاع جهاز  ىل  أحدا :تيالات ميكن صياغتها على النحو مجلة هذه التساؤال

 نهاعلن ملعاالدولة ضبط وتنظيم أحكام حالة الطوارئ الصحية 

ة كالية الرئيسيرح اإلشة لصونوحملاولة اإلجابة عن التساؤالت الفرعية املك

ساس : األور االولاحمل :تياال نحوابة يف حمورين على الجللبحث، ارتأيت تناول اإل

الصحية بني  الطوارئ الة: حاحملور الثاني القانوني حلالة الطوارئ الصحية.

 االجراءات التنظيمية واملقتضيات الزجرية.
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  : األساس القانوين حلالة الطوارئ الصحيةاحملور االول
ي ألساس القانوناؤل حول لتسال يةسرعان ما تعالت األصوات واهلتافات اإلجتماع

مارس  20ية يوم ارئ الصحلطوة اوالسند التشريعي الذي مبقتضاه أعلن املغرب حال

اصة باالفراد يات اخلحلرق واواليت مبقتضاها يتم احلد من مجلة من احلقو 2020

 .لحلااسابق وتفعيل مقتضيات زجرية مل يكن هلا مكان يف 

ب البا حلقوق خاصة يفيضمن مجلة من ا جنده 2011فبتقصي أحكام دستور 

كريسه ملبدأ تذا املقام هو ههمنا يف ي يلذ. واساسيةالتاني املعنون: باحلريات واحلقوق األ

كل  بية على تعبئةات الرتاماعاجلو ضمان السالمة الصحية لألفراد حيث تعمل الدولة 

اة بالعالج لى قدم املساوواطنات عاملوني الوسائل املتاحة لتيسري أسباب استفادة املواطن

 الصحةبقوق أخرى ذات مساس ح، إىل جانب منه 31مبتقضى الفصل  والعناية الصحية

 .عامة واليت تلتزم الدولة بضمانهاال

ويف حماولة لرصد األساس التشريعي املباشر لدخول املغرب خانة احلجر الصحي 

فريوس بني الساكنة واعالن حالة الطوارئ كتدبري وقائي يرمي إىل وقف انتشار ال

وحصره وإخضاع املصابني للرعاية الصحية، والذي مت اختاده بشكل استباقي ويف أوىل 

 292.20.2مراحل اإلصابة اليت مل تتعدى سقف األربعني حالة، جند أساسه يف املرسوم 

املتعلق بسن أحكام خاصة حبالة  2020مارس  23املوافق 1441رجب  28الصادر 

حالة الطوارئ واليت تتخد  املادة التانية منه على شكلية إعالنحيث نصت  لطوارئ،ا

، وحيدد هذا األخري بالداخلية والصحةمشرتكا للسلطتني احلكوميتني املكلفتني  مرسوما

، وذلك كلما كانت حياة ة فيهاالنطاق الرتابي لتطبيقها ومدة سريانها واإلجراءات املتخد

، واقتضت الضرورة مراض معدية ووبائيةر أاألشخاص وسالمتهم مهددة من جراء انتشا
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تفاديا  ،اختاد تدابري استعجالية حلمايتهم من هذه األمراض واحلد من انتشارها

 لألخطار اليت ميكن اأن تنتج عنها. 

رئ ا حاالت الطوان تشهدهقب أرتواعتبارا للظرفية الالمستقرة اليت تشهدها وي

اًء يها احلالة سوليت تقتضاري ابالتد فإن للحكومة خالل هذه الفرتة أن تتخد مجيع

يتها و بالغات ، غاأمناشري  سطةوا، او بو ادارية، أمراسيم ومقررات تنظيمية مبوجب

نطوق مما يستشف من  لمرض وهوة لائيالتدخل الفوري للحيلولة دون تفاقم احلالة الوب

 . ف الذكراملادة التالتة من املرسوم السال

مر ئ الصحية فاألالطوار حكامأن ملرسوم املتعلق بسوانسجاما مع مضمون أحكام ا

المة األشخاص سة تهديد اقعل وينطبق على تفشي فريوس كورونا يف املغرب ما جيع

زية تدابري احرتا مر اختادل أع، وهو ما جياء بداية انتشارهوحياتهم قائمة من جر

د قوق األفرانة حارها ضامعتببا ووقائية بل وحتى زجرية من أوىل أولويات الدولة

لى عة املواطنني  الستفاد احةملتوسالمة أشخاصهم، حيث تعمل بتسخري كل الوسائل ا

بكل الوسائل  الفريوس دوىر عقدم املساواة على مستوى صحي ووقايتهم من انتشا

 .املمكنة

ملتعلق كام املرسوم ابقا ألحطحية لصاويف نفس السياق مت اإلعالن عن حالة الطوارئ 

ق املواف 1441رجب  29ريخ الصادر بتا 2.20.293مبوجب مرسوم رقم بسن أحكامها 

 .س كوروناريوتفشي ف لوطين ملواجهةبسائر أرجاء الرتاب ا 2020مارس  24

وبالرجوع إىل أحكام املادة األوىل منه جنده يؤطر حالة الطوارئ يف الشق املكاني 

يلغي أي استثناء ألي  حيث مت التنصيص على مشوهلا لسائر أرجاء الرتاب الوطين، ما

منطقة يف ربوع اململكة، كما حدد إطارها الزمين يف يوم صدور املرسوم باجلريدة الرمسية 
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، غري أنه بالرجوع إىل 2020ابريل  20إىل غاية يوم  2020مارس  24. أي ابتداء من 

ا أحكام املادة التانية من املرسوم املتعلق بسن أحكام خاصة حلالة الطوارئ يف فقرته

األخرية تنص على إمكانية متديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق 

، وهو ما يزكي فرضية إمكانية متديد حالة يات املنصوص عليها يف ذات املادةالكيف

الطوارئ الصحية مع مراعاة أحكام املادة األوىل من كون استمرارية انتشار أمراض معدية 

 .وسالمتهمائية تهدد حياة االشخاص أو وب

ىل إتنظيمي يهدف  لق إطارىل خإة ويرمي املرسوم املعلن عن حالة الطوارئ الصحي

، ملا  عدوى الفريوس ة انتشاراصرحم تقنني جمموعة من حقوق وحريات األفراد يف مقابل

ت الطابع ن التدابري ذاد مجلة متمااع تقتضيه الضرورة امللحة ملواجهته، وذلك من خالل

 بحث .اني من هذا الور الثاحمل يف سي وكدا الزجري ما سيأتي بيانهالوقائي والتحسي

لضرورة اقتضتها اليت ا ئ كما ينضاف إىل األساس التشريعي حلالة الطوار

فه مرضا وس كورونا بوصتشار فريان راءالصحية ملا مير به العامل من نكبة وبائية من ج

املوافق  1387ربيع االول  17يخ ارالصادر بت 56.554معديا أحكام املرسوم امللكي رقم 

د تدابري ختاض وامراببعص األ مُبابة قانون يتعلق بوجوب التصريح 1967يونيو  26

ية احملدد الصحة العموم رار وزيرقلى  ع، حيث أحالت  املادة األوىلوقائية للقضاء عليها

ة غة االجتماعيات الصبض ّذمرالقائمة األمراض املوجبة للحجر الصحي وّكذا اال

طبية، صحاب املهن الأمن طرف  وراا فواألمراض املعدية والوبائية الواجب التصريح به

ث لديهم ، الذين تبهنةزاولة املا مونيوكذلك أصحاب املهن الشبه طبية املأذون هلم قان

 .حلالةالتأكد من هذه مل على اتع ليتااىل السلطة الطبية للعمالة أو األقليم  وجودها
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الصادر بتاريخ  511.65قم اض رمررار املتعلق بالئحة هذه األوبالرجوع اىل الق

 :صحي يفحلجر الايها اري علراض اجلجند يف فصله األول حيصر األم 1967يونيو  27

 ائي الناتج عنوس الوبلتيفا، طاعون، الكولريا، احلمى الصفراء، اجلدريال -

 القمل واحلمى العائدة الناجتة عن القمل .

إلبتدائي لزهري اي، او: السل الرئتماعيةة اإلجاألمراض ذات الصبغ  -

 والثانوي ومحى املستنقعات 

، دمن التيفوي ةباحلمى القري ،د: محى التيفويو الوبائيةاألمراض املعدية أ -

راز الصغار، كو راز أكيان بع أمراض السيالن األبيض، الكراز التيتانوس م

ن ئية الناجتة عالوبا ضمرااالو، االلتهاب املخي الذباح الدفترييا، الشلل

 .جبرتومة برويسالاالصابة 

ها من حاالت ريح بغريالتصبك اىل جانب مجلة هذه األمراض يلزم األطباء كذل

 ئي .شكل وبا يف ليةاألمراض األخرى الغري املعروفة أسبابها واملتج

: حالة الطوارئ الصحية بني االجراءات التنظيمية احملور الثاين
 واملقتضيات الزجرية

نها فريوس يف أوطاتشار الء انراإن املغرب وعلى غرار جمموع الدول املوبوءة ج

لة إىل حماو سترمي باألسا فة،تلبادرت إىل اختاذ تدابري وإجراءات  ذات أبعاد خم

و ماعي أصادي أو اإلجتنب اإلقتجلا ااحتواء الفريوس والتقليص من تداعياته، سواءا يف

 . غريه

ب، وعلى خالف غالبية الدول، كان سباقا إىل سن إجراءات واملالحظ أن بلدنا املغر

تدبري األزمة الوبائية، منها ما يتعلق بالشق اإلجتماعي، وأخرى بالشق اإلقتصادي، 

وكذلك الزجري. حيث جند لبعض منها مراسيم وقرارات وزارية تهم اململكة ككل، 
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

وهو ما يستفاد من وأخرى حملية تبتغي تنظيم الشأن احمللي مبنطقة من املناطق، 

منطوق املادة الثالثة من املرسوم املتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ، حيث نصت على أنه 

وبالرغم من مجيع األحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل، تقوم احلكومة 

خالل فرتة إعالن حالة الطوارئ باختاد مجيع التدابري الالزمة اليت تقتضيها هذه 

، أو بواسطة مناشري وبالغات مراسيم وقرارات تنظيمية واداريةذلك مبوجب احلالة و

من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم احلالة الوبائية للمرض وتعبئة 

 .ماية حياة االشخاص وضمان سالمتهممجيع الوسائل املتاحة حل

نية عنى من إمكامل ذات ام اىلسوكما ينصرف مقتضى املادة اخلامسة من نفس املر

صفة ورة القصوى وبتها الضرقتضا ااختاد التدابري واإلجراءات من قبل احلكومة، إذ

أو  لي أو إجتماعيدي أو ماتصاإق بإجراءات ذات طابع ، سواء تعلق األمراستثنائية

ة على تبالسلبية املرت ة اآلثاراجهمو بيئي. والذي من شأنه اإلسهام بكيفية مباشرة يف

 . الطوارئ الصحية اعالن حالة

ع بري ذات الطابن التداعة مموواستنادا على هذه املقتضيات فقد مت اختاد جم

علن ن املرسوم امللثانية مادة ا، حيث نصت اململواجهة تفشي هذا الفريوس التنظيمي

 :حلالة الطوارئ عن مجلتها من قبيل

 قائيةطات الوحتياإلاعدم مغادرة األشخاص حملل سكناهم مع اختاد  -

 الالزمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية . 

 ة القصوى الضرور االتح منع أي تنقل لكل شخص خارج حمل سكنته اال يف -

التنقل من حمالت السكنى إىل مقرات العمل وال سيما املرافق العمومية   -

احليوية واملقاوالت اخلاصة واملهن احلرة يف القطاعات واملؤسسات األساسية 
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سلطات احلكومية املعنية مع مراعاة الضوابط اليت حتددها احملدد بقرار لل

 السلطات االدارية املعنية ألجل ذلك . 

ناء ا يف ذلك اقتمبلمعيشة لرية روالتنقل من أجل اقتناء املنتجات والسلع الض -

 االدوية من الصيدليات . 

ت وخمتربات ستشفياوامل اتالتنقل من أجل الذهاب إىل العيادات واملصح -

سات الصحية ن املؤسها مريالت الطبية ومراكز الفحص باألشعة وغالتحلي

 ألغراض التشخيص واالستشفاء والعالج . 

دين يف املوجو شخاصألاالتنقل ألسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة  -

 وضعية صعبة او يف حاجة اىل اإلغاثة . 

كانت  اص مهماألشخان منع أي جتمع أو جتمهر أو اجتماع جملموعة م -

اليت تنعقد  جتماعاتاإل نعسباب الداعية لذلك، ويستثنى من هذا املاأل

بل السلطات رة من قملقرا ألغراض مهنية مع مراعاة التدابري الوقائية

 الصحية .

لعموم خالل ستقبل اتليت ات إغالق احملالت التجارية وغريها من املؤسسا -

سسات ؤهذه امل فتح كنفرتة حالة الطوارئ الصحية املعلنة، وال مي

 قط .ية فخصواحملالت من قبل أصحابها إال ألغراضهم الش

املتعلق بالئحة  511.65كذلك بالرجوع إىل أحكام قرار وزير الصحة العمومية 

 4األمراض املعدية الواجب التصريح بها من قبل األطباء واملمارسني، جنده ينص يف املادة 

تعلق األمر بإحدى األمراض املعدية على اإلجراءات الواجب اختادها يف حالة ما إذا  5و
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 اجلاري عليها احلجر الصحي، ويتعلق هذا بكل من التطهري اإلجباري واستعمال

 .مبيدات احلشرات يف حاالت خمصوصة

لذكر رسوم السالف امن امل الثةلثاكما يندرج أيضا يف إطار تفعيل أحكام املادة 

خل الفوري لة، بغية التديها احلاقتض تواهلادفة إىل اختاد مجيع التدابري الالزمة اليت

وزارة لبالغ املشرتك مضمون الوض، لمروالعاجل للحيلولة دون تفاقم احلالة الوبائية ل

االقتصاد و، مار والتجارةواالستث اعةلصن، واواملالية واصالح االدارةالداخلية، والصحة، 

املسموح هلم ص ع األشخامية جل، باجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبالرقمي

 7لتالثاء ابتداء من يوم اة، وذلك ائيتثنبالتنقل خارج املقرات السكنية يف احلاالت اإلس

 .2019ابريل 

ليت اطوارئ الصحية الة الحلعلن ملاوبناء على أحكام املادة الثالثة من املرسوم 

ا بقطاملخولة هلم  لصالحياتب اوجخولت لوالة اجلهات وعمال العماالت واألقاليم مب

فظ حليت يستلزمها اتنفيدية ال بريللنصوص التشريعية والتنظيمية اختاذ مجيع التدا

ات طابع التدابري ذ هذسواء كانت ه ة ،النظام العام الصحي يف ضل حالة الطوارئ املعلن

ختياري أو اجر صحي حبمر أرض ف، أو وقائي، او محائي، أو كانت ترمي إىل توقعي

و أن تنقالتهم ، واحلد م نهمساكمبعلى إقامة األشخاص إجباري، أو فرض قيود مؤقتة 

دابري دبري آخر من تتقرار أي و إ، أمنع جتمعهم، أو إغالق احملالت املفتوحة للعموم

 .داريةالشرطة اإل

وتفعيال ألحكام املادة أعاله يف إطار منح والة اجلهات وعمال األقاليم صالحية 

مت إصدار قرار  -كورونا -د من تفشي فريوساختاذ خمتلف التدابري اليت من شأنه احل

يتعلق مبنع إركاب األشخاص  2020مارس  29بتاريخ  553عاملي بعمالة مراكش عدد 
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على منت الدراجات النارية والعادية والعربات تالثية العجالت، ابتداء من تاريخ 

ركاب أي ( حتى إشعار آخر، ملا من شأن إ2020فرباير  29  من يوم صدوره ) اي  ابتداء

شخص إضايف زيادة على سائق الدراجة سواء عادية أو نارية أو ثالثية العجالت أن 

 .-19كورونا كوفيد  -يساهم يف تفشي فريوس

بتاريخ  02/2020م اىل جانب قرار مجاعي مؤقت بإقليم ورزازات رق

ة يحلد من احتمالستجد واامل فريوسيف إطار التعبئة اإلستباقية للتصدي لل 9/04/2020

يع زام بإغالق مجتلمت تقرير اإل تفشيه، بهدف احلفاظ على صحة وسالمة املواطنني،

حالة  ها خالل سريانموح بفتحملساية احملالت التجارية والوحدات اإلنتاجية واخلدمات

داء من ، وذلك ابتوااللتالثة زة اساعاحملدد يف ال الطوارئ الصحية، حسب وقت االغالق

 . لصحيةىل حني رفع حالة الطوارئ اإ 11/04/2020يوم السبت 

شريعات سواء تلف الت خميف إىل جانب املقتضيات التنظيمية املنصوص عليها

لصحة افريوس ومحاية تفشي ال من حلدالوطنية او احمللية، واليت ترمي باألساس إىل ا

امية ضفاء صيغة إلزدف إىل إته ريةالعامة للمواطنني، جند قواعد أخرى ذات صبغة زج

ب املادة ملقتضيات مبوجلة من ام مجرسوقواعد الطوارئ املعلن عليها ، حبيث سن امل على

هدف إىل زجر تلصحية، رئ اطوامن املرسوم املتعلق بسن أحكام خاصة حبالة ال 4

الة أعلنت فيها ح اطق اليتملنن ااملخالفني، حبيث ألزمت كل شخص يوجد يف منطقة م

 .يةت العمومن السلطاة عدرلقرارات الصاالطوارئ الصحية التقيد باالوامر وا

كتوجيه عام بإلزامية اإلمتثال ألوامر السلطة العامة يف الظرفية اإلستثنائية، 

، واليت نصت على أنه يف الفقرة الثانية من نفس املادةوذلك حتت طائلة العقوبات املقررة 

أو بإحدى  1300و  300يعاقب باحلبس من شهر إىل تالثة أشهر وبغرامة ترتاوح بني 
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هاتني العقوبتني، كل خمالفة ألوامر السلطة املومإ إليها أعاله ، دون اإلخالل بالعقوبة 

اجلنائية األشد. كما يعاقب بنفس العقوبات كل من عرقل تنفيد قرارات السلطة 

العمومية املتخدة، تطبيقا ملرسوم أحكام الطوارئ عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس 

اه، وكل من قام بتحريض الغري على خمالفة القرارات املذكورة يف هذه الفقرة أو اإلكر

، األماكن أو اإلجتماعات العمومية بواسطة اخلطب أو الصياح أو التهديدات املفوه بها يف

أو بواسطة املكتوبات أو املطبوعات أو الصور أو األشرطة املبيعة أو املوزعة أو املعروضة 

 األماكن واالجتماعات العمومية أو بواسطة امللصقات املعروضة على للبيع او املعروضة يف

أنظار العموم بواسطة خمتلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية او اإللكرتونية، أو أي 

 وسيلة أخرى تستعمل هلذا الغرض .

ألول احملامي العام لسادة اىل اإه كما تضمنت دورية رئاسة النيابة العامة املوج

تئناف دى حماكم اإلسللملك ل منيلعااالعامني لدى حمكمة النقض، والوكالء  واحملامني

واحملاكم  م اإلبتدائية،ى احملاكلد لكوحماكم االستئناف التجارية ونوابهم، ووكالء امل

ث ة الطوارئ حيخالل فرت ماتكماالتجارية ونوابهم، أحكاما خاصة مبخالفة محل ال

 نفصلة عن جنحةمية جنحة واقال وضع الكماماتاعتربت الدورية عدم اخلضوع ألحكام 

لتدابري رق غريها من اخامة، أو إلقن اخرق التدابري الصحية املتعلقة بعدم مالزمة مكا

 األخرى اليت قررتها السلطة العمومية املختصة .

وتطبق نفس مقتضيات عدم االمتثال لتدابري حالة الطوارئ الصحية على تدبري 

الواقية من قبيل حتريض الغري، سواء كان هذا التحريض الزامية وضع الكمامات 

بواسطة اخلطب أو الصياح أوغريه من الوسائل املشار إليها اعاله مبناسبة التدابري 
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الزجرية عن خمالفة أحكام حالة الطوارئ، حيث يعاقب عليها مبقتضى املادة الرابعة 

 .رسوم مبعزل عن جنحة خرق التدبريمن امل

، راض املعديةمعض األح ببرياملرسوم املتعلق بوجوب التص إىل جانبه يتضمن

ويتعلق  الفي أحكامه،خميف شأن  ريازج واختاذ تدابري وقائية للقضاء عليها، بدوره شقا

دة لتطبيقه ص املتخالنصوام املرسوم ومنه حيث عاقبت على خمالفة أحك 6األمر باملادة 

 2400و  40ها بني اوح قدريرت مةا، وبغريام وشهرينبالسجن ملدة ترتاوح بني ستة أ

 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني .

 خامتة:
 ي خبصوص فريوسإلجتماعي واونويف األخري خنلص من خالل التتبع للشأن القان

 ،صعدةألتلف اىل أنه خّلف تداعيات جد مؤثرة على خمإ  - COVID 19كورونا   –

اقع تدبري ول الدول أمام ة، ما جعمنياألسواء اإلجتماعية أو اإلقتصادية أو السياسية أو

هذه احلرب  ضرار مناأل أقلبوإدارة األزمة هي احملك احلقيقي  بغية اخلروج 

 . فرتاضيةاإل

وس حيث جعلت ا الفريع هذم وجدير بالتنويه التجربة املغربية يف التعاطي

ته أخدني كالتزام املواطن صحةومة أولوياتها تنصب حول العنصر البشري، من حيث سال

 فيف من اآلثارملت التخعما ، كالدولة على عاتقها ولو على حساب باقي القطاعات

لف الربامج ل اعتماد خمتوس من خالفريال السلبية املباشرة املاسة باملواطن من جراء هذا

 .ملواطنني صفوف ايفمة زألاإلجتماعية للدعم، واليت تهدف إىل ختفيف وقع ا
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القانون  –قضاة ي للاسسامللحقني القضائيني: النظام األ

 املنظم للمعهد العالي للقضاء

يف رقم  ي  1.16.41ظهتر شر
ز
 1437من جمادى اآلخرة  14صادر ف

ام المتعلق بالنظ 106.13( تنفيذ القانون التنظيمي رقم 2016مارس  24)

 301األساسي للقضاة

 7المادة 

 : القضائي السلك لولوج المترشح في يشترط

 مغربية؛ جنسية من يكون أن .1

 حسن؛ وسلوك مروءة وذا المدنية بحقوقه متمتعا يكون أن .2

 لشرفل منافية أفعاال ارتكابه بسبب تأديبيا أو قضائيا مدانا يكون أال .3

 ؛ اعتباره رد ولو السلوك حسن أو والمروءة

 بالمهام للقيام الالزمة الصحية القدرة شروط على متوفرا يكون أن .4

 .القضائية

 8 المادة

 مترشحال في يشترط السابقة، المادة في عليها المنصوص العامة الشروط على عالوة

 :القضائيين الملحقين مباراة الجتياز

 راءإج سنة من يناير فاتح في سنة( 45) وأربعين خمسا سنه تتجاوز أال .1

 المباراة؛

 زمةالال والمدة نوعها القانون يحدد جامعية شهادة على حاصال يكون أن .2

 .عليها للحصول

 يةنها امتحان في الناجحون القضائيون الملحقون القضائي السلك في قضاة يعين

 بها اريالج والتنظيمية التشريعية للمقتضيات طبقا القضاة، تكوين بمؤسسة التكوين

 .العمل

 تسييرها. وكيفيات تنظيمها وقواعد القضاة، تكوين مؤسسة مهام بقانون تحدد

                                                           

 .3160(، ص 2016أبريل  14) 1437رجب  6بتاريخ  6456الجريدة الرسمية عدد  -301
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 10 المادة

 أو نونالقا في الدولة دكتوراه شهادة على الحاصلون المترشحون المباراة من يعفى

 للمقتضيات قاطب يعادلهما ما الشريعة، أو أو القانون في الدكتوراه شهادة أو الشريعة،

 مساخ الطلب، تقديم عند سنهم، تتجاوز ال الذين العمل، بها الجاري التنظيمية

 :انهمالتالي بي والموظفين المهنيين فئات بعض إلى والمنتمون سنة،( 55) وخمسين

 نم فرع في الجامعي التدريس مهنة مارسوا الذين الباحثون األساتذة -

 سنوات؛( 10)عشر عن تقل ال لمدة القانون فروع

 نع تقل ال دةلم فعلية بصفة المحاماة مهنة مارسوا الذين المحامون -

 سنوات؛( 10)عشر

 األجور سلم في مرتبة درجة إلى المنتمون الضبط كتابة هيئة موظفو -

 ال مدةل فعلية بصفة الضبط كتابة مهام زاولوا والذين األقل على 11 رقم

 سنوات؛( 10)عشر عن تقل

 11 رقم األجور سلم في مرتبة درجة إلى المنتمون اإلدارات موظفو -

 الخدمة من سنوات( 10) عشر عن تقل ال مدة ضواق والذين األقل على

 .القانونية الشؤون مجال في الفعلية العمومية

 11 المادة

 9مادتين ال في المذكورة للفئات بالنسبة القضائي السلك لولوج الترشيح طلبات توجه

 للمجلس. المنتدب الرئيس إلى أعاله، 10و

 12 المادة

 لقضاةا تكوين بمؤسسة تكوينا أعاله 10و 9للمادتين  طبقا المعينون القضاة يقضي

 .مدته القانون يحدد

 13 المادة

 الملك كيللو نوابا أعاله، 8 المادة في المذكورين القضائيين الملحقين المجلس يعين

 قضاة نويعي الثالثة؛ الدرجة من األولى الرتبة في ويرتبون درجة، أول محاكم لدى

 .األقل على سنتين اءقض بعد النواب، هؤالء بين من األحكام

 باشرةم المذكورين القضائيين الملحقين تعيين الخصاص، سد أجل من يمكن، أنه غير

 .لألحكام قضاة

 إلى عادوني أو قضاة، تعيينهم شروط فيهم تتوفر ال الذين القضائيون الملحقون ويعفى

 .موظفين كانوا إذا األصلية إدارتهم
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يف رقم ي  1.02.240 ظهتر شر
ز
 1423 من رجب 25 صادر ف

بالمعهد العاىلي  المتعلق 09.01 بتنفيذ القانون رقم (2002 أكتوبر 3)
 . للقضاء 

 2 المــادة

 : تناط بالمعهد المهام التالية

 : أوال

سالك ضائيين من خالل أقالتكوين األساسي للملحقين ال   -

 دراسية وندوات وتداريب تطبيقية تمكنهـم من اكتساب
وكات الالزمة لممارسة المعارف والتقنيات والسل

 القضاء.

 الباب الرابع

 حقين القضائيينملأحكام تتعلق بال

 21المادة 

من  6و 5تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 

 11) 1394شوال  من 26 بتاريخ 1.74.467 الشريف رقم الظهير

ام األساسي ( المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظ1974 نوفمبر

 .ءلرجـال القضا

 5 الفصـــل

يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات 
مختلف المحاكم على إثر مباراة يشارك فيها 

المشار إليهـا في الفصل  المتوفرون على الشروط األشخاص
دة الرابع من النظام األساسي لرجال القضاء والحاملون لشها

نوات قل المدة الالزمة للحصول عليها عن أربع ستال  ةجامعي
 .مشفوعة بباكالوريا التعليم الثانوي
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تحدد بنص تنظيمي قائمة الشهادات الجامعية وإجراءات 
 لمرشحين المقبولين للمشاركة فيل ىاالنتقاء األول ومقاييس

 .مباراة الملحقين القضائيين

 6الفصــل 

 ويقضون بهذه الصفة تدريبا تحدد المرشحون الناجحون.يعين
  تقل عن سنتينأال ىمدته بنص تنظيمي عل

يحدد بنص تنظيمي نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات 
ف ختلالتطبيقية بالمعهد العالي للقضاء والتدريب بم واألشغال

 المحاكم واإلدارات المركزية والمصالح الخارجية المحلية
 والمؤسسات العامة أو الخاصة.

وفي المحاكم يمكن بوجه خاص أن يساعد الملحقون 
قضاة في إجراءات التحقيق وأن يحضروا القضائيون ال

في و يهاف الجلسات زيادة على النصاب القانوني وأن يشاركوا
 مداوالتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

ي كتمان السر المهني وبارتداء البذلة الرسمية فب ويلزمون
 .الجلسة

 22المادة 

من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون  7يتمم الفصل 

 1394 من شوال 26 ريخبتا 1.74.467 أعاله رقم ر إليهالمشا

 الفقرة الرابعة التالية :ب (1974 نوفمبر 11)

انات غير أنه يمكن للجنة االمتح – ()الفقرة الرابعة 7الفصل 

ا جحوتمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ين
 في االمتحان.

 



 

  

 -P 521 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 24 المادة

وجودون في طور التكوين في يظل الملحقون القضائيون الم
ألحكام النصوص التي  تاريخ العمل بهذا القانون خاضعين

بها وقت اجتيازهم مباراة الملحقين  كان العمل جاريا
 القضائيين إلى حين انتهاء مدة تكوينهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 522 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 لضبطاال كتابة رجل سيساالقضائيني: النظام األ نتدبنيامل

 -ملكةوحماكم امل لقضاءلي عهد العالفتكوينهم يتم يف امل لإلشارة-

ي  2-11-473مرسوم رقم 
ى

سبتمير  14) 1432من شوال  15صادر ف
  .النظام األساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ( بشأن2011

 لباب األول
 مقتضـيــات تمهيديــة

 المـادة األولى

 تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل.

 2المـادة 

ام ن لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقييعتبر الموظفون المنتمو
بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية والالممركزة 

 لوزارة العدل.
فقا م وويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونه

 للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 3المـادة 

ون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس يمارس الموظف
اإلدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص 
اء التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أد

 رسالته.
 طارإيمكن باإلضافة إلى المهام المذكورة أعاله، تحديد مهام أخرى لكل 

 الضبط بقرار لوزير العدل. من أطر هيئة كتابة

 

 

 4المـادة 



 

  

 -P 523 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة
 مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها :
لسر الى ' أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخالص ، وأن أحافظ ع

 موظف النزيه '.المهني وأسلك في ذلك مسلك ال
 ر.يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكث

 5المـادة 

 تشتمل هيئة كتابة الضبط على األطر التالية :

 .........؛إطار المنتدبين القضائيين -

 الفرع األول
 إطار المنتدبين القضائيين

 6المـادة 

 درجات :يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على أربع 
 لثالثة ؛امنتدب قضائي من الدرجة  -
 لثانية ؛امنتدب قضائي من الدرجة  -
 ألولى ؛منتدب قضائي من الدرجة ا -
 الدرجة الممتازة ؛ منتدب قضائي من -

 وعلى منصب سام لمنتدب قضائي عام.

 7المـادة 

تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة الرتب واألرقام 
 تالية :االستداللية ال

 275الرتبـة األولـى، الرقـم االستـداللي :  -
 300الرقـم االستـداللي :   الرتبـة الثانيـة، -
 326:   الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثالثـة، -
 351:   الرتبـة الرابعـة، الرقـم االستـداللي -
 377:    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الخامسة، -
 402:    الرقـم االستـداللي  الرتبـة السادسة، -



 

  

 -P 524 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 428:    الرتبـة السابعـة، الرقـم االستـداللي -
 456:    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثامنـة، -
 484:    الرتبـة التاسعـة، الرقـم االستـداللي -
 512:    الرتبـة العاشـرة، الرقـم االستـداللي -
 564:   ليالرتبـة االستثنائية، الرقـم االستـدال -

 8المـادة 

تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتب واألرقام 
 االستداللية التالية :

 336 :    ولـى، الرقـم االستـدالليالرتبـة األ -
 369 :    لرقـم االستـدالليا  لثانيـة،االرتبـة  -

 403:     الرقـم االستـداللي ثالثـة،الرتبـة ال -

 436:     ابعـة، الرقـم االستـدالليالرتبـة الر -

 472:    الرقـم االستـداللي الرتبـة الخامسة، -

 509:    الرقـم االستـداللي الرتبـة السادسة، -

 542 :   سابعـة، الرقـم االستـدالليالرتبـة ال -

 574:    يالرقـم االستـدالل الرتبـة الثامنـة، -

 606 :   ليرقـم االستـدالالرتبـة التاسعـة، ال -

 639 :   عاشـرة، الرقـم االستـدالليالرتبـة ال -

 704 :  الستثنائية، الرقـم االستـداللياالرتبـة  -

 

 



 

  

 -P 525 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 9المـادة 

تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة األولى الرتب واألرقام 
 االستداللية التالية :

 704 :    ولـى، الرقـم االستـدالليالرتبـة األ -
 746 :    الرقـم االستـداللي  انيـة،الرتبـة الث -
 779 :    لرقـم االستـدالليا  لثالثـة،االرتبـة  -
 812 :    لرابعـة، الرقـم االستـدالليالرتبـة ا -
 840 :   لرقـم االستـدالليا  خامسة،الرتبـة ال -
 870 :    سادسة، الرقـم االستـدالليالرتبـة ال -

 10المادة 

ائي من الدرجة الممتازة الرتب تخصص لدرجة منتدب قض
 واألرقام االستداللية التالية :

 870 :      ألولـى، الرقم االستـدالليالرتبـة ا -
 900 :       الثانيـة، الرقم االستـداللي الرتبـة -
 930:        ة الثالثـة، الرقم االستـداللي الرتبـ -
 960 :      لرابعـة، الرقم االستـدالليالرتبـة ا -
 990 :      لخامسة، الرقم االستـدالليالرتبـة ا -

 326 :    لرقـم االستـدالليا  لثالثـة،االرتبـة  -

 351 :    لرابعـة، الرقـم االستـدالليالرتبـة ا -

 377 :   لرقـم االستـدالليا  خامسة،الرتبـة ال -

 402 :   لرقـم االستـدالليا  سادسة،الرتبـة ال -

 428:    عـة، الرقـم االستـدالليالرتبـة الساب -

 456 :   لرقـم االستـدالليا  لثامنـة،الرتبـة ا -

 484 :   تاسعـة، الرقـم االستـدالليالرتبـة ال -

 512 :   عاشـرة، الرقـم االستـدالليالرتبـة ال -

 564 :  الستثنائيـة ، الرقم االستـداللي االرتبة  -



 

  

 -P 526 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 الباب الثاني
 التوظيف والترقية

 فرع األول : التوظيفال
 إطار المنتدبين القضائيين

 23المادة 

 يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة :
من بين خريجي سلك التكوين في التدبير اإلداري للمدرسة   (1

 الوطنية لإلدارة ؛
لى ( بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين ع2

: 
نية في الدراسات األساسية أو اإلجازة المه جازةاإلجازة أو اإل  -

ي فة أو يريفي العلوم القانونية أو االقتصادية أو االجتماعية أو التدب
 الشريعة ؛

هادة مسير في الشؤون االجتماعية المسلمة من طرف المعهد ش -
 ؛ الوطني للعمل االجتماعي

ية قرار للسلطة الحكومبالمحددة  تالديبلوماإحدى الشهادات أو  -
 المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم

ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في  23-04-2
 ( المشار إليه أعاله.2004

 24المادة 

 يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية

 ( من بين خريجي :1
 المدرسة الوطنية العليا لإلدارة ؛ -

 ؛ التدبير اإلداري للمدرسة الوطنية لإلدارةالسلك العالي في  -
( بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على 2

: 
دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا  -



 

  

 -P 527 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

المتخصصة في العلوم القانونية أو االقتصادية أو االجتماعية أو 
 التدبيرية أو في الشريعة ؛

ماستر أو الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو شهادة ال -
 أو التدبيرية أو في الشريعة ؛   االقتصادية أو االجتماعية

المحددة بقرار للسلطة الحكومية  تالديبلوماإحدى الشهادات أو   -
المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 

ماي  4) 1425 من ربيع األول 14الصادر في  23-04-2
 ( المشار إليه أعاله.2004

 جدول ملحق

 1440من ربيع األخر  17الصادر في  2-18-932بالمرسوم رقم 
 يئات( بإدماج موظفي وزارة العدل المنتمين الى ه2018ديسمبر  25)

 يرات فوزاالمتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين، المشتركة بين ال
 ألصلية في هيئة كتابة الضبطالدرجات المماثلة لدرجاتهم ا

 درجة اإلدماج الدرجة األصلية

 منتدب قضائي من الدرجة األولى متصرف من الدرجة األولى

 منتدب قضائي من الدرجة الثانية متصرف من الدرجة الثانية

 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة متصرف من الدرجة الثالثة

الدرجة محرر قضائي من  تقني من الدرجة الرابعة

 الرابعة

 محرر قضائي من الدرجة الثالثة تقني من الدرجة الثالثة

 محرر قضائي من الدرجة الثانية تقني من الدرجة الثانية

 محرر قضائي من الدرجة األولى تقني من الدرجة األولى

 كاتب الضبط من الدرجة الثالثة مساعد تقني من الدرجة الثالثة

 كاتب الضبط من الدرجة الثانية ولىمساعد تقني من الدرجة األ
  

 

 



 

  

 -P 528 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 

 25مادة ال

منتدب قضائي عام، المنتدبون  يمكن أن يعين في منصب
قل األ سنوات على 6القضائيـون من الدرجـة الممتازة الذين قضوا 

% من عدد  10من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 
قضائـي من  المناصب المقيـدة في الميزانيـة المخصصة لمنتدب

 الدرجـة الممتازة.
 ررةويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقـا لإلجراءات المقـ

مكن أن للتراجع عنه وال ي للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابال
 يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.

 ايةغاستثناء من أحكام الفقرة األولى من هذه المادة، يمكن، إلى 
، التعيين في منصب منتدب قضائي عام من بين 2011دجنبر  31

ص المنتدبين القضائيين من الدرجة األولى، وفقا للشروط المنصو
 5الصادر في  2-08-71من المرسوم رقم  30عليها في المادة 

( بشأن النظام األساسي الخاص 2008يوليو  9) 1429رجب 
 بموظفي هيئة كتابة الضبط.

 

 

 

 

 

 



 

  

 -P 529 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 ضبطكتابة ال رجاللي اس: النظام األسالقضائيني رريناحمل

 -ملكةوحماكم امل لقضاءللي إلشارة فتكوينهم يتم يف املعهد العال-

ي  2-11-473مرسوم رقم  
ى

 سبتمير  14) 1432من شوال  15صادر ف
  .النظام األساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ( بشأن2011

 الباب األول 

 مقتضـيــات تمهيديــة

 المـادة األولى

 دث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل.تح

 2المـادة 

ام يعتبر الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقي
بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية والالممركزة 

 لوزارة العدل.
فقا م وويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونه

 تضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.للمق

 3المـادة 

يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس 
اإلدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص 
اء التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أد

 رسالته.
 طارإى المهام المذكورة أعاله، تحديد مهام أخرى لكل يمكن باإلضافة إل

 من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل.

 4المـادة 

يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة 
 مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها :



 

  

 -P 530 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

امي بوفاء وإخالص ، وأن أحافظ على السر ' أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمه
 المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه '.

 يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.

 5المـادة 

 تشتمل هيئة كتابة الضبط على األطر التالية :
 لمحررين القضائيين ؛ا  إطار -

 الفرع الثاني
 ضائيينإطار المحررين الق

 11المـادة 

 يشتمل إطار المحررين القضائيين على خمس درجات :
 محرر قضائي من الدرجة الرابعة ؛ -
 محرر قضائي من الدرجة الثالثة ؛ -
 محرر قضائي من الدرجة الثانية ؛ -
 محرر قضائي من الدرجـة األولى ؛ -
 الدرجة الممتازة. محرر قضائي من -

 12المـادة 

قضائي من الدرجة الرابعة الرتب واألرقام االستداللية تخصص لدرجة محرر 
 التالية :

 207 :    قـم االستـدالليالرتبـة األولـى، الر -
 224 :    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثانيـة، -
 241 :    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثالثـة، -
 259 :    لرقـم االستـدالليالرتبـة الرابعـة، ا -
 276 :   لرقـم االستـدالليا  الرتبـة الخامسة، -
 293 :   الرقـم االستـداللي  الرتبـة السادسة، -
 311 :   رقـم االستـدالليالرتبـة السابعـة، ال -
 332 :   الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثامنـة، -
 353 :   رقـم االستـدالليالرتبـة التاسعـة، ال -
 373:    رقـم االستـدالليالرتبـة العاشـرة، ال -

 



 

  

 -P 531 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 13المادة 

ية لتالاتخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة الرتب واألرقام االستداللية 
: 

 235 :    قـم االستـدالليالرتبـة األولـى، الر -
 253 :    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثانيـة، -
 274 :    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثالثـة، -
 296 :   الرقـم االستـداللي  الرتبـة الرابعـة، -
 317 :   الرقـم االستـداللي  الرتبـة الخامسة، -
 339 :    قـم االستـدالليالرتبـة السادسة، الر -
 361 :   رقـم االستـدالليالرتبـة السابعـة، ال -
 382 :   الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثامنـة، -
 404 :   ة، الرقـم االستـدالليالرتبـة التاسعـ -
 438 :   رقـم االستـدالليالرتبـة العاشـرة، ال -

 14المـادة 

 :يةلتالاتب واألرقام االستداللية تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثانية الر
 275 :    قـم االستـدالليالرتبـة األولـى، الر -
 300 :    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثانيـة، -
 326 :    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثالثـة، -
 351 :    لرقـم االستـدالليالرتبـة الرابعـة، ا -
 377 :   الرقـم االستـداللي  الرتبـة الخامسة، -
 402 :   الرقـم االستـداللي  الرتبـة السادسة، -
 428 :   رقـم االستـدالليالرتبـة السابعـة، ال -
 456 :   لرقـم االستـدالليا  منـة،الرتبـة الثا -
 484 :   رقـم االستـدالليالرتبـة التاسعـة، ال -
 512 :   رقـم االستـدالليالرتبـة العاشـرة، ال -
 564 :  ة، الرقـم االستـدالليالرتبـة االستثنائي -

 15المادة 

تب واألرقام االستداللية تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة األولى الر
 :اليةالت

 336:     الرتبـة األولـى، الرقـم االستـداللي -
 369:     الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثانيـة، -
 403:     الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثالثـة، -
 436:     الرتبـة الرابعـة، الرقـم االستـداللي -
 472:    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الخامسة، -



 

  

 -P 532 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 509:    الرقـم االستـداللي  السادسة،الرتبـة  -
 542:    الرتبـة السابعـة، الرقـم االستـداللي -
 574:    الرقـم االستـداللي  الرتبـة الثامنـة، -
 606:   الرقـم االستـداللي  الرتبـة التاسعـة، -
 639:   الرقـم االستـداللي  الرتبـة العاشـرة، -
 675االستـداللي: الرتبـة الحادية عشر، الرقـم  -
 690الرتبـة الثانية عشر، الرقـم االستـداللي :  -
 704الرتبـة الثالثة عشر، الرقـم االستـداللي :  -

 16المادة 

 تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الممتازة الرتب واألرقام االستداللية
 التالية :

 704 :      رقم االستـدالليالرتبـة األولـى، ال -
 746 :       ـة الثانيـة، الرقم االستـدالليالرتب -
 779:        ـدالليالرقم االست الرتبـة الثالثـة، -
 812 :     لرقم االستـدالل الرتبـة الرابعـة، ا -
 840:       رقم االستـدالليالرتبـة الخامسة، ال -
 870:       رقم االستـدالليالرتبـة السادسة، ال -

 ئيينإطار المحررين القضا
 26المادة 

يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة 
 تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :

دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في  -
 ؛ العلوم القانونية أو االقتصادية أو االجتماعية أوالتدبيرية أو في الشريعة

شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة  -
 9)  1407جمادى األولى  8بتاريخ  2-86-325 طبقا للمرسوم رقم

( بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى  1987يناير 
لتخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير ا

 العدل ؛
شهادة مرشد إجتماعي المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل  -

 االجتماعي ؛
إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة  -

 223-04-23بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1135-D%C3%A9cret.aspx


 

  

 -P 533 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

( المشار إليه 2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في 
 أعاله.

 27المادة 

فتح ة تيوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مبارا
 في وجه المترشحين الحاصلين على :

شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين   -
مادى األولى ج 8بتاريخ  2-86-235بقا للمرسوم رقم المهني المحدثة ط

( بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، في 1987يناير  9) 1407
بعض التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار 

 لوزير العدل ؛
فة حدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلإ -

 2-04-23لقطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم بتحديث ا
( المشار إليه 2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في 

 أعاله.

 جدول ملحق

 1440من ربيع األخر  17الصادر في  2-18-932بالمرسوم رقم 
 يئات( بإدماج موظفي وزارة العدل المنتمين الى ه2018ديسمبر  25)

 يرات فوزان والمساعدين التقنيين، المشتركة بين الالمتصرفين والتقنيي
 الدرجات المماثلة لدرجاتهم األصلية في هيئة كتابة الضبط

 درجة اإلدماج الدرجة األصلية

 محرر قضائي من الدرجة الرابعة تقني من الدرجة الرابعة

 محرر قضائي من الدرجة الثالثة تقني من الدرجة الثالثة

 محرر قضائي من الدرجة الثانية نيةتقني من الدرجة الثا

 محرر قضائي من الدرجة األولى تقني من الدرجة األولى

 

 

 

 



 

  

 -P 534 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ى للسلطة جلس األعللمل ظمنقانون املالقضائيني: ال افظنياحمل

 القضائية

ي  2.18.71مرسوم رقم 
ى

( 2018يوليو  2) 1439من شوال  18صادر ف
ي المجلس األعىل للس بشأن النظام

 .لطة القضائيةاألساسي لموظقى

 الباب الثاني:

 األطر والدرجات

10المادة   

 : يصنف موظفو المجلس حسب األطر التالية

 إطار المحافظين القضائيين ؛ -…

 الفرع األول

 إطار المحافظين القضائيين

11المادة   

 : يشتمل إطار المحافظين القضائيين على أربع درجات

 محافظ قضائي من الدرجة الثالثة ؛ -

ظ قضائي من الدرجة الثانية ؛محاف -  

 محافظ قضائي من الدرجة األولى ؛ -

 .محافظ قضائي من الدرجة الممتازة -

 وعلى منصب سام لمحافظ قضائي عام
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

12المادة   

اليةتخصص إلطار المحافظين القضائيين الرتب واألرقام االستداللية الت  : 

الرتبة  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرتب الدرجات

يةاالستثنائ  

 564 512 484 456 428 402 377 351 326 300 275 الدرجة الثالثة

 704 639 606 574 542 509 472 436 403 369 336 الدرجة الثانية

 - - - - - 870 840 812 779 746 704 الدرجة األولى

 - - - - - - 990 960 930 900 870 الدرجة الممتازة

 

 الباب الثالث

 تقييم والترقيةلتوظيف والتنقيط والا

 الفرع األول

 التوظيف

 17المادة 

 : يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة

 : بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على -1

ية لقانونلعلوم اااإلجازة أو اإلجازة في الدراسات األساسية أو اإلجازة المهنية، في  -

 اعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛أو االقتصادية أو االجتم

 إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم -

 1433جمادى اآلخرة  8الصادر في  2.12.90المشار إليه أعاله رقم 

 .(2012أبريل  30)
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

سة للمدر مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم سلك التكوين في التدبير اإلداري-2

 .ةالوطنية لإلدار

ن ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين المحافظين القضائيين م

اصلين الح الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس

 لمنتدبيس اعلى إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئ

 .لمتباری بشأنهاللمجلس يحدد فيه عدد المناصب ا

 18المادة 

 : يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثانية

 : بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على -1

دبلوم  الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو -

ية أو تماعقتصادية أو االجالدراسات العليا المتخصصة، في العلوم القانونية أو اال

 التدبيرية أو في الشريعة ؛

 دبلوم مهندس دولة أو مهندس معماري ؛ -

 ه رقمليه أعالإإحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار  -

 .(2012أبريل  30)1433جمادى اآلخرة  8الصادر في  2.12.90

لي ك العام السلالمدرسة العليا لإلدارة أو دبلو مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم-2

 .رةإلدافي التدبير اإلداري للمدرسة الوطنية لإلدارة أو دبلوم المعهد العالي ل

ن ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين المحافظين القضائيين م

صلين لحااس الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجل

 لمنتدبيس اعلى إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئ

 .للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتباری بشأنها

 19المادة 

 يمكن أن يعين في منصب محافظ قضائي عام، المحافظون القضائيون من الدرجة

ذلك في ومة الفعلية بهذه الصفة، سنوات على األقل من الخد 6الممتازة الذي قضوا 

ن % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمحافظ قضائي م10حدود 

 .الدرجة الممتازة
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ي فتعيين ة للويتم التعيين باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس وفقا لإلجراءات المقرر

ي هذا فيم ليه الترسالمناصب العليا، ويكون قابال للتراجع عنه وال يمكن أن يترتب ع

 .المنصب

 25المادة 

 23و 22و 21و 20و 18و 17يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 

 لتمديدلبلة أعاله، متمرنين وال يتم ترسيمهم إال بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قا

 .يمرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب األقدمية من أجل الترق

ة ا إعادوإم ا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهموإذ

 .إدماجهم في درجتهم أو إطارهم األصلي إذا كانوا ينتمون إلى اإلدارة

ر يخضع المتمرنون، بصفة إلزامية لتكوين تحدد شروطه وكيفيات تنظيمية بقرا

 .للرئيس المنتدب للمجلس

 ظون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عنويعفى من التمرين المحاف

 .المحافظين القضائيين من الدرجة الثالثة

 26المادة 

 23و 22و 21و 20تفتح المباريات المنصوص عليها في الفقرة األولى من المواد 

لى عسنة  40سنة على األقل و 18أعاله، في وجه المترشحين البالغين من العمر 

 .من سنة إجراء المباراة األكثر في فاتح يناير

كن ويمكن تمديد حد السن األعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو المم

 .سنة 45تصحيحها ألجل التقاعد دون أن يتجاوز 

عاله، في أ 18و 17تفتح المبارتان المنصوص عليهما في الفقرة األولى من المادتين 

ي فاتح فسنة على الكثر  45األقل وسنة على  18وجه المترشحين البالغين من العمر 

 .يناير من سنة إجراء المباراة

 27المادة 

ءة لكفاتحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات الداخلية وامتحانات ا

ليه شر عالمهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤ

 .موميةالسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة الع
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 28المادة 

ليه أعاله رقم إمن القانون التنظيمي المشار  50طبقا ألحكام الفقرة الخامسة من المادة 

 ددة،يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومن أجل القيام بمهام مح 100.13

 .التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين، تحدد وضعيتهم بموجب عقود خاصة

تا بموجب عقود أعوانا، للقيام بمهام تكتسي طباعا مؤق كما يمكن له أن يشغل

 .لسوعرضيا، وذلك وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار للرئيس المنتدب للمج

ي هذه ها فتؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار والعقود المشار إلي

 .المادة
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 ةاملفوضني القضائيني: القانون املنظم للمهن
يف رقم  ي  1.06.23ظهير رسر

ى
اير  14) 1427من محرم  15صادر ف فير

ى  81.03بتنفيذ القانون رقم  (2006 ى القضائيير  . 302بتنظيم مهنة المفوضير

 شروط مزاولة المهنة : الباب األول

  4المادة 

 قضائي :يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض 

 مغربية ؛أن يكون من جنسية  – 1

قا للمادة ما لم يكن معفى طب سنة، 45سنة كاملة وأن ال يتجاوز  25 أن يبلغ من العمر – 2

 بعده ؛الخامسة 

ي فإلجازة اأن يكون حاصال على شهادة اإلجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة  – 3

 الشريعة اإلسالمية ؛

 العسكرية ؛أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة  – 4

 المدنية ؛متمتعا بحقوقه  أن يكون – 5

 أعبائها ؛أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل  – 6

ذ التنفي أن ال يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف – 7

د و بمجرلوموال باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن ال يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم األ

 غرامة ؛

اولة لية لمزأال يكون قد تعرض ألي عقوبة تأديبية، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم األه – 8

 مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو األمانة ؛

نجح ولتكوين أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، وأدى فترة ا – 9

 في اختبار نهايته.

 5ة الماد

 الشاغرة:يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب 

العمل  لمنتدبون القضائيون الذين أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على األقل منا -

 المتواصل بالمحاكم ؛

                                                           

 .559(، ص 2006مارس  2)  1427بتاريخ فاتح صفر  5400الجريدة الرسمية عدد  - 302
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 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ة من لمحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على األقل خمسة عشرة سنا -

ة ن المادلثة مل بالمحاكم والحاصلون على الشهادة المشار إليها في الفقرة الثاالعمل المتواص

 الرابعة أعاله.

 المباراة والتكوين واختبار نهايته : الباب الثاني

  6المادة 

 .303تحدد كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته بنص تنظيمي

                                                           

303  28) 1429من شوال  82الصادر في  2.08.372من المرسوم رقم  9إلى  1أنظر المواد من  - 

بتنظيم مهنة المفوضين القضائيـين؛ الجريدة الرسمية  81.03( بتطبيق أحكام القانون رقم 2008أكتوبر 

.4397(، ص 2008)فاتح ديسمبر  1429ذو الحجة  2بتاريخ  5687عدد   

I:كيفية إجراء المباراة . 

 1المادة 

 .تدائية بقرار لوزير العدليحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة اب

 2المادة 

 تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي.

 يشتمل االختبار الكتابي على : 

 ؛2ون االلتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل موضوع يتعلق بقان -

 ؛ 2المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل  موضوع يتعلق بقانون -

  يشتمل االختبار الشفوي على:

 ؛1يم القضائي، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل عرض يتعلق بالتنظ -

  .1رض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل ع -

  3المادة 

 . 20و  0تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 

 .10ل عن ادة على عدد من النقط ال يقال يعتبر ناجحا في االختبار الكتابي من لم يحصل في كل م

 .60ال يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط ال يقل عن 

 يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب االستحقاق.

 إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند االقتضاء . 

  4المادة 

 د كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل. تحد

II .-  :التكوين 

  5المادة 

رية ع مديميقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق 
 الشؤون المدنية. 

 تشتمل هذه الفترة على:



 

  

 -P 541 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

  7المادة 

 ميداني. ي وتطبيق يشتمل التكوين على تأهيل نظري و

  8المادة 

 د أخليمكن لوزير العدل وباقتراح من هيئة التكوين أن يشطب على المتدرب الذي يكون ق

 بالتزاماته.

 
                                                                                                                                                                      

هيله لى تأإدته ثالثة أشهر، يرمي أ( طور للدراسات واألشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء م
قة لمتعللمزاولة مهنة مفوض قضائي بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية ا

ألوامر فيذ ابتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تن
قضائية ات الا قوة تنفيذية، وكذا مختلف اإلجراءواألحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي له

 األخرى؛ 

ط محاكم بة ضبب( تدريب مدته ثالثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم االبتدائية والتجارية واإلدارية وكتا
يين أو لقضائااالستئناف، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين 

 من ينوب عنه . 

 تصرف للمتدرب أي أجرة خالل فترة التكوين.  ال

العام  لوكيليجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة ا
 للملك خالل مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي. 

 6المادة 

ية ضائي ساعات العمل العاديجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض ق
طع إال ن ينقأالمفروضة على الموظفين اإلداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي وال يمكن 

 ألسباب مقبولة. 

III .- تكوين : اختبار نهاية ال 

 7المادة 

 يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي. 

 يشتمل االختبار الكتابي على: 

 .2لمدنية، مدته ساعتان بمعامل اموضوع في قانون المسطرة  -

تنفيذ، حرير ثالثة مشاريع محررات تتعلق باإلجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل الت -

 . 2مدته ساعتان بمعامل 

 يشتمل االختبار الشفوي على : 

 ؛ 1ئه عشرون دقيقة بمعامل أعمال المفوضين القضائيين ،مدة تهييعرض قانوني له عالقة ب -

 . 1عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل  -

 8المادة 

 .  20و  0تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 

 . 60ال يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل ال يقل عن 

  9المادة 

 تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.



 

  

 -P 542 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 القانون املنظم للمهنة واملرسوم القاضي بتطبيقه: خطة العدالة

 -عدولومكاتب ال لقضاءللي إلشارة فتكوينهم يتم يف املعهد العال-

يف رقم  ي  1-06-56ظهير رسر
ى

اير  14) 1427ن محرم م 15صادر ف فير
الجريدة  المتعلق بخطة العدالة.  16-03( بتنفيذ القانون رقم 2006

 2006مارس  2الصادرة يوم الخميس  5400الرسمية رقم 

 الباب الثاني

 االنخراط والحقوق والواجبات

 الفرع األول

 شروط االنخراط

 

 : 4المادة 
 

 لة :يشترط في المرشح لممارسة خطة العدا

ا في أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود األهلية المشار إليه – 1
 قانون الجنسية المغربية ؛

أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ، وأال يزيد على  – 2
وذلك  خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين ،

 حسب التقويم الميالدي ؛

 تعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛أن يكون متم – 3

 نة ؛أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المه – 4

أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد  – 5
 العسكري ؛

و أأال يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا ، أو بحبس منفذ  – 6
مة غراجنحة باستثناء الجنح غير العمدية ، أو ب موقوف التنفيذ من أجل

 ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق باألموال ؛

و أأال يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة ،  – 7
 الوظيفة المشطب عليه منها ؛



 

  

 -P 543 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ها أال يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص علي – 8
ما  ريةجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط األهلية التجافي قانون الت

 لم يرد اعتباره ؛

 نها.أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون م – 9

 

 : 5المادة 
يحدد  أعاله لجنة 4تشرف على تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 

 تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي.

 مواد المباراة وكيفية تقييم االختبارات بنص تنظيمي.تحدد 

 

 : 6المادة 
تمرين أعاله وكذا في ال 4يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 

ن مواالمتحان المهني ، حملة شهادة اإلجازة المحصل عليها بالمغرب 
اب آلداإحدى كليات الشريعة ، أو اللغة العربية ، أو أصول الدين ، أو 

رع القانون الخاص أو ف –أو الحقوق  ، -فرع الدراسات اإلسالمية –
 و ما يعادلها.أ -القانون العام

 

 الفرع الثاني

 التمرين والترسيم

 : 7المادة 
ير يعين الناجح في المباراة بصفته عدال متمرنا مدة سنة بقرار لوز

 العدل.

 تحدد كيفية التمرين بمقتضى نص تنظيمي.

د بعد انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا قص يؤدي العدل المتمرن
تي ترسيمه في خطة العدالة ، تحدد كيفيته ومواده وأعضاء اللجنة ال

 تشرف عليه بمقتضى نص تنظيمي.

مله عقر يعين العدل الناجح في االمتحان المهني المشار إليه أعاله في م
 ن لمبقرار لوزير العدل ، حسب ما تقتضيه المصلحة التوثيقية ، فإ

يخ يلتحق به ولم يدل بعذر مقبول خالل أجل ستة أشهر ابتداء من تار
 توصله بقرار تعيينه ، أسقط من الخطة بنفس الطريقة.



 

  

 -P 544 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 : 8المادة 
 

عاله أيه يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين االمتحان المشار إل
ه حق ، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل ، مع حفظ

 في المشاركة في المباراة الحقا.

 : 9المادة 
 يعفى من المباراة والتمرين واالمتحان المهني :

 

ى دماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات علق -
 األقل ، ومارسوا خاللها مهام التوثيق مدة ال تقل عن سنتين ؛

 

ه بما مهنة بسبب ال عالقة لن انقطعوا عن ممارسة القدماء العدول الذي -
مس خيمس شرفها ، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة ال تقل عن 

 سنوات.

 

ن يعفى من المباراة ومن االمتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمري
 لمدة ثالثة أشهر بمكتب عدلي :

 

ى دماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات علق -
 ل ؛األق

 

 العالمية المسلمة من جامعة القرويين ؛ حملة شهادة -

 

ملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث ح -
ن ، لديالحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول ا

 فرع القانون –أو الحقوق  –فرع الدراسات اإلسالمية  –أو اآلداب 
 أو ما يعادلها. –ن العام الخاص أو القانو

 

 :نيالتمرين واجتياز االمتحان المهيعفى من المباراة مع قضاء فترة 
 



 

  

 -P 545 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

المجلس الجهوي للعدول  بالتوثيق بإشعار رئيس يقوم القاضي المكلف-
 .نفوذه بالتحاق العدل بدائرة

 : 10المادة 
 يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية :

 

وأن  ي ،م باهلل العظيم أن أؤدي بكل أمانة وإخالص المهام المنوطة بأقس
ه أحافظ كل المحافظة على أسرار المتعاقدين ، وأن أسلك في ذلك كل

 مسلك العدل المخلص األمين.

ا في وذهيؤدي العدل هذه اليمين أمام محكمة االستئناف المعين بدائرة نف
للعدول الذي يتولى جلسة خاصة ، يحضرها رئيس المجلس الجهوي 

 تقديمه لهذه الغاية.

أن يضع شكله الكامل  –عليه بمجرد أداء هذه اليمين  –يتعين 
والمختصر بملفه اإلداري وبسجل معد لذلك بكتابة ضبط القاضي 

ة ابقالمكلف بالتوثيق الذي عين بدائرة نفوذه ، مع اإلدالء بنسخة مط
ذي مل لمقر المكتب اللألصل من محضر أداء اليمين ، وبالعنوان الكا

 سيعمل به.

ي ص  08.378. 2 مرسوم رقم 
ى

 28) 1429من شوال  28ادر ف
كتوبر  المتعلق بخطة  16.03بتطبيق أحكام القانون رقم  (2008أ

 1429ذو الحجة  2بتاري    خ   صادرة  5687جريدة رسمية عدد  ،العدالة
 (2008)فاتح ديسمير 

 الباب الثاني

 تمرين واالمتحان المهنيمباراة ولوج خطة العدالة وال

 الفرع األول

 تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها

 4المادة 

ار إليه المش 16.03من القانون رقم  5تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 

 أعاله من :

 ئيس غرفة بالمجلس األعلى رئيسا ؛ر           -

 ولين لمحاكم االستئناف ؛ن من الرؤساء األاثني           -



 

  

 -P 546 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

 من الوكالء العامين للملك لدى محاكم االستئناف ؛ اثنين           -

 اة مكلفين بالتوثيق ال تقل درجتهم عن الثانية ؛ستة قض           -

 ئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه ؛ر           -

 لوطنية للعدول .من رئيس الهيئة ادول باقتراح خمسة ع           -

 يعين رئيس و أعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل.

 يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة .

 يمكن تعيين ممتحنين إضافة إلى أعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل .

 يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة .

 الفرع الثاني

 المباراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتهاكيفية إجراء 

  

 5المادة 

 قراريحدد تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى في شأنها ب

 لوزير العدل .

 6المادة 

 تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي .

  

 يشتمل االختبار الكتابي على المادتين التاليتين :

 ع في مدونة األسرة )مدته ثالث ساعات (؛موضو           -

 في المعامالت فقها وقانونا )مدته ثالث ساعات ( ؛ موضوع           -

  

 يشتمل االختبار الشفوي على المواد التالية :

 رض يتعلق بالنصوص المنظمة لخطة العدالة ؛ع           -

 ض في علم الفرائض ؛عر           -

 ئي .يتعلق بالتنظيم القضا عرض           -

 7المادة 

ي أحد ، ويعتبر راسبا من حصل ف 20و  0تقيم االختبارات بدرجات تتراوح بين 

 االختبارين الكتابيين على أقل من خمس نفط .



 

  

 -P 547 قامسيحممد الاألستاذ  –مجع وتقديم تأليف و

 

 عدلال وزارةب صلةال ذات املهنية املباريات يف للنجاح ومسلكي طريقي

ال  جموعال يشارك في االختبار الشفوي إال من حصل في االختبار الكتابي على م

 نقطة . 20يقل عن 

ية كتابالترتيب النهائي إن لم يحصل في االختبارات ال ال يعتبر أي مترشح في

 نقطة . 50والشفوية على مجموع ال يقل عن 

 8المادة 

 يرتب المترشحون لشغل المناصب المتبارى في شأنها حسب االستحقاق .

 إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر األكبر سنا .

 الفرع الثالث

 التمرين

 9المادة 

انون من الق 7العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة  يقضي

ء للقضا المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعاله، بالمعهد العالي 16.03رقم 

 وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية؛

 تشتمل هذه الفترة على:

ستة أشهر ،   ء مدتهراسات واألشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاطور للد        أ(

مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص ؛ يشمل على   ويرمي إلى تأهيله لمزاولة

ر تلقي وتحري  الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة ؛ وكيفية

رة مختلف الشهادات ؛ واإلجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتمبر وإدا

يام عمير واألراضي الفالحية ؛ مع القالضرائب والمحافظة العقارية ؛ والت

 بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية .

دريب بقسم قضاء األسرة مدته شهران تحت إشراف القاضي المشرف على ت    ب(

من  بالتوثيق ؛ باقتراح  القسم المذكور ؛ وبمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف

 مدته أربعة أشهر . من ينوب عنه ،رئيس المجلس الجهوي للعدول أو 

ضي يتعين على عدول المكتب القيام بتمرين العدل المتمرن تحت إشراف القا

 المكلف بالتوثيق ؛ وبتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول .

وز  يجيشارك العدل المتمرن تحت مسؤولية العدلين في نشاط المكتب غير أنه ال

 له أن يتلقى اإلشهاد .

م ة العدول في جميع إجراءات اإلشهاد والحضور معهيقوم بوجه خاص بمساعد

 ليها .الالزمة للخطاب ع  في أثناء تلقيهم للشهادة وتحريرها واتخاذ اإلجراءات
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لمكتب ين ايحضر الندوات العلمية واأليام الدراسية التي ينظمها للعدول المتمرن

مها تي ينظال ميةالتنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛ وكذا الملتقيات الثقافية والعل

  المجلس الجهوي للعدول .

 10المادة 

تعلق الم 16.03من القانون رقم  39تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 

لعدل لوبة بخطة العدالة ؛ والموكول إليها تقديم مقترحات بشأن اإلخالالت المنس

 المتمرن من :

 ورئيسا ؛دير الشؤون المدنية ممثال لوزير العدل م           -

 لمدير العام للمعهد العالي للقضاء ؛ا           -

ئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ ر           -

 يعينهما وزير العدل؛

  ئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه .ر           -

 11المادة  

ي العال معهده باستدعاء من رئيسها بالتجتمع اللجنة المشار إليها في المادة أعال

 للقضاء في التاريخ الذي يحدده هذا األخير .

 تعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على األقل بمن فيهم

 الرئيس .

ت تتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل األصوا

 جانب الرئيس .

 دل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المناسب .ترفع اللجنة إلى وزير الع

 الفرع الرابع

 االمتحان المهني

  

 12المادة 

 تمل االمتحان المهني للعدول على:يش

حرير وثيقة في مدونة األسرة والجواب عن أسئلة تتعلق بها )مدته ت           -

 ساعتان (

 تتعلق بها ) مدتهة تتضمن فريضة شرعية والجواب عن أسئلة تحرير وثيق           -

 ساعتان (
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ه عن أسئلة تتعلق بها )مدتحرير وثيقة في المعامالت مع الجواب ت           -

 (ساعتان

 13المادة 

 . 20ل مادة بدرجات تتراوح بين صفر و ك تقيم 

 30ن عال يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على مجموع ال يقل 

 نقطة.

 14المادة 

 على تنظيم االمتحان المهني من : ة التي تشرفتتكون اللجن

 ئيس غرفة بالمجلس األعلى رئيسا ؛ر           -

ئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ ر           -

 م وزيرعينهيوقاضيين من القضاة المكلفين بالتوثيق ال تقل درجتهما عن الثانية ؛ 

 العدل .

 و من ينوب عنه .الوطنية للعدول أئيس الهيئة ر           -

 يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة .
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 انتهى بحمد الل  ه وتوفيقه
 األستاذ حممد القامسي –إعداد ومجع وتقدمي 
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 نبده موجزة حول املؤلف  
 

  ***  Mohamed Kacimiاألستاذ محمد القاسمي 

 .24/01/1993ريخ بتا اقليم زاكورة ازارينـــت منطقة واليدن مـــــم

 لعالي للقضاءمعهد اـــليج ار ـــــــــــخ ---ــــــــــــلحق قـــــــــضائي )سابقا( ــــمـ

 جديد.نظام الوفق الاشتغل أســـتاذ للتعليم االبتدائي سابقا 

 ضةـــــــرياــــــــاشتغل سابقا كــــــــــاطار مدرب لدى وزارة الشباب والـــ

الجازة في القانون الخاص تخصص قانون األعمال بجامعة القاض ي عياض حاصل على شهادة ا

 بأكادير. بمراكش. حاصل على شهادة املاستر في قانون األسرة بجامعة ابن زهر 

رئيس مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، مدير سلسلة أبحاث قانونية 

ح، مؤلف سلسلة الباحث للشروح واملفاهيم ول النجاصجامعية معمقة، مؤلف سلسلة ركائز وأ

ي القانونية والقضائية، عضو في العديد من اللجان العلمية ملجالت قانونية، عضو بمركز مسارات ف

ة قانونيا في قانون األسرة واملسطرة املدني عمال  40 األبحاث والدراسات القانونية، له أكثر من

، منشورة في مجالت وسلسالت ورقية الخ....جنسيةواملسطرة الجنائية ومدونة الشغل وقانون ال

اقع الكترونية.  ..ومجالت ومو

 كتب ورقية ومنها: درر قواعد قضاء النقض وباقي محاكم اململكةالعاجل في القريب له  ستصدر 

روح في املادة املدنية والجنائية واألسرية واالجتماعية والعقارية والتجارية واإلدارية، وكتاب ش

 واملسطرة املدنية ومدونة األسرة وقانون التحفيظ العقاري  املسطرة الجنائيةقانون في ومفاهيم 

بعنوان أصول وطريق النجاح في القانون والقضاء واملحاماة  وكتابومدونة الحقوق العينية، 

وع وهناك أخرى في طور اإلنجاز ومنها كتاب دليل النيابة العامة للرد على الدفوأساتذة التعليم، 

 .ئي..ومنها دليلي في القانون الجناله كتب الكترونية ت صدر ، ارة أمام القضاء الزجري الشكلية املث

شارك في العديد من اللقاءات العلمية والندوات الوطنية وحضر العديد من التكوينات في 

 ..مختلف املجاالت القانونية وكذا اجتاز جملة من التداريب امليدانية.


