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 القسم األول

 الباب األول

 مقتضيات متهيدية

 1املادة 

 .، واملصلحة إلثبات حقوقه، والصفةاألهليةال يصح التقاضي إال ممن له 

من طرفه أن تأذن له احملكمة  النيابة عنه أو مل تتأتلذي ليس له نائب شرعي للقاصر ا ميكن

 .  بطلب الصلح أو التقاضي أمامها

  1 - 1 املادة

أو اإلذن بالتقاضي إذا كان ضروريا،  الصفة أو املصلحة وأاألهلية انعدام تثري احملكمة تلقائيا 

 .أول درجة وحماكم ثاني درجةكما  ميكن لألطراف أيضا إثارة هذا الدفع أمام 

ال ميكن للمحكمة أن تصرح يف هذه احلاالت بعدم قبول الدعوى إال إذا أنذرت الطرف املعين 

 .، ما مل يكن أحد األطراف قد أثار هذا الدفعبتصحيح املسطرة داخل أجل حتدده

 2 - 1املادة 

ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشرروعة، ومرع ذلرك تكفري     

تملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضررر حمردخي ىشرو زوال دليرل و ثرار      املصلحة احمل

 .إثباته عند املنازعة فيه

 2املادة 

 .عليهالبت يف أي قضية أحيلت  منال حيق للقاضي االمتناع 

غري أنه إذا وقع تنازل مل يكرن حمرل تعررض شرطب علرو القضرية وأشرري إ  ذلرك يف  ر ل          

 .اجللسة
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  3املادة 

وفق ، ما مل يوجد نص قانوني يقضي خبالف ذلك، احملكمة يف حدود طلبات األطراف تتب

التكييف القانوني السليم للوقائع املعروضرة عليهرا، وطبقرا للقروانني املطبقرة علرو النازلرة ولرو مل         

 .وال ميكن هلا أن تغري تلقائيا موضوع هذه الطلبات أو  ببها يطلب األطراف ذلك بصفة صرحية،

  4 املادة

أن ينظرروا يف قضرية يف طرور اال رت ناف أو     ، حتت طائلة الربطالن  ،قضاة األحكاممينع علو 

 .البت فيها أمام حمكمة أخرى م بق هل اأي مرحلة أخرى إذ النقض أو

  5املادة 

 .طبقا لقواعد حسن النيةأن ميارس حقه يف التقاضي جيب علو كل متقاض 

 برني مرا  ترااوح   امرة مدنيرة لفائردة انةينرة العامرة     علو كل من يتقاضو بسوء نيرة، بغر   حيكم

التعويض الذي  نوذلك بصرف النظر ع ، درهم( 5000)مخسة  الف درهم و (500)مخسمائة 

 .ميكن أن يطالب به املتضرر

 البراب الثانري

 أمام احملاكم دور النيابة العامة

  6املرادة 

اليت ينص عليها  لةل األغيار يف احلامتثوتكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، 

  .القانون

 7املرادة 

حيق للنيابة العامة ا تعمال طرخي الطعن عندما تكون طرفرا أصرليا، وال حيرق هلرا ا رتعماهلا      

 .عندما تكون طرفا منضما إال إذا نص القانون علو ذلك

 .ال حيق للنيابة العامة يف مجيع األحوال الطعن بالتعرض

بالنسبة للنيابة العامة ابتداء مرن تراريا النطرق براحلكم إن كانرت حاضررة       تسري  جال الطعن 

 .من تاريا إعالمها به إن مل تكن حاضرةأو ة رباجللس
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 1 - 7املرادة 

 :   تكون النيابة العامة طرفا أصليا يف احلاالت اآلتية

 القضايا املتعلقة بالنظام العام؛ .2

 ؛القضايا املتعلقة باأل رة .1

 ؛ وقضايا اجلنسية باحلالة املدنية القضايا املتعلقة .3

 ؛ناقصيها والغائبني واملفقوديناألهلية و القضايا املتعلقة بعدميي .4

 ؛تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا يف األحوال احملددة مبقتضو نص خاص

تبلغ إليها هرذه القضرايا   ما للخصوم من حقوخي، و ،يكون للنيابة العامة يف كل هذه احلاالت

 . قييدهامب رد ت

 .للنظام العام احلكم املخالفالتصريح ببطالن ميكن للنيابة العامة طلب 

  8املرادة 

 :  تتدخل النيابة العامة كطرف منضم يف احلاالت اآلتية 

 ؛بتبليغها إليها يف مجيع القضايا اليت يقضي نص خاص .2

 يف مجيع احلاالت اليت تطلب التدخل فيها بعد اطالعها علو امللف؛  .1

 ايا الةور؛يف قض .3

 .عندما حتال إليها القضية تلقائيا من طرف احملكمة .4

 9املرادة 

 :أن تبلغ الدعاوى اآلتية مب رد تقييدها إ  النيابة العامةجيب 

واملؤ سات العمومية واهلبات والوصايا  الاابيةالقضايا املتعلقة بالدولة واجلماعات  .2

 ؛اضي اجلماعيةواألر وقافلفائدة املؤ سات انريية وممتلكات األ

 خماصمة القضاة؛ .1

 ؛قضاةجتريح ال .3

تدلي النيابة العامة مبستنت اتها يف أي حالة كانت عليها الردعوى قبرل إقفرال براب املناقشرة،      

علو أن  يبردأ  رريانها مرن تراريا التوصرل       ،ملدة حتددها احملكمةا وومتهل لالطالع بناء علو طلبه

  .ا أخذ صور منهاهل هم اليت ميكنكراتبامللف مشتمال علو مستندات انصوم ومذ
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  11املرادة 

يعترب حضور النيابة العامة يف اجللسة غري إلةامي إال إذا كانت طرفا أصليا أو كان حضرورها   

ن حضررورها يف اجللسررة عنررد حمتمرا قانونررا، ومررع ذلررك فرر ن إدالءهررا مبسرتنت اتها الكتابيررة يغررين عرر  

 .األخرى ورها اختياريا يف األحوال، ويكون حضاالقتضاء
 

 القسرم الثانري

 اختصاص احملاكم

 البراب األول

 مقتضيات عامة

  11املرادة 

حيدد االختصاص االنتهائي ا تنادا إ  مبلغ الطلب اجملرد الناتج عن  خر مستنت ات املدعي 

 .دون املصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية واجلبائية

  12املرادة 

 .يا إذا كانت قيمة موضوع النةاع غري حمددةيبت ابتدائ

 13املرادة 

إذا قدمت عدة طلبات يف دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس املدعو عليه بت فيها 

 .ابتدائيا إن جتاوز جمموع الطلبات القدر احملدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك

  14املرادة 

من عدة مدعني أو ضد عدة مدعو عليهم جمرتمعني ومبوجرب   حيكم انتهائيا يف الطلب املقدم 

 ند مشاك إذا كان نصيب كل واحد من املدعني ال يةيد عن القدر احملدد للحكم انتهائيا، وحيكم 

 .ابتدائيا بالنسبة لل ميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر

أو بني املدعو عليهم أو ال تطبق مقتضيات الفقرة السابقة يف حالة وجود تضامن بني املدعني 

 .إن كان موضوع النةاع غري قابل للقسمة
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  15املرادة 

ختتص احملكمة بالنظر يف مجيع الطلبات املقابلة املرتبطة بالطلب األصلي ويف طلبات املقاصة 

 .اليت تدخل بنوعها أو قيمتها يف حدود اختصاصها

بررات املقاصررة يرردخل يف حرردود إذا كرران كررل واحررد مررن الطلبررات األصررلية أو املقابلررة أو طل  

 .اختصاص احملكمة االنتهائي بتت حبكم غري قابل لال ت ناف

 .إذا كان أحد هذه الطلبات قابال لال ت ناف، بتت احملكمة ابتدائيا يف مجيعها

 16 فصلال

 (الفصلهذا  لغوي) 

 17 فصلال

 (الفصلهذا  لغوي) 
 

 البراب الثاني

  االختصاص النوعي

 الفرع األول

 حماكم أول درجة اختصاص

 اجلةء الفرعي األول 

 اختصاص احملاكم االبتدائية
 

 18املرادة 

ويف القضايا اإلدارية، ويف  ،النظر يف القضايا املدنية واالجتماعيةب ختتص احملاكم االبتدائية

ويف بعده،  2-21القضايا الت ارية املنوطة باألقسام املتخصصة بها، مع مراعاة مقتضو املادة 

 .ويف مجيع القضايا اليت تسند إليها مبقتضو نص خاص ،يف قضايا قضاء القربأل رة وقضايا ا

 19املرادة 

 :بالنظر مع مراعاة املقتضيات اناصة، ختتص احملاكم االبتدائية

 ؛(درهم  50000) الف درهم مخسة ابتدائيا وانتهائيا إ  غاية  -
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ف درهم المخسة  اليت تت اوز مع حفظ حق اال ت ناف، يف مجيع الطلبات  ابتدائيا، -

 ؛(درهم 50000)

 .حق اال ت ناف أعاله، مع حفظ  21 املادةيبت ابتدائيا طبقا ألحكام 

 1 - 19 ادةررامل

اليت ال و ،ختتص احملاكم االبتدائية اليت ال تتضمن أقساما متخصصة يف القضاء الت اري

حفظ حق اال ت ناف يف القضايا  ابتدائيا مع ، بالنظرحماكم جتاريةدائرة اختصاصها  توجد يف

 .درهم( 100000)الت ارية اليت ال تت اوز قيمتها عشرين ألف 

  21املرادة 

 :ختتص احملاكم االبتدائية يف القضايا االجتماعية بالنظر يف

هلا عالقة  النةاعات الفردية املتعلقة بعقود الشغل والتدريب املهين وانالفات الفردية اليت .2

 املهين؛ بيبالشغل أو التدر

التعويض عن األضرار الناجتة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية طبقا للتشريع اجلراري   .1

 به العمل؛

النةاعررات الرريت تاتررب عررن تطبيررق املقتضرريات التشررريعية والتنظيميررة املتعلقررة بالضررمان        .3

 .االجتماعي

 21املرادة 

اص املخول إ  احملاكم االبتدائية تبت احملكمة يف القضايا االجتماعية انتهائيا يف حدود االختص

 .وابتدائيا إذا جتاوز الطلب ذلك املبلغ أو كان غري حمدد أعاله 21واحملدد مبقتضو املادة 

فقر  يف قضرايا حروادث الشرغل واألمرراض املهنيرة وكرذا يف املعاشرات          اغري أنره يبرت ابتردائي   

ة عن تطبيق الغرامات اليومية املقررة املمنوحة يف نطاخي الضمان االجتماعي با تثناء النةاعات الناش 

يف التشريع اناص بالتعويض عن حوادث الشغل واألمرراض املهنيرة، الريت تصردر فيهرا األحكرام       

 .بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غري حمدد

 22 فصلال

 (فصلال الغو هذي)
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 23الفصل 

 (يلغو هذا الفصل)
 

 الثانري ياجلةء الفررع

 رية واألقسام املتخصصة يف القضاء الت اري باحملاكم االبتدائيةاختصاص احملاكم الت ا
 

 1 - 21املادة 

ر، باحملاكم االبتدائية بالنظواألقسام املتخصصة يف القضاء الت اري ختتص احملاكم الت ارية 

 :يفابتدائيا مع حفظ حق اال ت ناف  ،مهما كانت قيمة الطلب

 ؛ الدعاوى املتعلقة بالعقود الت ارية -1

 الدعاوى اليت تنشأ بني الت ار واملتعلقة بأعماهلم الت ارية؛ -2

 الدعاوى املتعلقة باألوراخي الت ارية؛ -3

 النةاعات الناش ة بني شركاء يف شركة جتارية؛ -4

 .النةاعات املتعلقة باألصول الت ارية -5

 القضاء يفواألقسام املتخصصة من اختصاص احملاكم الت ارية قضايا حوادث السري وتستثنو 

 . باحملاكم االبتدائيةالت اري 

ألقسام ا وأميكن االتفاخي بني التاجر وغري التاجر علو إ ناد االختصاص للمحكمة الت ارية            

باحملاكم االبتدائية فيما قد ينشأ بينهما من نةاع بسبب عمل من  املتخصصة يف القضاء الت اري

 .أعمال التاجر

 وأ اف االتفاخي علو عرض النةاعات املبينة أعاله علو مسطرة التحكيملألطر زجيو            

  .الو اطة
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 2 - 21املادة 

 بأداءأن تأمر ألقسام املتخصصة يف القضاء الت اري باحملاكم االبتدائية اوالت ارية  كماللمح            

ة رك مقابل ضمانات عينيمبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ومل يكن حمل منازعة جدية، وذل

  .أو شخصية كافية

 3 – 21املادة 

باحملاكم االبتدائية بالنظر يف واألقسام املتخصصة يف القضاء الت اري كم الت رارية اختتص احمل           

  .جمموع النةاع الت اري الذي يتضمن جانبا مدنيا

 اجلةء الفرعي الثالث

باحملاكم  تخصصة يف القضاء اإلدارياختصاص احملاكم اإلدارية واألقسام امل 

 االبتدائية

 مقتضيات مشاكة: أوال

 4 - 21املادة 

مع مراعاة باحملاكم االبتدائية، واألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري  ختتص احملاكم اإلدارية

السلطات اإلدارية بسبب  ، بالبت ابتدائيا يف طلبات إلغاء قراراتبعده 6-13ة أحكام املاد

التعويض عن األضرار  ىالسلطة ويف النةاعات املتعلقة بالعقود اإلدارية ودعاويف ا تعمال وز ت اال

  اليت تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا األضرار اليت تسببها يف الطريق العام

 .ميلكها شخص من أشخاص القانون العام ،أيا كان نوعها ،مركبات

باحملاكم االبتدائية كذلك  واألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداريختتص احملاكم اإلدارية 

بالنظر يف النةاعات الناش ة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملعاشات ومنح 

واملؤ سات العامة وموظفي إدارة  اابيةالوفاة املستحقة للعاملني يف مرافق الدولة واجلماعات ال

والتنظيمية  وعن تطبيق النصوص التشريعية ،ي إدارة جملس املستشارينجملس النواب وموظف

املتعلقة  ىاملتعلقة باالنتخابات والضرائب ونةع امللكية ألجل املنفعة العامة، وبالبت يف الدعاو

والنةاعات املتعلقة بالوضعية الفردية للموظفني والعاملني يف مرافق مومية بتحصيل الديون الع
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واملؤ سات العامة وموظفي إدارة جملس النواب وموظفي جملس اابية ت الالدولة واجلماعا

 .املستشارين

باحملاكم االبتدائية أيضا  واألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداريختتص احملاكم اإلدارية 

 .بفحص شرعية القرارات اإلدارية

  5 – 21المادة 

تعلقة بالوضعية الفردية لألشخاص الرباط بالنظر يف النةاعات املباإلدارية ة كماحملختتص 

أو األقسام املعينني بظهري شريف أو مر وم وبالنةاعات الراجعة إ  اختصاص احملاكم اإلدارية 

املتخصصة يف القضاء اإلداري باحملاكم االبتدائية اليت تنشأ خارج دوائر اختصاص مجيع هذه 

 .واألقسام وباقي النةاعات املسندة إليها بنص خاص احملاكم

 6 - 21املادة 

باحملاكم االبتدائية املرفوع إليها واألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري كم اإلدارية اتكون احمل

املرتبطة  دعوى تدخل يف دائرة اختصاصها احمللي خمتصة أيضا بالنظر يف مجيع الطلبات التابعة هلا أو

 .األقسام أوكم الك احملتبها ومجيع الدفوع اليت تدخل قانونا يف االختصاص احمللي ل

 7 - 21املادة 

إ  القسرم املتخصرص يف القضراء اإلداري باحملكمرة االبتدائيرة       وأإذا رفعت إ  حمكمة إدارية 

دعرروى يكررون هلررا ارتبرراط برردعوى ترردخل يف اختصرراص حمكمررة الررنقض ابترردائيا وانتهائيررا أو يف      

إحالة امللف جب عليها وأعاله،  5-13 ةالرباط عمال بأحكام املادبكمة اإلدارية احملاختصاص 

، وياتب علرو  الرباطبكمة اإلدارية احمل حمكمة النقض أواألطراف إ  طلب أحد ناء علو تلقائيا ب

هذه اإلحالة رفع الدعوى األصلية والدعوى املرتبطة بها بقوة القانون إ  اجلهة القضائية احملال إليها 

 .امللف

وجب عليهرا إرجراع امللرف لل هرة      ،توفر شرط االرتباط ليها عدمإإذا تبني للمحكمة احملال 

 .بكتابة الضب  بها ن تاريا إيداعهاحمليلة داخل أجل ثالثني يوما م
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 8 - 21املادة 

تكون حمكمة النقض املرفوع إليها دعوى تدخل يف اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا خمتصرة أيضرا   

ها ومجيع الدفوع اليت تدخل ابتدائيا يف اختصاص بالنظر يف مجيع الطلبات التابعة هلا أو املرتبطة ب

 .ضاء اإلداري باحملاكم االبتدائيةأو األقسام املتخصصة يف الق احملاكم اإلدارية

 9 - 21املادة 

تكرون احملكمرة املرفروع إليهرا     هرذا القرانون   من  25 ملادةا تثناء من أحكام الفقرة األو  من ا

كرل دعروى فرعيرة تهردف إ  احلكرم علرو شرخص مرن         الدعوى األصلية خمتصرة أيضرا بالبرت يف    

 .أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي

 11 - 21املادة 

جيرروز لرررئيس احملكمررة اإلداريررة أو لرررئيس القسررم املتخصررص يف القضرراء اإلداري باحملكمررة     

 .مسطرة املعمول بها يف هذا اجملالاالبتدائية منح املساعدة القضائية طبقا لل

حسب األحوال أمام حمكمة اال ت ناف اإلدارية  رفض منح املساعدة القضائية،يستأنف قرار 

داخرل أجرل مخسرة عشرر يومرا مرن       القضاء اإلداري مبحكمة اال ت ناف، أو القسم املتخصص يف 

 .تاريا التبليغ

 .إيداعهيتعني توجيه مقال اال ت ناف مع املستندات داخل أجل مخسة عشر يوما من تاريا 

الضب  ورة يف اال ت ناف داخل أجل مخسة عشر يوما من تاريا توصل كتابة تبت غرفة املش

 .به

 السلطةا تعمال  يف ت اوزالاإللغاء بسبب ب الطعن طلبات :ثانيا

 11 - 21املادة 

كل قرار إداري صدر من جهة غري خمتصة أو لعيب يف شكله أو الحنراف يف السلطة أو 

شكل جتاوزا يف ا تعمال السلطة، حيق للمتضرر الطعن فيه ملخالفة القانون، ي النعدام التعليل أو

 .أمام اجلهة القضائية اإلدارية املختصة
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  12 - 21املادة 

السلطة مصحوبا بنسخة من القرار  يف ا تعمال ت اوزالجيب أن يكون طلب اإللغاء بسبب 

لغاء أيضا بنسخة طلب اإليرفق اإلداري املطلوب إلغاؤه، وإذا  بقه تقديم تظلم إداري يتعني أن 

 .من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد ب يداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا

  13 - 21املادة 

من أداء وكذا طلب إيقاف تنفيذه  ،السلطةيف ا تعمال  ت اوزاليعفو طلب اإللغاء بسبب 

 .الر م القضائي

  14 - 21املادة 

رات الصادرة عن السلطات اإلدارية بسبب جتاوز السلطة جيب أن تقدم طلبات إلغاء القرا

أو من تاريا  داخل أجل  تني يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار املطلوب إلغاؤه إ  املعين باألمر

 .العلم اليقيين به

وجيوز للمعنيني باألمر أن يقدموا، قبل انقضاء األجل املنصوص عليه يف الفقرة السابقة، 

 كماميكن رفع طلب اإللغاء إ  احمل احلالةار إ  مصدره أو إ  رئيسه، ويف هذه تظلما من القر

داخل أجل  تني يوما يبتدئ كم االبتدائية األقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري باحملا وأاإلدارية 

 .تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم اإلداري كليا أو جةئياتاريا من 

نه طوال  تني يوما اعترب أدارية املرفوع إليها التظلم الصمت يف شإذا لةمت السلطة اإل

 كوتها عنه مبثابة رفض له، وإذا كانت السلطة اإلدارية هي ة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها ف ن 

 .، إن اقتضو احلال ذلك، إ  نهاية أول دورة قانونية هلا تلي إيداع التظلمدأجل  تني يوما ميد

ف ن طلب  ،األنظمة ينص علو إجراء خاص يف شأن بعض الطعون اإلدارية إذا كان نظام من

اإللغاء القضائي ال يكون مقبوال إال إذا رفع إ  احملكمة بعد ا تنفاذ هذا اإلجراء وداخل نفس 

 .اآلجال املشار إليها أعاله

ثابة إذا لةمت اإلدارة الصمت طوال  تني يوما يف شأن طلب قدم إليها اعترب  كوتها عنه مب

وللمعين باألمر حين ذ أن يطعن يف ذلك أمام  ،ما مل ينص قانون علو خالف ذلك، رفض له
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 60داخل أجل  تني االبتدائية  ةالقسم املتخصص يف القضاء اإلداري باحملكم وأاحملكمة اإلدارية 

 .املشار إليها أعالهاألو  يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستني يوما 

األمر أن يطالب مبا ب عينب مكان املدارية إذا كان اإلقررات املوجه ضد املء لغااإلال يقبل طلب 

 .من حقوخي أمام القضاء الشامل يهيدع

  15 - 21املادة 

بصورة  ،أن تأمرولألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري باحملاكم االبتدائية كم اإلدارية اللمح

إذا التمس ذلك منها طالب  ،يهدف إ  إلغائه بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب ،ا تثنائية

 .اإللغاء صراحة

  16 - 21املادة 

السلطة إذا رفع إ  جهة يف ا تعمال ت اوز الأجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب  توقفي

تبليغ تاريا قضائية غري خمتصة ولو كانت حمكمة النقض، ويبتدئ  ريان األجل جمددا ابتداء من 

 .لصادر نهائيا بتعيني اجلهة القضائية املختصةاملدعي احلكم ا

 الطعون املتعلقة باالنتخابات : ثالثا

  17 - 21املادة 

 :االبتدائيةباحملاكم  داريختتص احملاكم اإلدارية واألقسام املتخصصة يف القضاء اإل

نةاعات وال ،يف املنازعات املتعلقة بانتخاب جمالس اجلماعات الاابية والغرف املهنيةبالنظر  

والنةاعات الناش ة مبنا بة انتخاب ممثلي  ،االنتخابية املتعلقة باألجهةة املسرية للمرافق اإلدارية

 .وذلك ما مل ينص قانون علو خالف ذلك ،املوظفني يف الل ن اإلدارية الثنائية التمثيل

  18 - 21املادة 

ت فيها وفق القواعد ويبحسب النصوص املنظمة هلا تقدم الطعون املتعلقة باالنتخابات 

 .أعاله  27 ر 13اإلجرائية املقررة يف النصوص املشار إليها يف املادة 
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 املنازعات املتعلقة بالضرائب وحتصيل الديون العمومية  : رابعا

 19 - 21املادة 

 :يف بالنظرء اإلداري باحملاكم االبتدائية ختتص احملاكم اإلدارية واألقسام املتخصصة يف القضا

 ؛اعات الضريبيةالنة ر

 بايات احمللية؛ر النةاعات املتعلقة بتطبيق قانون اجل

 .ر النةاعات املتعلقة بتحصيل الديون العمومية 

 21 - 21املادة 

املتعلق بالضرائب املستحقة  30081من القانون رقم  26يراد باحملكمة املختصة لتطبيق املادة 

 ةباحملكم أو القسم املتخصص يف القضاء اإلداري وهي اتها، احملكمة اإلدارية الاابيةلل ماعات 

 .الضريبة ا تحقاخيمكان الواقع يف دائرة اختصاصها االبتدائية 

 21 - 23املادة 

يف الواقع باحملاكم االبتدائية واألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري كم اإلدارية اختتص احمل

ت هذه الل نة احملدثة ايف الطعون املتعلقة بقرار بالنظر  دائرة اختصاصها مقر جلنة العمالة أو اإلقليم

وهي اتها،  الاابيةاملتعلق بالضرائب املستحقة لل ماعات  30081من القانون رقم  24باملادة 

 12) 2420من ربيع اآلخر  12 بتاريا 20810287الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

 (.2181نوفمرب

 22 - 21املادة 

ويبت فيها وفق اإلجراءات املقررة  ،العمومية الديونبالضرائب وحتصيل  املتعلقةتقدم الطعون 

 .يف النصوص املتعلقة بالضرائب والر وم والديون املعنية
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 من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت بنةع امللكية املنازعات املتعلقة : خامسا

  23 - 21املادة 

بتلقي وثائق القضاء اإلداري باحملاكم االبتدائية  واألقسام املتخصصة يفاحملاكم اإلدارية  ختتص

 القانون رقمإجراءات نةع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت املنصوص عليها يف 

ماي  6) 2401من رجب  22بتاريا  20810154الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  7082

 .النظر يف النةاعات الناش ة عن تطبيق القانون املذكوروب( 2181

 24 - 21املادة .

يف باحملاكم االبتدائية واألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري  تطبق أمام احملاكم اإلدارية

، 7082 شار إليه أعاله رقمقضايا نةع امللكية القواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف القانون امل

أو رئيس القسم  ،من ينوب عنهأو  ويتو  اختصاصات قاضي املستع الت رئيس احملكمة اإلدارية

 .كم االبتدائية أو من ينوب عنهااملتخصص يف القضاء اإلداري باحمل

 25 - 21املادة 

 7082 ن رقمالقانومن  62 إذا مل يقبل املعنيون باألمر االتفاخي املنصوص عليه يف الفصل

باحملكمة االبتدائية  من القسم املتخصص يف القضاء اإلداريأو  طلب اإلدارة من احملكمة اإلداريةت

تقدير زائد القيمة املكتسب يف يوم الطلب وحتديد التعويض املستحق، وجيب أن تقدم اإلدارة طلبها 

نصوص عليها يف الفصل هذا خالل أجل أقصاه مثاني  نوات من تاريا نشر القرارات اإلدارية امل

 .من القانون املذكور أعاله 60

 .وتكون األحكام الصادرة يف هذا الصدد قابلة دائما لال ت ناف

 باملعاشاتاملنازعات املتعلقة  :  اد ا

 26 - 21املادة 

بالنظر يف باحملاكم االبتدائية واألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري ختتص احملاكم اإلدارية 

 : الناش ة عن تطبيق النةاعات

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52284.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52284.htm
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( 2172 ديسمرب 30) 2312من ذي القعدة  21الصادر يف  022072 القانون رقم -

 ؛ منه 18، ماعدا النةاعات املتعلقة بالفصل  حداث نظام املعاشات املدنيةب

( 2172ديسمرب  30) 2312من ذي القعدة  21صادر يف ال 023072القانون رقم  -

 ؛منه  31، ماعدا النةاعات املتعلقة بتطبيق الفصل  حداث نظام املعاشات العسكريةب

 21) 2315عبان ش 3بتاريا  2074011الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  -

والصف العاملني بالقوات املساعدة يف نظام أطري اخنراط رجال التالقاضي ب( 2175أغسطس 

 ؛ املعاشات العسكرية

 2317ال من شو 10الصادر يف  20770126الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  -

، ماعدا النةاعات املتعلقة بتطبيق الفقرة  حداث نظام مجاعي لرواتب التقاعدب( 2177أكتوبر  4)

 ؛منه  51الثانية من الفصل 

( 2151مارس  26) 2378رمضان  6بتاريا  20510075الظهري الشريف رقم  -

 ؛وأصوهلمنظام املعاشات املستحقة للمقاومني وأراملهم وفروعهم املتعلق ب

فاتح أغسطس ) 2378من حمرم  25بتاريا  20580227الظهري الشريف رقم  -

 ؛عاشات الةمانة املستحقة للعسكرينياملتعلق مب( 2158

األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بأنظمة املعاشات واالحتياط االجتماعي انارجة  -

من الظهري الشريف  1مبقتضو أحكام الفصل  ماعي لرواتب التقاعداجلنظام العن نطاخي تطبيق 

 ؛20770126املشار إليه أعاله املعترب مبثابة قانون رقم 

 2316من شعبان  25بتاريا  20760534الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  -

املنح اجلةافية املخولة لبعض قدماء املقاومني وأعضاء جيش املتعلق ب( 2176أغسطس  21)

 ؛التحرير واملستحقني عنهم

ب حداث منحة الوفاة ( 2141ديسمرب  24) 2361من صفر  11القرار الصادر يف  -

 10560680 لفائدة املستحقني عن املوظفني املتوفني، والباب انامس املكرر من املر وم رقم

تحديد نظام األجور والتغذية ب( 2156أغسطس  1) 2375من ذي احل ة  14الصادر يف 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50233.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50261.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86703.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86703.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86703.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/65360.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/77512.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86675.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86675.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86675.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86675.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86745.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86745.htm
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ومصاريف التنقل املستحقة للعسكريني املتقاضني أجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد اإلدارية 

 ؛بذلكعلقة واحملا بية املت

  2315من ربيع اآلخر  21بتاريا  20750226الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  -

اإليراد اناص املمنوح للمستحقني عن العسكريني الذين ا تشهدوا املتعلق ب( 2175أبريل  14)

 ؛2313رمضان  20مليات حرب بسبب ع

تحسني املتعلق ب 4080أنظمة املعاشات واإليرادات واملنح املشار إليها يف القانون رقم  -

الشريف رقم  ، الصادر بتنفيذه الظهريوضعية املتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملني بها

 (.2182أبريل  8) 2402مجادى اآلخرة  3بتاريا  20820283

 27 - 21املادة 

من الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  56تنسا أحكام الفقرة األخرية من الفصل 

 حداث نظام مجاعي لرواتب ب( 2177أكتوبر  4) 2317من شوال  10الصادر يف  20770126

 :التاليةوحتل حملها األحكام  التقاعد

 :(الفقرة األخرية ) 56الفصل " 

 ".الرباط ة بكمة اإلدارياحملميكن الطعن يف أحكام جلنة اال ت ناف أمام " 

 28 - 21املادة 

من الظهري  57صوص عليه يف الفصل الرباط الطعن القضائي املنباإلدارية كمة احمليقدم إ  

 4)  2317شوال   من 10بتاريا  20770126الشريف املشار إليه أعاله املعترب مبثابة قانون رقم 

 (.2177كتوبرأ

 فحص شرعية القرارات اإلدارية :  ابعا

 29 - 21املادة 

ية إذا كان احلكم يف قضية معروضة علو حمكمة عادية غري زجرية يتوقف علو تقدير شرع

 جب علو احملكمة املثار ذلك أمامها أن تؤجلوشرعية القرار جديا،   النةاع يف قرار إداري وكان

القسم املتخصص يف  القضية وحتيل تقدير شرعية القرار اإلداري حمل النةاع إ  احملكمة اإلدارية أو

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85394.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85394.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85394.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85331.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85331.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85331.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/85331.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86094.htm
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اتني اجلهتني إ  حمكمة النقض حبسب اختصاص كل من ه االبتدائية أو ةالقضاء اإلداري باحملكم

، وياتب علو اإلحالة رفع املسألة أعاله 5-13و  4-13يف املادتني  القضائيتني كما هو حمدد

 .العارضة بقوة القانون إ  اجلهة القضائية احملال إليها البت فيها

لل هات القضائية الةجرية كامل الوالية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها  

 .باعتباره و يلة من و ائل الدفاع تباره أ ا ا للمتابعة أو واء باع
 

 اجلةء الفرعي الرابع

  االختصاص الدولي

 31 - 21املادة 

ختتص حماكم اململكة بالنظر يف الدعاوى اليت ترفع علو املغربي ولو مل يكن له موطن أو حمل  

 . ارجإقامة يف املغرب عدا بالنسبة للدعاوى املتعلقة بعقار يوجد يف ان

 31 - 21املادة 

علو األجنيب الذي له موطن أو حمل إقامة  الدعاوى اليت ترفع  اململكة بالنظر يفختتص حماكم 

 . يف املغرب عدا بالنسبة للدعاوى املتعلقة بعقار يوجد يف انارج

 32 - 21املادة 

له مروطن أو   بالنظر يف الدعاوى  اليت ترفع  علو األجنيب الذي ليسختتص حماكم اململكة   

 :إذا كانت الدعوىاملغرب حمل إقامة يف 

 متعلقة  مبال موجود يف املغرب  أو بالتةام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه؛ -2

 متعلقة بتسوية أو تصفية قضائية أشهرت به؛ -1

 وكان ألحدهم موطن فيه؛عدة مدعو عليهم  ضدمقامة  -3

 ا يف اململكة؛متعلقة بطلب نفقة وكان املطلوب له النفقة مقيم -4

سرألة مرن مسرائل الواليرة علرو الرنفس أو       متعلقة بنسب قاصر يقيم يف اململكة أو مب -5

  ؛لاملا

 :من مسائل األحوال الشخصية األخرىمتعلقة مبسألة  -6
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 إذا كان املدعي مغربيا؛ -

إذا كان املدعي أجنبيرا مقيمرا يف اململكرة مرا مل يكرن للمردعو عليره مروطن معرروف يف           -

 .انارج

 :تعلقة بطلب احنالل ميثاخي الةوجيةمر  7

 إذا كان عقد الةواج مربما باملغرب؛ -

 إذا كانت الدعوى مرفوعة من الةوجة اليت حتمل اجلنسية املغربية؛ -

إذا كانت الدعوى مرفوعة من الةوجة األجنبية املقيمة يف اململكة علو زوجها الذي كان  -

 له  موطن فيها؛

 انرارج أو كران قرد أبعرد مرن      وجعرل موطنره يف  اآلخرر  ه رر  قد  نيالةوجأحد  إذا كان  -

 . اململكة يأراض

نظرر يف الردعاوى األصرلية إ  النظرر يف املسرائل األوليرة       الريت ت ميتد اختصاص حماكم اململكة 

 .والطلبات العارضة وكل طلب مرتب  بهذه الدعاوى األصلية

ليت تنفذ يف إقليم اململكرة ولرو كانرت    ختتص حماكم اململكة باختاذ التدابري التحفظية والوقتية ا

 .غري خمتصة بالنظر يف الدعوى األصلية

 33 - 21املادة 

قبل املدعو متو تكن داخلة يف اختصاصها ومل مل  الدعاوى  يف ختتص حماكم اململكة بالنظر

 .املتعلقة بعقار يوجد يف انارجما عدا الدعاوى  عليه واليتها صراحة أو ضمنيا،

 .صرحت احملكمة بعدم اختصاصها ملدعو عليها إذا مل حيضر
 

 الفرع الثاني

 ختصاص حماكم ثاني درجةا
 

  24املرادة 

ويف مجيع القضايا  ختتص حماكم ثاني درجة بالنظر يف ا ت ناف أحكام حماكم أول درجة،

 .خرى اليت ختتص بالنظر فيها مبقتضو هذا القانون أو مبقتضو نصوص خاصةاأل
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ا هو خمول هلم حبسب م، ولون حملاكم ثاني درجة أومن ينوب عنهمكما ىتص الرؤ اء األ

بالنظر يف ا ت ناف األوامر الصادرة عن رؤ اء ، ا القانون أو نصوص أخرىالبت فيه مبقتضو هذ

 . حماكم أول درجة

 الفرع الثالث

 بني خمتلف احملاكم مقتضيات مشاكة
 

  25املادة 

  ( 15من الفصل  األو تلغو الفقرة )  

 . جيوز للمحاكم أن تبت يف د تورية القواننيال

التنظيمري املنصروص عليره يف     نالقرانو وجرب التقيرد ب  مرا،  دفع بعدم د تورية قرانون  إذا أثري 

 .من الد تور 233الفصل 

  26املرادة 

بعده، بالنظر يف الصعوبات املتعلقة بتأويل  241ختتص كل حمكمة مع مراعاة مقتضيات املادة 

راتها أو األوامر الصادرة عنها، وخاصة يف الصرعوبات املتعلقرة باملصراريف املرؤداة     أحكامها أو قرا

ويف مجيرع األحروال يكرون    ، شريطة أال تكون األحكام أو القرارات أو األوامر حمل طعرن  ،لديها

 . النةاعيف االختصاص آلخر حمكمة نظرت 

 1 - 26املرادة 

تلقائيا أو بناء علو   إطار مسطرة تواجهية،إما، يفبغرفة املشورةاملختصة بالبت كمة احملتتو  

مرن أخطراء   أحد انصوم بدون مصاريف، تصحيح  ما يقرع  النيابة العامة أو بناء علو طلب طلب 

، شريطة أن ال تكون قابلة األوامر الصادرة عنها يف أحكامها أو قراراتها أومادية كتابية أو حسابية 

  .لال تيناف

 هو ورئيسيف الس الت بعد أن يثبته ويوقعه ح قيده كاتب الضب  إذا قضت احملكمة بالتصحي

 .اهلي ة يف أصل احلكم املصحح

 2 - 26املرادة 
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طبقا للمادتني السابقتني إال إذا كان احلكم يف الدعوى األصلية  ةم الصادراحكستأنف األتال 

 .قابال نفسه لال ت ناف

 3 - 26املادة 

داري باحملكمرة  املتخصص يف القضراء الت راري أو اإل  قسم تثري تلقائيا حمكمة أول درجة أو ال

 .االبتدائية  عدم االختصاص النوعي 

ميكن لألطراف الدفع بعدم االختصاص النوعي يف مجيع مراحل الدعوى أمرام حمراكم أول   

درجة، ابتدائيرة كانرت أو جتاريرة، أو إداريرة أو أقسراما متخصصرة يف القضراء الت راري أو اإلداري         

 .االبتدائيةباحملاكم 

جيب علو احملكمة أو القسم املتخصص يف القضراء الت راري أو اإلداري باحملكمرة االبتدائيرة     

البت يف الدفع بعدم االختصاص النوعي داخل أجل مثانية أيام من تاريا إثارة الدفع حبكم مستقل ال 

 .يقبل أي طعن

اري باحملكمرة االبتدائيرة   إذا قضت احملكمة أو القسم املتخصرص يف القضراء الت راري أو اإلد   

بعدم االختصاص النوعي أحيلت القضرية إ  احملكمرة املختصرة دون مصراريف وجيرب علرو اجلهرة        

 . القضائية احملال إليها القضية البت فيها

ال ميكن إثارة الدفع بعدم االختصاص النوعي ألول مرة أمام حماكم ثاني درجة وأمام حمكمة 

 .النقض

 الباب الثالث

 احمللي االختصاص

 27ة ادرامل

 . يكون االختصاص احمللي حملكمة املوطن احلقيقي أو املختار للمدعو عليه

االختصراص   انعقرد ة إذا مل يكن للمدعو عليه موطن يف املغرب ولكن يتوفر علو حمرل إقامر  

 .حملكمة هذا احملل
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أمرام   عليره إذا مل يكن للمدعو عليه مروطن أو حمرل إقامرة براملغرب فريمكن تقرديم الردعوى        

 .واحد منهم عند تعددهم أي املدعي أو حمكمة موطن

 .إذا تعدد املدعو عليهم جاز للمدعي أن ىتار حمكمة موطن أو حمل إقامة أي واحد منهم

 28 املرادة 

 :اآلتيةتقام الدعاوى خالفا ملقتضيات املادة السابقة أمام احملاكم 

 ؛تنازع عليهحمكمة موقع العقار امل يف الدعاوى العقارية، أمام -2

عيين، أمام حمكمرة  ة يف  ن واحد بنةاع يف حق شخصي ويف الدعاوى املختلطة املتعلق -1

 إقامة املدعو عليه؛ حمل حمكمة موطن أو أو املوقع 

يف دعاوى النفقة أمام حمكمة موطن أو حمل إقامة املدعو عليه أو موطن أو حمل إقامرة   -3

 املدعي باختيار هذا األخري؛

، أمرام حمكمرة احملرل الرذي قردمت بره       قديم عالجات طبية أو مواد غذائيةوى تيف دعا -4

 ؛املواد الغذائية العالجات أو

يف دعاوى التعويض، أمام حمكمة احملل الذي وقع فيه الفعل املسربب للضررر أو أمرام     -5

 املدعو عليه باختيار املدعي؛املدعي أو حمكمة موطن 

راء وإجرارة اندمرة أو العمرل، أمرام حمكمرة حمرل       يف دعاوى الت هية واألشرغال والكر   -6

 ؛عليهأو تنفيذ العقد إذا كان  هو موطن أحد األطراف وإال فأمام حمكمة موطن املدعو   التعاقد

 يف دعاوى األشغال العمومية، أمام حمكمة املكان الذي نفذت فيه تلك األشغال؛ -7

املضررمونة واإلر رراليات املصرررح يف دعرراوى النةاعررات املتعلقررة باملرا ررالت واألشررياء  -8

الطرف الذي بادر  بقيمتها والطرود الربيدية، أمام حمكمة موطن املر ل أو موطن املر ل إليه باختيار

 ؛إ  رفع الدعوى

 ؛ كات ، أمام حمكمة افتتاح الاكةيف دعاوى الا - 1

أمام حمكمة يف دعاوى انعدام األهلية والاشيد والتح ري وعةل الوصي أو املقدم ،  -20

حمل افتتاح الاكة أو أمام حمكمة موطن الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤالء أو ممثلهم القانوني، 

 وإذا مل يكن هلم موطن يف املغرب ، فأمام حمكمة موطن املدعو عليه؛

يف دعاوى التأمني ومجيع الدعاوى املتعلقة بتحديد وتأدية التعويضرات املسرتحقة،    -22

كمة موطن أو حمل إقامة املؤمن له، أو أمام حمكمة احملل الذي وقع فيه الفعل املسبب للضرر أمام حم
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كمة احملل الذي توجد به األشياء ول بطبيعته، ف ن االختصاص يكون حملعدا يف قضايا العقار أو املنق

 .املؤمنة

 (   18من الفصل  2662562462261و الفقرات غتل) 

 :لقضايا االجتماعية كما يأتييف ا احملليحيدد االختصاص 

يف دعاوى عقود الشغل والتدريب املهين أمام حمكمة موقع املؤ سة بالنسبة للعمل  -2

 حمكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج املؤ سة؛أو املن ة بها 

 ، أمام حمكمة موطن املدعو عليه؛ يف دعاوى الضمان االجتماعي -1

أو أمام  ،ل، أمام احملكمة اليت وقعت احلادثة يف دائرة نفوذهايف دعاوى حوادث الشغ -3

 ؛حمكمة حمل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه

 .يف دعاوى األمراض املهنية ، أمام حمكمة حمل إقامة العامل أو ذوي حقوقه   -4

 29املادة 

 :خرية من املادة السابقة، ف ن احملكمة املختصةخالفا ملقتضيات الفقرة األ

إذا كان موطن املؤمن له  ءوى الضمان االجتماعي، أمام حمكمة الدار البيضايف دعا -2

 بانارج؛ 

يف دعاوى حوادث الشغل، أمام حمكمة حمل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند -1

 االقتضاء إذا وقعت احلادثة خارج املغرب؛

املرض فيه بيف دعاوى األمراض املهنية، أمام حمكمة احملل الذي وقع إيداع التصريح -3

 .عند االقتضاء، إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بانارج

  31املرادة 

ختررتص احملكمررة الرريت تنظررر الرردعوى األصررلية بالبررت يف الطلبررات العارضررة، علررو أنرره جيرروز 

للمدعو عليه يف طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص احملكمة إذا أثبت أن الردعوى األصرلية   

 .ه أمام حمكمة غري حمكمتهمل تقم إال بقصد جلب

  1 - 31املرادة 

 .ختصاص احمللي قبل كل دفع أو دفاعجيب علو األطراف الدفع بعدم اال

 .لألحكام الغيابية ال ميكن إثارة هذا الدفع يف طور اال ت ناف إال بالنسبة
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غري إال كان الدفع حملكمة اليت ترفع إليها القضية، وجيب علو من يثري هذا الدفع أن يبني ا

 .مقبول

إذا قبل الدفع، رفع امللف إ  احملكمة املختصة اليت تكون اإلحالة إليها بقوة القانون وبدون 

 .مصاريف

أو احمللي، أن تبت فيه حبكم مستقل جيوز للمحكمة اليت أثري أمامها الدفع بعدم االختصاص 

 .تضمه إ  املوضوع

  .إال مع احلكم الصادر يف املوضوع ال ميكن الطعن يف احلكم الفاصل يف االختصاص احمللي

 2 - 31املرادة 

مرا مل يرنص قرانون علرو      ،ميكن لألطراف أن يتفقوا كتابة علو اختيار احملكمة املختصة حمليا

 .خالف ذلك

 3 - 31املادة 

حيدد االختصاص احمللي للمحاكم الت ارية واألقسام املتخصصة يف القضاء الت اري باحملاكم 

 .أعاله 2 – 13علو ما جاء يف املادة االبتدائية عالوة 

أو القسم املتخصص يف القضاء الت اري احملكمة الت ارية  أمامالشركات،  يف دعاوى -

 مقر الشركة أو فرعها؛ حدهماالتابع ألباحملاكم االبتدائية 

أو القسم املتخصص يف القضاء  احملكمة الت ارية أمامفيما يتعلق بصعوبات املقاولة،  -

 التابع هلا مؤ سة التاجر الرئيسية أو املقر االجتماعي للشركة؛باحملاكم االبتدائية الت اري 

أو القسم املتخصص يف القضاء  احملكمة الت ارية أمامفيما ىص اإلجراءات التحفظية،  -

باحملكمة االبتدائية متو كان موضوع هذه اإلجراءات يوجد بدائرة أحدهما أو احملكمة  الت اري

  .اليت ال يوجد بدائرتها حمكمة جتارية أو قسم متخصص يف القضاء الت اري االبتدائية

 4 - 31 ادةرامل

باحملاكم يف القضاء اإلداري واألقسام املتخصصة  لمحاكم اإلداريةحيدد االختصاص احمللي ل

 :االبتدائية كما يلي



14 

 

مل ينص علو ، ما ا أعالهوما يليه 17 املادةقواعد االختصاص احمللي املنصوص عليها يف 

 .خالف ذلك يف هذا القانون أو يف نصوص أخرى خاصة

السلطة إ  احملكمة  يف ا تعمال ت اوزالوا تثناء من ذلك، ترفع طلبات اإللغاء بسبب 

اليت يوجد موطن طالب  ةاألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري باحملاكم االبتدائي وأ داريةاإل

 .يت صدر القرار بدائرة اختصاصهااإللغاء داخل دائرة اختصاصها أو ال

 

 القسرم الثالرث

 حماكم أول درجةاملسطرة أمام 

 البراب األول

 تقييد الدعوى

 31املرادة 

مبقرال مكتروب يوقعره حمرام مسر ل يف جردول هي رة مرن          حماكم أول درجةترفع الدعوى إ  

قضراء القررب الرواردة    ب واملقتضريات اناصرة   مع مراعاة االتفاقيات الدولية هي ات احملامني باملغرب

 .بعده

 :يف احلاالت اآلتية ملدعو عليه الاافع شخصيا دون مساعدة حماماوغري أنه جيوز للمدعي 

 ؛وأجرة احلضانة االتفاقيالطالخي النفقة وقضايا الةواج و-

 أعاله؛ 21القضايا اليت ختتص احملاكم االبتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة -

 ؛املتعلقة باحلالة املدنيةالتصرحيات  ضاياق-

 صيا؛قاضيا أو حماميا أمكن ملن ىاصمهما الاافع شخالدعوى  يفطر أحد إذا كان -

 .اليت ينص عليها القانون القضايا -

 حسب الاتيب التسلسليورقيا أو رقميا تقيد القضايا بكتابة الضب  يف   ل معد هلذه الغاية 

 .فيه أمساء األطراف وموضوع الدعوىضمن لتاريا إيداعها ُي

وتاريا  بالقضيةاملكلف  القاضيأو  املقرر يقاضال ، مب رد إيداع املقال بكتابة الضب ،نعيَُّي 

يف إطار برنامج معلوماتي معد هلذه الغاية حتت إشراف رئيس احملكمة أو من ينوب عنه، وله  اجللسة

 .كذلكلما حصل موجب لأن يغريهما 
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 32 املرادة

ب أن يتضمن املقال األمساء الشخصية والعائلية ألطرراف الردعوى وصرفتهم ومروطن أو     جي

اال م الشخصي والعائلي لوكيل عنوان بريدهم اإللكاوني، ووكذا عند االقتضاء  ،حمل إقامتهم

ملقرال  املدعي وصفته وموطنه، وإذا كان أحد األطراف شركة أو شخصا معنويا وجب أن يتضمن ا

 .علو خالف ذلكقانون ةه أو فرعه ما مل ينص امسه ونوعه ومرك

 .همعناوينهم أو حمل املخابرة مع يفع يق جيب علو األطراف أن يشعروا احملكمة بكل تغيري

موضروع الردعوى والوقرائع والو رائل      ،عالوة علو ذلرك  ،جيب أن يبني ب جياز يف املقاالت

 .املدعي ا تعماهلااملثارة، وترفق بالطلب عند االقتضاء املستندات اليت ينوي 

نسخة املقال املوضوع عليها طرابع كتابرة الضرب  الريت تلقرت املقرال مرع تراريا         ، يعترب وصال

 .عدد ونوع املستندات املرفقة إيداعه بعد التأكد من

إذا قدم املقال ضد عدة مدعو عليهم وجب علو املدعي أن يرفقه بعدد من النسا مساو لعدد 

 .انصوم

أو القاضي املكلف بالقضية عند االقتضاء حتديد البيانات غري التامرة أو  يطلب القاضي املقرر 

كما يطلب اإلدالء بنسا املقال الكافية وذلك داخل أجل حيدده حتت طائلة احلكم ، اليت مت إغفاهلا

 .بعدم قبول الطلب

 33 املرادة

التابعة هلرا  جيب علو احملامي أن يعني موطنه املهين داخل دائرة اختصاص حمكمة اال ت ناف 

 .اهلي ة املس ل بها وإال اعترب كل إجراء بلغ لكتابة الضب  صحيحا

جيب عليه عند نيابته أمام حمكمة توجد خارج دائرة اختصاص احملكمة املشار إليها يف الفقررة  

السابقة أن ىتار حمل املخابرة معه، مبكتب حمام يوجد بدائرة هذه احملكمة اليت ينوب أمامها أو بكتابة 

 .ضبطها وإال اعترب كل إجراء بلغ لكتابة الضب  صحيحا

جيب عليه كذلك عند نيابته أمام حمكمرة متخصصرة توجرد خرارج دائررة اختصراص احملكمرة        

املشار إليها يف الفقرة األو  من هذه املرادة أن ىترار حمرل املخرابرة معره، مبكترب حمرام يوجرد بردائرة          
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املتخصصة بها أو بكتابة ضبطها وإال اعترب كرل إجرراء بلرغ    حمكمة اال ت ناف اليت يقع  مقر احملكمة 

 .لكتابة الضب  صحيحا

 .جيب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ احملكمة

يبلغ من ميثل األطراف بعنوان بريده اإللكاوني، ويف حالة عدم اإلدالء به يعترب كرل تبليرغ   

 .يتم بكتابة ضب  احملكمة تبليغا صحيحا

وكيال لألطراف إال من كان زوجا أو قريبا أو صهرا من األصول أو الفروع ال ميكن أن يكون 

 .الدرجة الثالثة ب دخال الغاية أو احلواشي إ 

 34 املرادة

جيب علو الوكيل الذي ال يتمتع حبكم مهنته حبق التمثيل أمام القضاء أن يثبت وكالته بسند 

أو بتصرريح شرفوي يردلي بره الطررف      رمسي، أو عريف مصادخي علو صحة توقيعه بصرفة قانونيرة،   

 .أعاله 32شخصيا أمام احملكمة مبحضر وكيله مع مراعاة مقتضيات املادة 

غري أن اإلدارات العموميرة تكرون ممثلرة بصرفة قانونيرة أمرام القضراء بوا رطة أحرد املروظفني           

 .عنها ما مل يتم تنصيب حماٍم املنتدبني هلذه الغاية

  35 املرادة   

 :وكيال لألطراف ال يصح أن يكون 

 الشخص احملروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛  -2

جنحرة   بغري قابل ألي طعن بسبب جنايرة أو بسرب   حبكمالشخص احملكوم عليه  -1

 ؛ لاألموا بالةور أو ةمتعلق

 .أشخاص املهن احلرة املنظمة املعةولون مبقتضو إجراء تأدييب -3

 (35الفقرة الرابعة من الفصل  وغتل)

  36 ملرادةا

 : ، ويتضمن اال تدعاءاملدرجة فيها القضية ل لسةلتستدعي احملكمة األطراف 
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اال م الشخصي والعائلي للمدعي واملدعو عليه وموطنهمرا  رقم القضية و -2

 أو حمل إقامتهما؛ 

 موضوع الطلب؛ -1

 ؛ومقرها احملكمة -3

 ؛ يوم و اعة احلضور -4

 ؛ل احلديثةاء تتعلق بو ائل االتصابيانات إضافية عند االقتض -5

 .احملكمة عند االقتضاء دائرة اختصاصالتنبيه إ  وجوب اختيار موطن يف  -6

 37املادة 

 . يبلغ اال تدعاء بوا طة أحد املفوضني القضائيني

ميكن للمحكمة، أن تأمر عند االقتضاء، بتبليغ اال تدعاء بوا طة أحد موظفي 

 . للتبليغكتابة الضب  أو بالطريقة اإلدارية أو بأي و يلة أخرى 

إذا كان املر ل إليه يقيم خارج املغرب، يوجه اال تدعاء بوا طة السلم اإلداري 

علو الطريقة الدبلوما ية أو بوا طة الربيد املضمون، عدا إذا كانت مقتضيات االتفاقيات 

 . الدولية تقضي بغري ذلك

 1 - 37املادة 

و بعد الساعة العاشررة لريال إال يف   ال جيوز تبليغ أي طي قضائي قبل الساعة السابعة صباحا أ

 اليت تنظر يف القضية رئيس احملكمة طرف حاالت الضرورة وبعد ا تصدار إذن مكتوب ومعلل من

 .طرف قاضي التنفيذ حسب األحوالأو من 

 2 - 37املرادة 

وظرائفهم  يف الردعاوى    إطرار  الضرب  أن يباشرروا أي عمرل يردخل يف    ال جيوز ملوظفي كتابة 

 .أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتو الدرجة الرابعة ب دخال الغايةاناصة بهم 

 38املرادة  

يسلم اال رتدعاء ونسرخة مرن مقرال الردعوى إ  الشرخص نفسره أو يف موطنره احلقيقري أو          

 .املختار أو يف حمل عمله أو يف أي مكان  خر يوجد فيه
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 .غربيعترب حمل اإلقامة موطنا بالنسبة ملن ال موطن له بامل

يكون التبليغ صرحيحا لألشرخاص املعنويرة و اإلدارات واملؤ سرات العموميرة واجلماعرات       

ملمثلها القانوني أو من يقوم مقامه أو  ءالاابية وغريها من أشخاص القانون العام ،بتسليم اال تدعا

 . بالتأشري علو شهادة التسليم مبكتب الضب  التابع هلا

العثور علو الشخص املطلوب تبليغه يف املوطن احلقيقي أو جيوز للمكلف بالتبليغ عند عدم 

املختار أن يسلم اال تدعاء إ  من يثبت أو يصرح بأنه وكيله أو يعمل يف خدمته أو أنه من الساكنني 

معه من األزواج أو األقارب أو األصهار ممن يدل ظاهرهم علو أنهم بلغوا  ن التمييرة علرو أن ال   

 .يغه متعارضة مع مصلحتهمتكون مصلحة املطلوب تبل

  .يسلم اال تدعاء الذي حيمل طابع احملكمة وتاريا التبليغ مذيال بتوقيع املكلف بالتبليغ

 39املرادة 

 :ترفق باال تدعاء شهادة التسليم اليت يضمن فيها البيانات التالية

د االقتضاء اال م الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها عن. 1

 ملن تسلم اال تدعاء؛ 

 تاريا التسليم أو تاريا الرفض و  اعته؛. 2

توقيع الطرف أو الشخص الذي تسلم اال تدعاء مع بيان نوع العالقة اليت يصح بها . 3

 .من تسلمه عن التوقيع أو رفضه، أشار املكلف بالتبليغ إ  ذلك ةتسليمه إليه، وإذا ع 

  .ة التسليم إ  كتابة الضب  يف مجيع األحوال بعد توقيعه عليهايرجع املكلف بالتبليغ شهاد

مع مراعاة مقتضيات املادة  ،إذا رفض الطرف، أو الشخص الذي له الصفة  تسلم اال تدعاء

أشار املكلف بالتبليغ إ  ذلك يف شهادة التسليم مع بيان هويته، وحتديد أوصافه مع  ،أعاله 38

 .ند االقتضاءاال تعانة بالنيابة العامة ع

صادر عن املوالي لتاريا الرفض الما تسليما صحيحا يف اليوم العاشر يعترب اال تدعاء مسل

 .الذي له الصفة يف تسلم اال تدعاءأو الشخص الطرف 
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ألصق  إذا مل جيد املكلف بالتبليغ الطرف أو من يصح تسليم اال تدعاء إليه يف مكان التبليغ،

 لصاخي اإلعالن، يرجعه إ  ب اوحرر حمضر ،ع ظاهر بهذا املكانا بذلك يف موضيف احلني إشعار

 .صاخي اإلعالن وتاريا و اعة إلصاقهكتابة الضب  بعد تضمينه رقم امللف وطبيعة الطي ومكان إل

علو املكلف  وجبإذا تبني أن املدعو عليه جمهول بالعنوان الوارد باال تدعاء أو انتقل منه 

ول عنوان املدعو عليه إ  السلطة احمللية، اليت يتعني عليها بالتبليغ تقديم طلب معلومات ح

 . اعة من تاريا وضع الطلب 48موافاته جبواب داخل أجل 

بالتبليغ احملكمة  فإذا قدمت السلطات املعنية عنوانا جديدا للمعين بالتبليغ أخرب املكل

 .ال تدعائه يف العنوان اجلديد

املكلف بالتبليغ بأن املطلوب  أخربتعلومات املطلوبة، إذا مل تتوفر السلطات احمللية علو امل

 .تبليغه غادر دون أن ياك عنوانا أو أنه جمهول بالعنوان

املكلف بالتبليغ حمضرا باإلجراءات اليت مت القيام بها يتضمن رقم امللف وطبيعة الطي حيرر 

 .ملتخذة من طرفهانتي ة اإلجراءات ااملعلومات و تاريا جواب السلطة ووتاريا إيداع طلب 

تبت احملكمة يف القضية غيابيا بعد انصرام أجل شهرين من تاريا حترير احملضر املشار إليه يف 

 .الفقرة السابقة

 1 - 39 املرادة  

ميكررن للمرردعي أو حماميرره أو وكيلرره مب رررد تعرريني ترراريا اجللسررة أن يتسررلم الطيررات املتعلقررة 

ية األخرى قصد السهر علو تبليغها إ  املدعو عليه أو باال تدعاء و مجيع إجراءات امللف القضائ

 .من له املصلحة من أطراف الدعوى بوا طة مفوض قضائي

 41املرادة 

جيب أن ينصرم ما برني تبليرغ اال رتدعاء واليروم احملردد للحضرور أجرل مخسرة أيرام إذا كران           

ان موجرودا يف أي حمرل   ومدة مخسة عشر يوما إذا ك ،للطرف موطن أو حمل إقامة يف دائرة احملكمة

 .  خر من تراب اململكة

الطرف رغم عدم احاام األجل املشار إليه، ومتسك بالدفع املتعلق بهرذا األجرل،   إذا حضر 

 .أخرت القضية حضوريا إ  جلسة أخرى وإذا مل حيضر وجب إعادة ا تدعائه
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 41املرادة 

ترراب اململكرة، فر ن أجرل     إذا مل يكن للطرف الذي وقع ا تدعاؤه مروطن أو حمرل إقامرة يف    

 . احلضور حيدد يف ثالثة أشهر

تطبق اآلجال العادية بالنسبة إ  اال تدعاءات اليت تسلم باملغرب إ  الشخص الذي ال يتوفر 

 .علو موطن أو حمل إقامة عدا إذا قررت احملكمة متديد هذه اآلجال

 البراب الثرانري 

 واألحكام اجلرلرسررات

 اجللسات: الفرع األول
 

 42 املرادة 

يشهر بالشاشة  جدول كل جلسة، يبلغ إ  النيابة العامة ويعلق بباب قاعة اجللسات أو يهيأ         

 .املعدة هلذا الغرض

ميكن للمحاكم عقد اجللسات يف كل األيام عدا أيام العطل مع مراعاة املقتضيات اناصة 

 .باملادة اال تع الية

 .لسات يف اليوم والساعة احملددين يف اال تدعاءحيضر األطراف أو من ينوب عنهم اجل

 43املرادة 

 .تكون اجللسات علنية إال إذا قرر القانون خالف ذلك

ميكن للمحكمة أن تأمر تلقائيا أو بناء علو طلب أحد األطراف أو النيابة العامة ب جراء 

 .أو حرمرة األ رة املناقشة يف جلسة  رية إذا ا توجب ذلك النظام العام أو األخالخي احلميدة

جيب علو األطراف شرح نةاعاتهم باعتدال، ف ذا أخل أحدهم باالحاام الواجب 

) درهم وألف  (200)للمحكمة، جاز لرئيس اجللسة أن حيكم عليه بغرامة تااوح ما بني مائة 

 . درهم ، وال يقبل هذا احلكم أي طعن( 2000

ء أن يأمر بطرد الشخص املعين أو جيوز لرئيس اجللسة يف حال حدوث اضطراب أو ضوضا

وكيله أو أي شخص  خر من اجللسة، وإذا امتنع من وقع طرده أو عاد إ  اجللسة أمكن له أن يتخذ 
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يف حقه اإلجراءات املقررة يف قانون املسطرة اجلنائية، وإذا صدرت منه أقوال تتضمن  با أو قذفا أو 

جهه يف احلال إ  النيابة العامة لتطبيق املسطرة حمضرا يورئيس اجللسة إهانة جتاه احملكمة، حرر 

 . املتعلقة بالتلبس باجلرمية

 44املادة 

إذا صدرت أمام القضاء خطب تتضمن  با أو إهانة أو قذفا من أحد ممثلي األطراف الذي له 

م حمضرا يوجهه إ  النيابة العامة، ف ذا تعلق األمر مبحارئيس اجللسة حبكم مهنته حق التمثيل حرر 

  .مالئمابعثه إ  نقيب اهلي ة وإ  الوكيل العام للملك الختاذ ما يراه 

 الفرع الثاني

 قواعد املسطرة
 

 45املرادة 

احملاكم  أمامتطبق أمام حماكم أول درجة قواعد املسطرة الكتابية وال تكون املسطرة شفوية إال 

 بعده 3 – 45يف القضايا املشار إليها يف املادة  ةاالبتدائي

 1 - 45ملرادة ا

ميكن للمحكمة أن تعرض الصلح علرو األطرراف، وهلرا يف هرذه احلالرة أن ترأمر حبضرورهم        

 .من ميثلهم بتوكيل خاص  وشخصيا أ

 .تس ل احملكمة الصلح الذي مت بني األطراف مبقتضو حكم غري قابل ألي طعرن

 

 األول يالفررعاجلةء 

 املسطرة الشفوية

 1 - 45املادة 

إيداع املقال بكتابة الضب ، القاضي املكلف بالقضرية وتراريا اجللسرة يف إطرار     ُيعيَّن، مب رد 

برنامج معلوماتي معد هلذه الغاية حتت إشراف رئيس احملكمة أو من ينوب عنه، وله أن يغريه كلما 

 .حصل موجب لذلك
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ر يف يصدر القاضي املكلف بالقضية فورا أمرا بتبليغ املقال للطرف اآلخر، ويعني تاريا النظ

 01و 04القضية يف جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف اناصة بها وكذا اآلجرال احملرددة يف املرادتني    

 .أعاله مع اإلشارة إ  وجوب تقديم مذكرات الدفاع واملستندات قبل اجللسة

يبلغ هذا األمر إ  املدعو عليه ويعلم بتاريا اجللسة اليت خصصت للقضية كما تسلم له يف 

 .أعاله نسخة من املقال املقدم من املدعي 01و  04 املادتنيوفقا للشروط الواردة يف الوقت نفسه 

 .يشار يف امللف إ  تبليغ األمر املذكور وكذا إ  تبليغ مجيع اإلشعارات الالحقة
 

 3 - 45 املرادة

 :اآلتيةالشفوية يف القضايا املناقشة مسطرة تطبق 

 بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا؛القضايا اليت ختتص احملاكم االبتدائية  -1

 النفقة والطالخي والتطليق واحلضانة؛الةواج وقضايا  -2

 ؛القضايا االجتماعية -3

 قضايا ا تيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ -4

 . قضايا احلالة املدنية -5

 46 املرادة

اف يفصل فورا يف القضايا الواردة يف املادة أعاله أو تؤجل إ  جلسة مقبلة يعني تارىها لألطر

 .واإلشارة إ  ذلك يف الس الت ،حاال مع مراعاة  جال البت املنصوص عليها يف القانون

 47 املرادة

إذا ا تدعي املدعي أو حماميره أو وكيلره بصرفة قانونيرة ومل حيضرر يف الوقرت احملردد، أمكرن         

 .للمحكمة البت يف الطلب إذا كانت تتوفر علو العناصر الضرورية للفصل يف الدعوى

ذر تبليرغ اال رتدعاء للمردعي ومل تكرن احملكمررة تتروفر علرو العناصرر الضررورية للفصررل يف         إذا تعر 

 .الدعوى حكم بعدم قبوهلا

 

 

 



33 

 

  1 - 47  املرادة

جيوز للمحكمة  تأجيل القضية إ  جلسة مقبلرة إذا أشرعرت بر رالة مرن أحرد األطرراف أو يف       

ء املوجره إليره يف موطنره مل يصرله أو أنره      اجللسة من أحد أقاربه أو جريانه أو أصدقائه بأن اال رتدعا 

  .أو ألي  بب  خر مشروع امه خبدمة عموميةتعذر عليه احلضور لغيبته أو بسبب مرض أو لقي

 2 - 47املرادة 

حيكم غيابيا إذا مل حيضر املدعو عليه أو حماميه أو وكيله  يف الوقت احملدد لل لسة رغم 

 .توصله طبقا للقانون ما مل يدل جبواب

 48ادة امل

أو وكيلره رغرم توصرله طبقرا للقرانون،       حماميره أو هم إذا تعدد املدعو عليهم ومل حيضرر أحرد  

مع تنبيههم يف نفس الوقت املتخلفون أخرت احملكمة القضية إ  جلسة مقبلة يستدعو هلا األطراف 

 .إ  أنها  تبت حين ذ يف القضية حبكم واحد يعترب حضوريا جتاه مجيع األطراف

 ( 48من الفصل األخرية لفقرة ا وغتل) 

 49املادة 

جيب أن تثار يف  ن واحد وقبل كل دفاع يف اجلوهر الدفع ب حالة الدعوى علو حمكمة أخرى 

حمكمتني خمتلفتني أو الرتبراط الردعويني والردفع بعردم القبرول وإال كران الردفعان غرري          أماملتقدميها 

 .مقبولني

واإلخالالت الشكلية واملسرطرية الريت ال تقبلرها     يسري نفس احلكم بالنسبة حلاالت البطالن

 . احملكمة إال إذا كانت مصاحل الطرف قد تضررت فعال

   

 الثانري يالفررعاجلةء 

 املسطرة الكتابية 

 1 - 49املرادة   

رئيس القسم املتخصص يف القضاء الت اري أو القضاء أو  أول درجة  حمكمةيعني رئيس 

بعد إيداع املقال بكتابة الضب  قاضيا مقررا يسلم إليه  ممن ينوب عنهة أو باحملاكم االبتدائياإلداري 

 .أربع وعشرين  اعةداخل أجل امللف 
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بالنسبة للمحاكم  ،القانونو احلق إ  املفوض امللكي للدفاع عننسخة من املقال سلم ت

 .باحملاكم االبتدائية اإلدارية واألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري

اضي املقرر فورا أمرا بتبليغ املقال للطرف اآلخر، ويعني تاريا النظر يف القضية يف يصدر الق

أعاله مع  42و 40جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف اناصة بها وكذا اآلجال احملددة يف املادتني 

 .اإلشارة إ  وجوب تقديم مذكرات الدفاع واملستندات قبل اجللسة

ويعلم بتاريا اجللسة اليت خصصت للقضية كما تسلم له يف  يبلغ هذا األمر إ  املدعو عليه

 .أعاله نسخة من املقال املقدم من املدعي 42و  40من  دالوقت نفسه وفقا للشروط الواردة يف املوا

 .  تبليغ مجيع اإلشعارات الالحقةيشار يف امللف إ  تبليغ األمر املذكور وكذا إ

 

 2 - 49املادة 

علو  ر منهانوب عنهم االطالع علو مستندات القضية أو أخذ صوميكن لألطراف أو من ي

 .يف كتابة الضب  دون نقلها نفقتهم

 3 - 49املرادة 

  تودع املستنت ات يف كتابة ضب  احملكمة، وجيب أن يكون عدد النسا مساويا لعدد األطراف

من  ابتداء ة أيامداخل أجل عشرلإلدالء بهذه النسا مر املعين باألالقاضي املقرر إال أنذر و 

 .تحتت طائلة عدم اعتبار هذه املستنت اتاريا التوصل باإلنذار 

 .أعاله 2 - 41تبلغ املذكرات املشار إليها أعاله طبقا ملقتضيات املادة 

 4 - 49 املرادة

إذا مل يقدم املدعو عليه مستنت اته عند عرض القضية يف اجللسة صدر احلكم فيها غيابيا ما 

مة تأجيل القضية إ  جلسة أخرى بناء علو طلب املدعو عليه أو نائبه قصد تقديم مل تقرر احملك

 . مستنت اته

تأمر احملكمة عند تقديم املدعو عليه ملستنت اته، حسب األحوال، بتأخري القضية إ  جلسة 

 . رر ما مل تعترب أنها جاهةة للحكمأخرى أو ب رجاعها إ  القاضي املق

أن حييل القضية من جديد إ  اجللسة داخل أجل ال يتعدى ثالثة  رريتعني علو القاضي املق

  . أشهر
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إذا تعدد املدعو عليهم ومل يدل أحدهم مبستنت اته عند عرض القضية يف اجللسة، أخرت 

إ  جلسة أخرى مع إنذار الطرف املتخلف بأنه إذا مل يقدم مستنت اته قبلها، صدر احلكم حضوريا 

 . بالنسبة لل ميع

 . حضورية األحكام اليت تصدر بناء علو مقاالت األطراف أو مستنت اتهمتعترب

ولو كان عا وتبت يف نفس الوقت يف اجلوهر تعترب كذلك حضورية األحكام اليت ترفض دف

 . الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من اإلدالء مبستنت اته يف املوضوع 

دعو عليه ومل يقدم مستنت اته عند عرض القضية يف صب للنيابة عن املنتحتدد احملكمة ملن ي

 .اجللسة تارىا  خر بدون ا تدعائه

 5 - 49املرادة 

املقررر اإلجرراءات جلعرل القضرية جراهةة للحكرم        املكلف بالقضية أو القاضي يتخذ القاضي

لو طلب بناء ع تلقائيا أوله  ويأمر بتقديم املستندات اليت يراها ضرورية يف حتقيق الدعوى، وميكن

وما بعدها من هذا  55املنصوص عليها يف املادة  لتحقيقات اإجراء من إجراء األطراف، األمر بأي

ساس مبا ميكن للمحكمة أن تأمر به بعرد ذلرك مرن إجرراءات يف جلسرة علنيرة أو يف       املدون  القانون

 .غرفة املشورة

يق تلقائيا أو بناء علو طلب يبني القاضي املقرر بتدقيق، إذا أمر بأي إجراء من إجراءات التحق

 .هذا اإلجراء   ااألطراف، العناصر اليت يشمله

ال ميكن بأي حال أن متس األوامر اليت تصدر يف هذا الشأن الدعوى األصرلية، وتبلرغ وفرق    

 .أعاله وما بعدها، وال تكون قابلة للطعن 36مقتضيات املادة 

 6 - 49املرادة 

 جال تقديم الردود واعترب املقرر أن الدعوى جراهةة   إذا مت حتقيق الدعوى، أو إذا انقضت

 .للحكم أصدر أمرا بتخليه عن امللف وحدد تاريا اجللسة اليت تدرج فيها القضية

 . أعاله وما يليها 37يبلغ هذا األمر لألطراف طبقا للمادة 

ثناء والطلبات املقدمرة مرن األطرراف بعرد األمرر برالتخلي با رت        تال تعترب احملكمة املستنت ا

 .الطلبات الرامية إ  التنازل، وتسحب من امللف وتودع يف كتابة ضب  احملكمة رهن إشارة أصحابها
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غري أنه ميكن للمحكمة مبقرر معلل إعرادة القضرية إ  القاضري املقررر إذا طررأت بعرد األمرر        

ذلرك إثرارة    ب حالة امللف إ  اجللسة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر علو احلكم، أو إذا تعرذر قبرل  

 .واقعة لسبب خارج عن إرادة األطراف

 7 - 49املرادة 

  .ميكن لألطراف تقديم مالحظاتهم الشفوية باجللسة لتعةية مستنت اتهم الكتابية

بالنسبة للمحاكم اإلدارية و القانون وجيب أن حيضر اجللسة املفوض امللكي للدفاع عن احلق 

 .اكم االبتدائيةاألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري باحمل

ي ة هل اشفهي، وميكنه توضيحها مكتوبة بآرائهالقانون واملفوض امللكي للدفاع عن احلق يدلي 

 .الوقائع أو القواعد القانونية املطبقة عليهاب واء فيما يتعلق  ،احلكم بكامل اال تقالل

  .نالقانووحيق لألطراف أخذ نسخة من مستنت ات املفوض امللكي للدفاع عن احلق 

 8 - 49املرادة 

يأمر رئيس اجللسة جبعل القضية يف املداولة بعد انتهاء املناقشة واال تماع عند االقتضاء للنيابة 

 .العامة يف مستنت اتها الكتابية أو الشفوية 

يأمر رئيس اجللسة بالنسبة للمحاكم اإلدارية و األقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري باحملاكم 

ل القضية يف املداولة بعد انتهاء املناقشة واال تماع إ  املفوض امللكي للدفاع عن احلق االبتدائية جبع

 .والقانون

 .حيدد رئيس اجللسة التاريا الذي يتم فيه النطق باحلكم

 . تتم املداولة حبضور مجيع قضاة اهلي ة اليت قررت جعل القضية يف املداولة

 .القانون يف املداولةال يشارك املفوض امللكي للدفاع عن احلق و

 .ال يسوغ النطق باحلكم قبل حتريره كامال
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 الفرع الثالث

 األحكام

 50املادة 

 :تصدر األحكام يف جلسة علنية وحتمل يف أوهلا

 اململكة املغربية

 با م امللك وطبقا للقانون

 :وتشتمل علو البيانات اآلتية 

عامرة عنرد   ته، وا رم ممثرل النيابرة ال   احملكمة املصدرة للحكرم، وأمسراء اهلي رة الريت أصردر      -

وا رم كاترب   وا م املفوض امللكري للردفاع عرن احلرق والقرانون حسرب األحروال،        حضوره، 

 ؛ الضب 

أمساء األطراف الشخصية والعائلية وصفتهم ومهنتهم وموطنهم أو حمل إقامتهم وكذا عند  -

بشركة ينص علو امسها  وإذا تعلق األمر أو وكالئهم؛ حماميهماالقتضاء أمساء وصفة وموطن 

 .الكامل ونوعها ومركةها ورقم   لها الت اري عند االقتضاء أو ما يرفع اجلهالة عن األطراف 

 ؛وحماضر اجللسات  حضور األطراف أو ختلفهم حسب شهادات التسليم -

 مضررمنأو وكالئهررم وعنررد االقتضرراء   حمرراميهماال ررتماع إ  األطررراف احلاضرررين أو إ    -

 ؛ احلق والقانونواملفوض امللكي للدفاع عن  نيابة العامةمستنت ات ال

اإلشارة إ  مستنت ات األطرراف مرع حتليرل مروجة لو رائل دفراعهم ، والتنصريص علرو          -

 املستندات املد  بها واملقتضيات القانونية املطبقة؛ 

سة التنصيص علو أن املناقشات وقعت يف جلسة علنية أو  رية وأن احلكم قد صدر يف جل -

 . علنية

 .جيب أن تكون األحكام معللة -

 .تؤرخ األحكام وتوقع حسب احلاالت من طرف رئيس اهلي ة والقاضي املقرر وكاتب الضب 

إذا عاخي القاضي املنفرد مانع حال دون متكنه من توقيع احلكم وجب توقيعه من طرف رئيس 

، وينص يف أصرل احلكرم علرو    احملكمة داخل أربع وعشرين  اعة من التحقق من وجود هذا املانع

هذا احللول يف التوقيع بعد اإلشارة إ  أن منطوقه مطابق للصيغة اليت صدر عليها من القاضي الذي 

 .مل يتمكن من التوقيع عليه واإلشهاد بذلك من طرف كاتب الضب  
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 .إذا حصل املانع لرئيس احملكمة اختذ نفس اإلجراء وتو  توقيع احلكم أقدم القضاة

 .ذلك عند التوقيع علو أصل احلكمذكر القاضي صل املانع لكاتب الضب  إذا ح

إذا حصررل املررانع للقاضرري وللكاتررب يف  ن واحررد تررو  توقيررع احلكررم رئرريس احملكمررة بعررد      

 .التنصيص يف أصل احلكم علو البيانات املشار إليها أعاله

األجل أقدم قاض  إذا حصل املانع لرئيس اجللسة يف قضاء مجاعي، تو  توقيعه خالل نفس

شارك يف اجللسة، وكذلك األمر إذا حصل املانع للقاضي املقرر ما مل يكن هذا القاضي هو األقردم  

 .حيث يوقع احلكم من طرف القاضي اآلخر، وينص يف أصل احلكم علو هذا احللول يف التوقيع 

و رئيس اجللسة أو يف الفقرة أعاله، اكتف اإذا حصل العذر لكاتب الضب  يف احلالة املشار إليه

 .القاضي الذي يوقع عوضا عنه باإلشارة إ  ذلك عند التوقيع

إذا حصل املانع جلميع القضاة املشكلة منهم اهلي ة ولكاتب الضب ، وقع أصل احلكم رئيس 

 .احملكمة مع اإلشارة عند التوقيع إ  البيانات املشار إليها أعاله

 51املرادة 

يف حمضر اجللسة ويف   لها ويشار إ  تراريا صردوره يف    يثبت كاتب الضب  منطوخي احلكم

 .أعاله 32الس ل املنصوص عليه يف املادة 

 .يوقع حمضر اجللسة و  لها من طرف رئيسها وكاتب الضب 

 .ترقم األحكام و جتلد أصوهلا دوريا قصد تكوين   ل منها

عتربت احملكمرة أن بعضرها   مقابل وصل عدا إذا اعند املطالبة بها ترد املستندات إ  أصحابها 

 .جيب أن يبقو بامللف

 52الفصل 

 (الفصلهذا  ولغي)                                               

 53املرادة    

تسلم نسخة من احلكم ملن يطلبها من األطراف بوا طة كتابرة الضرب   بعرد مصرادقتها علرو       

 .خص الذي  لمت إليه وتاريا التسليممع اإلشارة يف امللف إ  ا م الش مطابقتها لألصل،

ميكن لكل ذي مصلحة من غري األطراف مطالبة رئريس كتابرة الضرب  بتسرليمه نسرخة حكرم       

 .مشهود مبطابقتها لألصل

 .تضاف نسخة من احلكم إ  امللف مب رد توقيعه
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 54املرادة 

قي أو املختار يبلغ احلكم أو القرار أو األمر بناء علو طلب للشخص نفسه أو يف موطنه احلقي

  .اأعاله وما بعده 37وفق مقتضيات املادة 

 (54الفصل الثانية من و  واأل تانالفقر وغتل) 
 

 ثالثالبراب ال

 إجراءات التحقيق

 الفرع األول

 مقتضيات عامة
 

 55املرادة 

ميكن للقاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقررر أو احملكمرة تلقائيرا أو بنراء علرو طلرب أحرد        

ف قبل البت يف جوهر الدعوى، األمر ب جراء خربة أو الوقوف علو عني املكان أو البحرث  األطرا

 . أو حتقيق خطوط أو أي إجراء من إجراءات التحقيق متو كان ذلك ضروريا أو جمديا

جيب علو األطراف أن يساهموا يف إجراءات حتقيق الدعوى وفقا ملا تقتضيه قواعد حسن 

 .ثار عن كل امتناع أو رفض غري مربرالنية، وللمحكمة ترتيب اآل

للقاضي املكلف بالقضية ، ميكن أو الغري ذا كان مستند لإلثبات يوجد حبوزة طرف يف الدعوىإ

ما مل يوجد مانع قانوني، األمر  ،، بناء علو طلب الطرف اآلخرأو القاضي املقرر أو احملكمة

 .غرامة تهديديةة الرفض غري املربر باحلكم عليه يف حالباإلدالء به يف أجل معقول، حتت طائلة 

با تثناء شرط الكتابة، ال ىضع تقديم الطلب املشار إليه يف الفقرتني أعاله ألي شكلية 

 .حمددة، كما ال يشاط فيه حتديد املستند املطلوب اإلدالء به  وى من حيث نوعه

 .أمور بهاأي إجراء من إجراءات التحقيق امل ميكن ملمثل النيابة العامة أن حيضر

 .ال يست اب لطلب إجراء انربة أو إعادتها متو تبني للمحكمة وجه احلكم يف القضية
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 56املرادة 

من حيدد القاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة املبلغ الذي يتطلبه القيام ب جراء 

سة عشر يوما من ب يداعه بصندوخي احملكمة داخل أجل أقصاه مخإجراءات التحقيق ويأمر طالبه 

ب جراء التحقيق تلقائيا ن كتابة الضب ، و إذا صدر األمر تاريا توصله باإلشعار املوجه إليه من لد

 .ف نه يتم فيه تعيني الطرف الذي يتو  إيداع هذا املبلغ 

إذا مل يقم من كلرف مرن األطرراف ب يرداع املبلرغ احملردد خرالل املهلرة املبينرة يف األمرر، جراز            

 . خر أن يقوم ب يداع هذا املبلغللطرف اآل

يصرف النظر عن اإلجراء يف حالة عدم إيداع هذا املبلرغ يف األجرل احملردد وتبرت احملكمرة يف      

 .القضية علو حالتها

 57املرادة 

رر أو القاضري  بوا طة كتابة الضب  حترت مراقبرة القاضري املقر     املبالغ املودعةيتم ا تخالص 

جور ومصاريف انرباء والشرهود يف أي  لغ املودعة من أجل أداء األ، وال تسلم املبااملكلف بالقضية

 .حالة مباشرة من االطراف إليهم

 .يشطب علو انبري املس ل يف اجلدول الذي تسلم املبالغ مباشرة من األطراف

 58املادة 

 .علو أجور ومصاريف الاامجة تطبق مقتضيات املادة السابقة

 الفررع الثانري

 انبررة

 59املرادة 

أو أكثر  اإذا أمر القاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة ب جراء خربة، عني خبري

 .ليقوم بهذه املهمة إما تلقائيا أو باقااح األطراف أو اتفاقهم

خربري علرو أن يرؤدي     تعريني ميكن، بصفة ا تثنائية،   وعند عدم وجود خبري مدرج باجلدول

ما مل يعف من أدائها باتفاخي األطراف، ويف مجيرع    ت طائلة بطالن انربةحت اليمني اناصة بانرباء

 .األحوال جتب اإلشارة يف احلكم إ   تاريا أدائها أو اإلعفاء منها 

يتطلرب اجلرواب عنهرا اال رتعانة     اليت جترى انربة فيهرا يف شركل أ ر لة تقنيرة      العناصرحتدد 

 .بذوي االختصاص
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 40األطراف باملقرر القاضي ب جراء خربة طبقا ملقتضيات املادة تسهر كتابة الضب  علو تبليغ 

 .أعاله

 60املرادة   

و القاضي املقرر أو احملكمة األجل أإذا كان التقرير مكتوبا، حدد القاضي املكلف بالقضية 

الذي جيب علو انبري أن يضعه فيه، وتشعر كتابة الضب  االطراف مب رد وضع التقرير املذكور بها 

 .نسخة منه ألخذ

إذا كان التقرير شفويا، حدد القاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة تاريا 

 .اجللسة اليت يستدعو هلا األطراف بصفة قانونية ويقدم انبري تقريره الذي يضمن يف حمضر مستقل

 .ميكن لألطراف أخذ نسخة من ذلك احملضر وتقديم مستنت اتهم حوله عند االقتضاء

  61املادة  

إذا مل يقم انبري باملهمة املسندة إليه داخل األجل احملدد أو مل يقبل القيام بها، عني القاضي 

املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة أو من تنتدبه من أعضائها هلذه الغاية دون ا تدعاء 

 .ا التغيرياألطراف خبريا  خر بدال منه، وتشعر كتابة الضب  األطراف فورا بهذ

بصرف النظر عن اجلةاءات التأديبية، ميكن احلكم علو انبري الذي مل يقم باملهمة املسندة إليه أو 

رفضها بدون عذر مقبول باملصاريف والتعويضات املاتبة عن تأخري إجناز انربة للطرف املتضرر، 

 كما ميكن احلكم عليه بغرامة لفائدة انةينة العامة

 62املرادة  

 : اآلتيةجتريح انبري الذي مل يعني باتفاخي األطراف لأل باب  ميكن

 ؛ثالثةإذا كانت بني انبري وأحد األطراف قرابة أو مصاهرة إ  الدرجة ال -

 إذا كان هناك نةاع بينه وبني أحد األطراف؛ -

 إذا عني إلجناز انربة يف غري جمال ختصصه ؛ -

 ة يف موضوع النةاع؛أد  بشهاد إذا  بق له أن أبدى رأيا أو -

 إذا كان مستشارا ألحد األطراف؛ -

 .إذا كان هناك أي  بب خطري  خر -

مخسة أيام من تاريا تبليغ املقرر القضائي بتعيني انبري حتت أجل يقدم طلب الت ريح داخل 

 .طائلة عدم قبوله 



41 

 

 .ثري أ باب الت ريح من تلقاء نفسهميكن للخبري أن ي

ة الت ريح املقدمة يف مواجهته ويطلب منره التوقرف مؤقترا عرن إجنراز      يشعر انبري فورا مبسطر

 .انربة يف انتظار البت يف هذه املسطرة

داخل أجل مخسة أيام من تاريا تقدميه، وال  يف طلب الت ريحغرفة املشورة  يف تبت احملكمة 

 .عن إال مع احلكم البات يف اجلوهريقبل هذا املقرر أي ط

 63املرادة 

نبري حتت طائلة البطالن أن يستدعي األطراف حلضور إجناز انرربة، وأن يشرعر   جيب علو ا

 .حماميهم أو وكالءهم بذلك مع إمكانية ا تعانة األطراف بأي شخص يرون فائدة يف حضوره

يتضمن اال تدعاء تاريا ومكان و اعة إجناز انربة وجيب علو انبري أن ال يقوم مبهمته إال 

و بعد التأكد من توصلهم باال تدعاء بصفة قانونية وذلك قبرل مخسرة أيرام    حبضور أطراف النةاع أ

 .علو األقل من املوعد احملدد إلجراء انربة ما مل يتعذر ذلك أو إذا تعلق اإلجراء بأمر ا تع الي

جيري انبري حماولة الصلح بني األطرراف ويضرمن يف حمضرر مرفرق برالتقرير أقروال األطرراف        

 .معه عليه مع وجوب اإلشارة إ  من رفض منهم التوقيعومالحظاتهم ويوقعون 

وميكن . يقوم انبري مبهمته حتت مراقبة القاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة

 .للقاضي حضور عمليات انربة إذا اعترب ذلك مفيدا

 64املرادة 

التقريرر إ  انربري ليقروم    ميكن للقاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمرة إرجراع   

تلقائيا أو بطلب من  ، كما ميكناحلاصل فيه ضدون مصاريف بتدارك النقص أو اإلغفال  أو الغمو

أحد األطراف، ا تدعاء انربري جللسرة معينرة يسرتدعو هلرا مجيرع األطرراف لتقرديم اإليضراحات          

 .واملعلومات الالزمة اليت تضمن يف حمضر يوضع رهن إشارتهم 

 65املرادة 

إذا احتاج انبري أثناء قيامه مبهامه إ  ترمجة شفوية أو كتابية تعني عليه اختيار ترمجران مرن   

ء إ  القاضي املكلف بالقضية  أو القاضي و ذا تعذر عليه ذلك أمكنه الل فبني املدرجني باجلدول، 

 .لتعيني ترمجان  املقرر أو احملكمة



43 

 

ملعلومات الضرورية مع اإلشارة إ  مصدرها يف شكل تصريح  كل ا يفميكن للخبري أن يتلقو 

 .تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك

 66املادة 

إذا اعترب القاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة أن انربة جيب أال تن ة من 

 .حسب ظروف القضيةعلو أن يكون عددهم وترا طرف خبري واحد، يعني ثالثة أو أكثر 

رباء بأعماهلم جمتمعني وحيررون تقريرا واحدا، ف ذا كانت  راؤهم خمتلفة بينوا رأي يقوم ان

 .كل واحد واأل باب املساندة له مع توقيعه من طرف اجلميع

ال يلةم القاضي املكلف بالقضية  أو القاضي املقرر أو احملكمة برأي انبري املعني ويبقو له 

 . ضاح اجلوانب التقنية للنةاعاحلق يف تعيني أي خبري  خر من أجل ا تي

 

 الفررع الثالرث

 املعراينرة

 67املرادة 

جيوز للقاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو للمحكمة، إما تلقائيا وإما بناء علو طلب 

أحد األطراف،  األمر مبعاينة الشيء املتنازع عليه، ويف هذه احلالة حيدد يف األمر اليوم والساعة اليت 

ها هذه املعاينة حبضور األطراف الذين يتعني ا تدعاؤهم بصفة قانونية، فر ذا كران األطرراف    تتم في

 .حاضرين وقت النطق باألمر أمكن للمحكمة أن تقرر إجراءها حاال

 68املرادة 

إذا كان موضوع املعاينة يتطلب معلومات تقنية ال تتروفر عليهرا احملكمرة ترأمر يف نفرس املقررر       

 .وإبداء الرأي بتعيني خبري للحضور

إذا تقرر إجراء املعاينة خارج دائرة نفوذ احملكمة الصادر عنها األمر أمكن انتداب حمكمة أخرى 

 .إلجرائها

 69املرادة 

جيوز للقاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو للمحكمة، عند االقتضاء، اال تماع أثناء 

 .كانت هناك فائدة تربر ذلك املعاينة إ  أشخاص معينني وإجراؤها حبضورهم متو
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 71املرادة 

أو مرن  ن طررف رئريس اهلي رة وكاترب الضرب        حيرر حمضر باملعاينة ويوقع حسب األحوال مر 

رهرن إشرارة    طرف القاضي املقرر أو القاضي املكلف بالقضية وكاتب الضب ، ويرودع هرذا احملضرر   

 .األطراف بكتابة الضب 

 الفررع الرابرع

 األحباث
 

 71املرادة 

 .وز األمر بالبحث يف شأن الوقائع اليت يبدو التثبت منها مفيدا يف حتقيق الدعوىجي

 72املادة 

يبني احلكم القاضي بالبحث الوقائع اليت  ي رى بشأنها، وكذلك يوم و اعة اجللسة اليت 

 . يتم فيها

يتضمن احلكم ا تدعاء األطراف للحضور وتقديم شهودهم يف اليوم والساعة احملددين أو 

 . شعار كتابة الضب  خالل مخسة أيام بأمساء الشهود الذين يرغبون يف اال تماع إليهمإ

 73املادة 

 .فيهال تماع إ  الشهود وااالنتقال إ  عني املكان للمحكمة أيضا أن تقرر جيوز 

 74املادة 

جيوز لألطراف ا تدعاء شهودهم مباشرة بر الة مضمونة أو وفق الشروط املنصوص عليها 

 .وما بعدها أعاله 37ملادة يف ا

 75املرادة 

ال تقبل شهادة من كانت بينهم وبني أحد األطراف أو أزواجهم رابطة مباشررة مرن قرابرة أو    

 . مصاهرة من األصول أو الفروع أو احلواشي إ  الدرجة الثالثة، عدا إذا قرر القانون خالف ذلك

و حكرم اكتسرب قروة الشريء     ال تقبل أيضرا شرهادة األشرخاص الرذين نرص القرانون أو قضر       

 .الشهادة ألداءاملقضي به بأنهم عدميو األهلية 
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 76 املادة                                                         

 .يستمع إ  الشهود علو انفراد  واء مبحضر األطراف أو يف غيبتهم 

نه وموطنه ومدى يصرح كل شاهد قبل مساع شهادته بامسه الشخصي والعائلي ومهنته و 

 .قرابته أو مصاهرته لألطراف مع ذكر درجتها وما إذا كان خادما أو أجريا عند أحدهم

 .يقسم الشاهد حتت طائلة البطالن علو قول احلقيقة 

 عال يؤدي األفراد الذين مل يبلغوا من العمر مثاني عشرة  نة مشسية كاملة اليمني، وال يستم

 .إليهم إال علو  بيل اال ت ناس 

 .ميكن إعادة مساع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض

 

 77املرادة        

جيب أن يفصل بني يوم تسليم اال تدعاء ويوم حضور الشهود مخسرة أيرام علرو األقرل إذا     

كان الشاهد يقيم بدائرة نفود احملكمة أو مبركة جماور هلا، وميدد هذا األجل إ  مخسة عشر يوما إذا 

 . أي مكان  خر من تراب اململكة كان يقيم خارج مقرها يف

ميكن احلكم علو الشهود املتخلفني حبكم قابل للتنفيذ رغم التعرض واال ت ناف بغرامرة ال  

 .تتعدى مائيت درهم 

جيوز ا تدعاء الشهود من جديد ف ن ختلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة ال تتعدى مخسمائة 

الشاهد من الغرامرة احملكروم بهرا عليره إذا قردم عرذرا        درهم، غري أنه ميكن يف مجيع األحوال إعفاء

 . مقبوال

 78املادة 

إذا ثبت أن هناك ا تحالة حلضور الشاهد يف اليوم احملدد أمكن تأخري القضية إ  تاريا الحرق  

 .أو االنتقال قصد تلقي شهادته

ا طة إنابرة  إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص احملكمة أمكن اال تماع إ  شهادته بو

 .قضائية
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 79املادة 

 .أدائهاميكن جتريح الشهود لعدم اهليتهم ألداء الشهادة او ألي  بب قانوني  خر مينعهم من 

يبت حاال يف الت ريح املوجه إ  الشاهد مبقتضو حكم غري قابل للطعن إال يف وقت واحد مع 

 .احلكم البات يف املوضوع إن كان قابال للطعن

 81املادة 

 .قديم الت ريح قبل أداء الشهادة إال إذا ظهر  ببه بعد ذلكجيب ت

 .إذا قبل الت ريح يف هذه احلالة األخرية ألغيت الشهادة

 81املرادة       

يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا وال ميكن له أن يسرتعني بتصررحيات مكتوبرة إال بصرفة ا رتثنائية      

  .وبعد اإلذن له بذلك

و هل ة يصعب علو األطرراف أو الشرهود اآلخررين فهمهرا أمكرن      إذا كان الشاهد يتكلم لغة أ

اال تعانة، إما تلقائيا أو بناء علو طلب أحد األطررراف، بكل شخص قادر علو الامجة شريطة أن 

ال يقل عمره عن مثانية عشر  نة وأن ال يكون مدعوا ألداء شهادته يف القضية وأن يؤدي اليمني علو 

 .من غري الاامجة املقبولني لدى احملاكمأن ياجم بأمانة إذا كان 

جيوز تلقائيا أو بطلب من األطراف أو من أحدهم ا تفسار الشهود عن كرل مرا يكرون مالئمرا     

 .لتوضيح الشهادة

 .املفهمة يؤدي من ال قدرة له علو الكالم الشهادة بالكتابة أو باإلشارة

 82املرادة 

القاضري املكلرف بالقضرية أو    أمر بهرا  ير يت ميكن ألي طرف يف الدعوى، يف إطار األحبراث الر  

، أن يطرح مباشرة علو الطرف اآلخر أو علو أحد الشهود أ  لة من أجل القاضي املقرر أو احملكمة

 .توضيح وقائع الدعوى

 .ال جيوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدالئه بشهادته

 .رف أو ال يريد التوقيعكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه ال يعتتلو علو  

 83املرادة 

حيرر كاتب الضب  حمضرا بشهادة الشهود يوقعه حسب األحوال القاضي املكلف بالقضية أو 

 :  اآلتيةالقاضي املقرر أو رئيس اهلي ة يتضمن البيانات 
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 غياب أو حضور األطراف ؛ -2

 يوم ومكان و اعة اال تماع إ  الشهود ؛ -1

 أمساءهم الشخصية والعائلية ؛ -3

 مهنتهم وعناوينهم ؛ -4

 أداءهم اليمني ؛ -5

 تصرحياتهم اليت أفضوا بها ؛ -6

مدى القرابة أو املصاهرة أو عالقة الةوجية أو عالقة اندمة أو العمل اليت جتمع بني  -7

 األطراف والشهود ؛

 أوجه الت ريح املقدمة يف مواجهتهم ؛ -8

 .اإلشارة إ  تالوة شهادتهم عليهم  -1

 84 املادة

 .بعد البحث أو تؤخر القضية إ  جلسة مقبلةتبت احملكمة حاال 

 الفررع انامرس

 اليميرن
 

 85املرادة 

إذا وجه أحد األطراف اليمني احلامسة إ  خصمه إلثبات ادعاء أو ردها هذا األخرري حلسرم   

أو بعرد   النةاع نهائيا، أصدرت احملكمة أمرا متهيرديا برأداء الريمني يف اجللسرة حبضرور الطررف اآلخرر       

 .بصفة قانونيةا تدعائه 

 .يبني من يوجه اليمني بدقة الوقائع  اليت يريد  أداء اليمني خبصوصها

أقسم : "يؤدي الطرف اليمني علو صحة أو عدم صحة الوقائع موضوع اليمني بالعبارة اآلتية

 .وحيرر حمضرا بذلك" باهلل العظيم

احملكمة  واء  ابتدائيا أو جيوز أن توجه اليمني احلامسة يف أي حالة  كانت عليها الدعوى أمام 

 .ا ت نافيا، وال جيوز للمحكمة أن متنع توجيه اليمني إذا كان انصم متعسفا يف توجيهها



48 

 

وملن وجهت إليه اليمني أن يردها علو خصمه، علو أنه ال جيوز الرد إذا انصبت اليمني علو 

 .واقعة ال يشاك فيها انصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمني

 86املرادة 

إذا عاخي الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن احلضور أمكن أداء اليمني أمام قاض 

 .أو هي ة منتدبة، للتوجه عنده مبساعدة كاتب ضب  حيرر حمضرا بذلك

إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمني أو ردت عليه يسكن خارج دائرة احملكمة أمكن هلا 

 .ني أمام حمكمة موطنه أو حمل إقامته، وحيرر حمضرا بذلكأن تأمر بأن يؤدي اليم

 87املرادة 

إذا اعتربت احملكمة أن أحد األطراف مل يعةز ادعاءاته باحل ج الكافية أمكرن هلرا تلقائيرا أن    

 .توجه اليمني املتممة إ  هذا الطرف بأمر متهيدي يبني الوقائع اليت  تتلقو اليمني بشأنها

 85الشكليات والشروط املنصوص عليها يف هذه املادة و يف املرادتني  تؤدى هذه اليمني وفق 

 .أعاله 86و

 .ال جيوز ملن وجهت إليه احملكمة هذه اليمني أن يردها علو الطرف اآلخر

 88املرادة 

ميكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمني طبقا للشروط والصيغة اليت تلةم دينيا ضمري من 

مر الذي حيدد الوقائع اليت تؤدى اليمني بشأنها، واألجل واملكان يؤديها، ويثبت ذلك يف األ

 .والشروط احملددة إلمتام أدائها

تؤدى اليمني دائما حبضور الطرف اآلخر أو بعد ا تدعائه بصرفة قانونيرة وحبضرور القاضري     

 .املنتدب أو اهلي ة املنتدبة وكاتب الضب  الذي حيرر حمضرا يثبت القيام بهذه العملية

 حلف األخرس و نكوله ب شارته املعهودة إن كان ال يعرف الكتابرة، فران كران يعرفهرا     يعترب

 .  فحلفه ونكوله يكون بها

 1 - 88املرادة 
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له أداء اليمني  نيابة  زطلب حتليف انصم إذا كان خموال بذلك، وال جيوجيوز للنائب القانوني 

 .عمن ميثله

 2 - 88املرادة 

ادعو حقا علو الاكة وأثبته، ميينا علو أنه مل يستوف هذا احلق من توجه احملكمة تلقائيا ملن 

املتوفو بنفسه أو بغريه، وال أن املتوفو أبرأه منره أو أحالره علرو غرريه، وأنره مل يسرتوف دينره مرن         

 .الغري، وأنه مل يكن عليه للمتوفو يف مقابل هذا احلق دين أو رهن

 .طبقا للقانون اليمني يؤديها ورثته إليهإذا تويف من وجهت 

 الفررع السرادس

 ةورحتقيق انطوط وال

  اجلةء الفرعي األول

 حتقيق انطوط
 

 89املرادة 

بأنه ال يعاف مبا ينسب إ   حإذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة أو صر

ك إن تبني أنه الغري أمكن للقاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة صرف النظر عن ذل

 . غري ذي فائدة يف الفصل يف النةاع

إذا كان األمر خبالف ذلك، أشر علو املستند ووقع عليه من لدن القاضي املكلف بالقضية أو 

القاضي املقرر أو رئيس اجللسة وكاتب الضب  وأمر بتحقيق انطوط أو البصرمات، بالسرندات أو   

 .شهادة الشهود أو بوا طة خبري عند االقتضاء

 91املرادة 

 :إن املستندات اليت ميكن قبوهلا للمقارنة هي بصفة خاصة 

 التوقيعات علو  ندات رمسية ؛ -

 الكتابة أو التوقيعات اليت  بق اإلقرار بها؛ -

 .الذي مل ينكر من املستند موضوع التحقيق اجلةء -

وال يؤشر و يوقع القاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقررر أو رئريس اجللسرة حسرب األحر     

 .علو مستندات املقارنة
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 1 - 91املرادة 

ميكن للقاضي املكلف بالقضية أو القاضري املقررر أو للمحكمرة أن ترأمر اجلهرة املرودع لرديها        

 .املستند الرمسي ب حضاره للمقارنة

 .اجلنائية ويف حالة االمتناع تطبق املقتضيات املنصوص عليها يف قانون املسطرة

 91املرادة 

موقع ممن أنكره، أمكن  احلكم عليه  بغرامة لفائردة   وقيق أن املستند حمرر أإذا ثبت من التح

 .ما قد حيكم به من تعويضات ومصاريف إ درهم  باإلضافة  5000إ   500انةينة العامة من 

 1 - 91املرادة 

املستند الذي يشهد عليه ذلك  أن يقيم  بشأنه دعوى ضد الشخص ميكن ملن بيده مستند عريف 

 .هذا األخري أن ما ورد باملستند هو خطه أو توقيعه ليقر

 .يعترب املستند مقرا به إذا مل حيضر املدعو عليه رغم ا تدعائه وتوصله بصفة قانونية

 .يعترب املستند مقرا به أيضا إذا حضر املدعو عليه و كت أو مل ينكره أو مل ينسبه  إ   واه

يع أو البصمة شهدت عليره احملكمرة بهرذا اإلقررار     إذا حضر املدعو عليه و أقر بان  أو التوق

 .حبكم غري قابل ألي طعن

 2 - 91املرادة 

 81إذا أنكر املدعو عليه ان  أو التوقيع أو البصمة، جرى التحقيق طبقا ملقتضيات املواد من 

 .أعاله 2 - 10إ  

 اجلةء الفرعي الثاني 

 ادعراء الرةور

 الةور الفرعي -أوال
 

 92املرادة 

قدم أحد األطراف طلبا عارضا أثناء  ريان الدعوى بالةور الفرعي يف أحد املستندات  إذا

املقدمة صرف القاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة النظر عن ذلك إذا تبني أن 

 .الفصل يف الدعوى ال يتوقف علو هذا املستند
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احملكمة الطرف  وية أو القاضي املقرر أإذا كان األمر خبالف ذلك، أنذر القاضي املكلف بالقض

 .الذي قدم املستند ليصرح مبا إذا كان يريد ا تعماله أم ال

إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلو عن ا تعمال املستند املطعون فيه بالةور الفرعي أو مل 

 .يصرح بشيء بعد مثانية أيام، حني املستند من الدعوى

 93املرادة 

ذي مت إنذاره أنه ينوي ا تعمال املستند أوقف الفصل يف الطلب األصلي و إذا صرح الطرف ال

 توبعتأمر ب يداع أصل املستند داخل مثانية أيام بكتابة الضب ، وإذا مل يقم بذلك يف األجل احملدد 

 .املسطرة كما لو صرح بأنه ال ينوي ا تعماله

 94املرادة 

 .لعارض املتعلق بالةور الفرعيإذا وضع أصل املستند أجري التحقيق يف الطلب ا

 95 فصلال

 (الفصلهذا  ولغي) 

  96املرادة 

إذا كان أصل املستند املطعون فيه بالةور حمفوظا يف مستودع عمومي أصدر القاضي املكلف 

 .بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة أمرا ألمني املستودع بتسليم هذا األصل إ  كتابة الضب 

 97املرادة  

القاضي املكلف بالقضية أو القاضي املقرر أو احملكمة، خالل مثانية أيام من وضع املستند يقوم 

املطعون فيه بالةور أو أصله عند االقتضاء بكتابة الضب ، بالتأشري علو املستند أو األصل و حتريرر  

األطراف يبني فيه حالة املستند أو األصل حبضور النيابة العامة وكذا  من طرف كاتب الضب   حمضر

 .أو بعد ا تدعائهم بصفة قانونية

 98املرادة 

  10و 81يقع الشروع فور حترير احملضر يف إثبات الةور بنفس الطريقة املشار إليها يف املادتني 

 . أعاله

تبررت احملكمررة حبكررم واحررد يف وجررود الررةور ويف موضرروع الرردعوى بعررد إيررداع األطررراف        

 .ملستنت اتهم
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 (500)مخسرمائة  مرن   العامرة  وض طلبه بغرامة لفائدة انةينرة حيكم علو مدعي الةور املرف

 .درهم دون مساس بالتعويضات واملصاريف واملتابعات اجلنائية (5000)إ  مخسة  الفدرهم 

إذا ثبت وجود الةور وظهرت عناصر تسمح مبعرفة مرتكبره، أحيلرت املسرتندات إ  النيابرة     

 .العامة  الختاذ ما تراه مالئما

 99املرادة 

يوقف تنفيذ احلكم يف شقه القاضري حبرذف أو متةيرق املسرتند كرال  أو بعضرا أو تصرحيحه أو        

إعادته إ  أصله داخل أجل اال ت ناف أو إعادة النظر أو النقض، و كذا أثناء  ريان هذه املساطر 

 . عدا إذا وقع التصريح بقبول احلكم أو بالتنازل عن ا تعمال طرخي الطعن

 111 املرادة

ا تنفيذ احلكم القاضي ب رجاع املستندات املقدمة إ  أصحابها، كما هو الشرأن يف  يوقف أيض

 .احلالة املعينة يف املادة السابقة، ما مل يؤمر بغري ذلك بناء علو طلب من يعنيه األمر

 111املرادة 

ة بكتابرة الضرب  إال   ال جيوز تسليم نسا من املستندات املطعون فيها بالةور مادامت موضوع

 .علو حكم بناء

 الةور األصلي انياث
 

 1 - 111املرادة 

ميكن ملن ىشو االحت اج عليه مبستند مةور أن ينازع من بيرده ذلرك املسرتند لسرماع احلكرم      

 .بتةويره وذلك بدعوى أصلية

 .يتضمن املقال بيان الو ائل اليت يعتمد عليها مدعي الةور

  2 - 111املرادة 

 .فيها القواعد املنصوص عليها يف هذا الفرع  تطبق يف حتقيق هذه الدعوى واحلكم

 112املرادة 

يوقررف النظررر يف دعرروى الررةور املدنيررة إ  حررني البررت النهررائي يف دعرروى الررةور الةجريررة  إن  

 .وجدت
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 رابعالبراب ال

 والتدخل  الطلبرات العارضرة

 ومواصلة الدعوى والتنازل

 الفررع األول

 الدعوىيف إدخال الغري 

 113املرادة 

ا طلب أحد األطراف إدخال شخص يف الدعوى بصفته ضامنا أو ألي  بب  خر ا تدعي إذ

 .أعاله 42إ   37املطلوب إدخاله طبقا للمواد 

 .يعطو له األجل الكايف اعتبارا لظروف القضية وحمل موطنه أو إقامته للحضور باجللسة

تأمل، غري أنه ميكرن  ميكن إدخال شخص يف الدعوى إ  حني وضع القضية يف املداولة أو ال

 .بعده إذا كان الطلب جاهةا وقت إدخال الغري 206للمدعي طلب تطبيق مقتضيات املادة 

 114املرادة 

 .تطبق نفس املقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا  خر بصفته ضامنا فرعيا

 115املرادة 

  (205تلغو الفقرة األو  من الفصل )  

ما مل  ،أمكن إخراج هذا األخري من الدعوى بطلب منه الضامن حبلوله حمل املضمون أقرإذا 

 .األصلي إبقاءه فيها حفاظا علو حقوقه ييطلب املدع

 . ال موجب ال تدعاء املسؤول املدني إذا مل ينازع الضامن يف ثبوت الضمان

 116املرادة 

 .يبت يف الطلبات األصلية والعارضة حبكم واحد

هةا وحده دون الطلب العارض، أن يطلب البت يف ميكن للمدعي األصلي، إذا كان طلبه جا

طلبه منفصال عن الطلب العارض علو أن يبت بعد ذلرك يف الطلرب العرارض، مرا مل ترر احملكمرة       

 .البت يف الطلبني معا حبكم واحد
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 117املادة 

حبلوله حمل املضمون علو هذا األخري يف  أقرتنفذ األحكام اليت تصدر ضد الضامن الذي 

 .لضامن ولو أخرج املضمون من الدعوىحالة عسر ا

 208املرادة 

بطلب منه أجال  كمةه احملتلشخص هلك منح اإذا أدخل مدعو عليه أمام احملكمة بصفته وارث

 .دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوىإلعداد كافيا 

 الفرع الثاني

 إحالة الدعوى أمام حمكمتني

 خمتلفتني وارتباط الدعويني
 

 119املرادة 

ن قدمت دعوى حملكمة أخرى يف نفس املوضوع أو إذا كان النرةاع مرتبطرا بردعوى    إذا  بق أ

 .تلقائيا أو بطلب من أحد األطراف جارية أمام حمكمة أخرى أمكن تأخري القضية

 111املرادة 

أو  أو بطلرب مرن األطرراف    تضم الدعاوى اجلارية أمام حمكمة واحدة بسبب ارتباطها تلقائيا

 .أعاله 41ت املادة من أحدهم وفقا ملقتضيا
 

 الثالثالفررع 

 مواصلرة الدعروىالتدخل اإلرادي و
 

 111املرادة 

 .ن له مصلحة مشروعة يف النةاعمميقبل التدخل اإلرادي يف الدعوى 

 112 ادةامل

جيوز للمحكمة يف حالة طلب إدخال الغري يف الدعوى أن حتكم يف الطلب األصلي منفصال 

 .ن تؤجله لتبت فيه ويف طلب إدخال الغري يف الدعوى حبكم واحدإذا كانت القضية جاهةة، أو أ
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 113 ادةملا

ال ميكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة األخرى احلكم يف الطلب األصلي إذا كان 

 .جاهةا

 114 ادةامل

احلكم يف الدعوى إذا كانت أحدهم أو حصول تغيري يف أهليتهم ال تؤخر وفاة األطراف أو 

 .جاهةة

 115 ةادامل

بوفاة أحد األطراف أو بتغيري وضعيته بالنسبة إ  األهلية  واء  امب رد علمه كمةستدعي احملت

من هلم  أعاله 1 – 31إ   37املواد شفويا أو ب شعار يوجه وفق الشروط املنصوص عليها يف 

 .الصفة يف مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا مل تكن الدعوى جاهةة للحكم

 116 ادةامل

مل يقم الذين أشعروا مبواصلة الدعوى بذلك يف األجل احملدد يصرف النظر ويبت يف  إذا

 .القضية

 117 ادةامل

 .املتعلق بتقييد الدعاوىأعاله  32 ادةتتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات املشار إليها يف امل

 118 ادةملا

فيها القضية  درجتأإذا حضر األشخاص الذين هلم الصفة يف مواصلة الدعوى اجللسة اليت 

 .تعترب الدعوى  ارية بهذا احلضور إذا مل يصدر عنهم تصريح صريح بذلك
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 فرع الرابعال

 لتنرازلا
 

 119املرادة 

ميكن التنازل كتابرة أو بتصرريح يضرمن مبحضرر اجللسرة يشرار فيره إ  أن الطررف تنرازل عرن           

 .دعوىالدعوى اليت أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن احلق موضوع ال

 .عن التنازل عن الدعوى ختلي انصم عن موضوع احلق بال يات

 .ياتب عن التنازل عن الطلب حمو الاافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات املقدمة إ  احملكمة 

 121املرادة 

 ويف أي مرحلة با تثناء ما تعلقيف مجيع القضايا  أو موضوع احلقيقبل التنازل عن الدعوى 

 .وح بالتخلي عنه أو التصرف فيهحبق غري مسم

 121املادة 

 .تس ل احملكمة التنازل مبقتضو حكم غري قابل ألي طعن

إذا تعرض الطرف اآلخر علو التنازل عن الدعوى بتت احملكمة حبكم قابل لال ت ناف وفرق  

 .قواعد االختصاص القيمي

 122املرادة 

 .مور إ   ابق حالتها بقوة القانونإرجاع األ وفق املادة السابقةياتب علو احلكم الصادر 

 123املادة 

داء املصاريف اليت ميكن ا تخالصها جبميع أياتب عن كل تنازل موافقة الطرف املتنازل عن 

 .الطرخي القانونية
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 انامسالبراب 

 املصراريف

 124املرادة 

أو  شخصا ذاتيا أو معنويا خاصا كان حيكم باملصاريف علو كل من خسر الدعوى  واء

 .املصاريف كال أو بعضاوزيع ، وجيوز احلكم حبسب ظروف القضية بتعاما

 .يتحمل احملكوم عليه هذه املصاريف يف حدود ما حكم به عليه

إذا تعددت األطراف اليت خسرت الدعوى جاز توزيع املصاريف بينها بالتساوي أو بنسبة ما 

 .كانت متضامنة فيما حكم به حكم به علو كل طرف، وتكون األطراف ملةمة بالتضامن إذا

 125املادة 

يذكر يف احلكم الفاصل يف النةاع املصاريف اليت وقعت تصفيتها ما مل يتعذر ذلك قبل إصدار 

 .احلكم، و تقع التصفية يف هذه احلالة االخرية بأمر من احملكمة يرفق مبستندات القضية

 126املرادة 

الامجان ف ن نسخة من األمر بتقديرها يؤشر  إذا تضمنت املصاريف أجور و أتعاب انبري أو

عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضب ، وتسلم وتوجره طبقرا للشرروط املنصروص عليهرا يف      

 .أعاله 31إ   37من املواد 

 .إذا مل يكن املبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف ف ن املبلغ املستحق يبني يف نسخة األمر

مني جتاه انبري أو الامجان بأداء املبلرغ، غرري أنره لريس هلرذا األخرري       يكون كل األطراف ملة

 . متابعة غري احملكوم عليهم باملصاريف إال يف حالة إعسار الطرف احملكوم عليه

 127املرادة 

ميكن للخبري وللامجان ولألطراف التعرض أمام رئيس حمكمة أول درجة أو رئيس القسم 

أو من ينوب عنهما علو األمر الصادر بتقدير األتعاب خالل عشرة  املتخصص باحملكمة االبتدائية

 .أيام من تاريا التبليغ

 .يقبل األمر الصادر يف هذا التعرض الطعن باال ت ناف فق 
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 128املرادة 

 .أعاله 216إذا طلب أحد الشهود تقدير املصاريف طبقت مقتضيات الفقرة األو  من املادة 

 129املرادة 

املنازعة يف تقدير املصاريف داخل أجل عشرة أيام من تبليرغ احلكرم أو األمرر     جيوز لألطراف

 .احملدد هلا إذا كان احلكم الصادر يف املوضوع انتهائيا

 .ال يقبل احلكم أو األمر الصادر يف هذا الصدد أي طعن

ر ال جتوز املنازعة يف حصر املصاريف إال عن طريق الطعن باال ت ناف إذا كان احلكم الصراد 

 .يف املوضوع ابتدائيا

  سادسالبراب ال

  التعررض
  

 131املرادة 

إذا مل تكن قابلة  أول درجة حماكم ية الصادرة عن جيوز التعرض علو األحكام الغياب

 54من تاريا التبليغ الواقع طبقا ملقتضيات املادة  اممخسة عشر يولال ت ناف، وذلك يف أجل 

 .أعاله

 .غ إ  أنه بانقضاء األجل املذكور يسق  حقه يف التعرضينبه الطرف يف وثيقة التبلي

 131املرادة 

يقدم مقال التعرض ويستدعو األطراف فيه للحضور لل لسة طبقا للقواعد املنصوص عليها 

 .أعاله 1 - 31، و2 – 31، 31،  38، 1 – 37، 2 – 37، 37، 32يف املواد من 

 132املرادة 

 .غري ذلك يف احلكم الغيابييوقف التعرض التنفيذ ما مل  يؤمر ب

التنفيذ املأمور به يف احلكم الغيابي، بتت غرفرة املشرورة يف    ذا قدم احملكوم عليه طلبا ب يقافإ

 .بعده 247هذا الطلب طبقا ملقتضيات املادة 

 133املرادة 

 .احملكوم عليه غيابيا مرة ثانية تعرض جديد من الشخص املتعرض ال يقبل
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 السابعالبراب 

 رافاال ت ن

 134املادة 

جيوز الطعن باال ت ناف يف مجيع األحوال يف األحكام الصادرة عن حمراكم أول درجرة، إال   

 .إذا قرر القانون خالف ذلك

تستأنف األحكرام الصرادرة عرن  احملراكم االبتدائيرة واإلداريرة وعرن األقسرام املتخصصرة يف          

يبتدئ من تاريا التبليرغ وفرق مقتضريات     القضاء اإلداري باحملاكم االبتدائية خالل أجل ثالثني يوما

 .وما بعدها من هذا القانون 37املادة 

تستأنف األحكام الصادرة عن احملراكم الت اريرة واألقسرام املتخصصرة يف القضراء الت راري       

  .باحملاكم االبتدائية داخل أجل مخسة عشر يوما من تاريا التبليغ

مرع   عنهرا ال ا ت ناف األحكام الصادرة أن ترفع مقحمكمة أول درجة جيب علو كتابة ضب  

مرن  يومرا  عشرر  مخسة املستندات املرفقة إ  كتابة ضب  احملكمة املرفوع إليها اال ت ناف خالل أجل 

 .اال ت ناف إيداع مقالتاريا 

إذا تعلق األمر بقضايا األ رة ف ن ا ت ناف األحكرام الصرادرة يف شرأنها جيرب تقدميره داخرل       

 .تثناء قضايا الوصية واملرياثأجل مخسة عشر يوما با 

يبتدئ أجل اال ت ناف من تاريا التبليغ إ  الشخص نفسه أو يف موطنه احلقيقي أو املختار أو 

 .من تاريا التبليغ يف اجللسة إذا كان ذلك مقررا مبقتضو القانون

قضايا جيب علو كتابة الضب  باحملكمة االبتدائية أن ترفع مقال ا ت ناف األحكام الصادرة يف 

أيرام   ةاأل رة مع املستندات املرفقة إ  كتابة ضب  احملكمة املرفوع إليها اال ت ناف خالل أجل عشرر 

 .اال ت ناف إيداع مقالمن تاريا 

يوقف أجل اال ت ناف واال ت ناف نفسه داخل األجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان احلكم 

 .أو األمر مشموال بالتنفيذ املع ل
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واألقسررام املتخصصررة يف القضرراء  ف األحكررام الصررادرة عررن احملرراكم اإلداريررة لرريس ال ررت نا

 .القاضية ب يقاف تنفيذ قرار إداري، أثر موقفاإلداري باحملاكم االبتدائية 

إذا تعلق اال ت ناف حبكم صادر يقضي بتحديد التعويض عن نقل امللكيرة مرن أجرل املنفعرة     

 .يقاف التنفيذالعامة واالحتالل املؤقت فال ياتب عليه إ

جيررب علررو حمكمررة اال ررت ناف اإلداريررة أو القسررم املتخصررص يف القضرراء اإلداري مبحكمررة   

يوما يبتدئ  60اال ت ناف  أن تبت يف طلب اال ت ناف املتعلق ب يقاف تنفيذ قرار إداري داخل أجل 

 .من تاريا توصل كتابة الضب  بامللف

 135املرادة 

 .فرعي ولو كان قد طلب دون حتفظ تبليغ احلكمحيق للمستأنف عليه، رفع ا ت ناف 

 .ال يؤثر التنازل عن اال ت ناف األصلي يف البت يف اال ت ناف الفرعي

 .ياتب عن عدم قبول اال ت ناف األصلي عدم قبول اال ت ناف الفرعي

 ،نف مضرا يف جةء منه ألحرد الطررفني  لقبول اال ت ناف الفرعي جيب أن يكون احلكم املستأ

 .يف ذلك اجلةء بالطرف اآلخرونافعا 

 .ال يصح توجيه اال ت ناف الفرعي إال ضد املستأنف أصليا

 1 - 135املرادة 

اهلدف من اال ت ناف األصلي متو كان جيوز توجيه اال ت ناف املثار ضد غري املستأنف أصليا 

     .لتمسات ا ت نافهحتميل الطرف غري املستأنف مبا قد يعفو منه املستأنف أصليا يف حالة اال ت ابة مل

 2 - 135املادة 

و اال ت ناف املثار  ببا يف تأخري الفصل يف أاال ت ناف الفرعي  أن يكون ال ميكن يف أي حال

 .إذا كانت القضية جاهةة اال ت ناف األصلي

 136املرادة 

تضاعف اآلجال ثالث مرات ملصلحة األطراف الذين ليس هلم موطن وال حمل إقامة 

 .باململكة
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 137املادة 

توقف وفاة أحد األطراف  جال اال ت ناف لصاحل ورثته وال تقع مواصلتها من جديد إال بعد 

مرور مخسة عشر يوما التالية لتبليغ احلكم للورثة مبوطن الشخص املتوفو طبقا للطرخي املشار إليها 

 .أعاله 54يف املادة 

القانونيني مجاعيا دون تنصيص علو ميكن أن يقع هذا التبليغ إ  الورثة أو إ  ممثليهم 

صفاتهم، غري أنه إذا وقع التبليغ لكل وارث علو حدة وجب أن يتم يف موطن كل وأمسائهم 

 .واحد منهم

 138املرادة 

ميكن أن يقع تبليغ مقال اال ت ناف املقدم ضد شخص تويف أثناء  ري الدعوى أو ضد الورثة 

أعاله طبقا للطرخي احملددة   237 احلالة املشار إليها يف املادة أو ممثليهم القانونيني فرادى أو مجاعة  يف

يف نفس املادة، غري أن املستأنف ال ميكن أن يواصل ا ت نافه إال بعد التبليغ لكل واحد من الورثة أو 

 .ممثليهم القانونيني مبوطنهم

 139املرادة 

األجل، وال يبتدئ  ريانه  إذا وقع أثناء أجل اال ت ناف تغيري يف أهلية أحد األطراف توقف

من جديد إال بعد مخسة عشر يوما من تبليرغ احلكرم ملرن هلرم الصرفة يف تسرلم هرذا التبليرغ بصرفة          

 .قانونية

 141املرادة 

ال تستأنف األحكام التمهيدية إال يف وقت واحد مع األحكرام الفاصرلة يف املوضروع وضرمن     

 .نفس اآلجال

وضوع ا ت ناف مجيع األحكام التمهيدية الصادرة يف ياتب عن ا ت ناف احلكم الفاصل يف امل

  .الدعوى

إن األحكام اليت  تقضي يف جةء من الطلبات األصلية وتأمر  متهيديا  ب جراء  مرن إجرراءات   

التحقيق أو ب جراء وقيت يف اجلرةء اآلخرر مرن الطلبرات، ال ميكرن الطعرن فيهرا باال رت ناف إال مرع          

 .ات األصليةاألحكام الفاصلة يف مجيع الطلب
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 141املرادة 

يقدم اال ت ناف أمام كتابة ضرب  احملكمرة الريت أصردرت احلكرم املطعرون فيره، مرع مراعراة          

 .أعاله 234مقتضيات  املادة 

يعفو طلب اال رت ناف املقردم حملكمرة اال رت ناف اإلداريرة أو القسرم املتخصرص يف القضراء         

 .يةاإلداري مبحكمة اال ت ناف من أداء الر وم القضائ

 داريالقسم املتخصص يف القضاء اإلجيوز للرئيس األول حملكمة اال ت ناف اإلدارية أو رئيس 

 .مبحكمة اال ت ناف منح املساعدة القضائية طبقا للمسطرة املعمول بها يف هذا اجملال

يوجه مع املسرتندات   وورقي أو رقمي يثبت وضع املقال بكتابة الضب  يف   ل خاص       

إ  كتابة ضب  حمكمة اال ت ناف املختصة داخل أجل  دون مصاريفووثائق ملف القضية  املرفقة به

 .ال يتعدى مخسة عشر يوما من تاريا إيداع مقال اال ت ناف، وأ بوعا بالنسبة للقضايا اال تع الية

يعترب وصال نسخة املقال املوضوع عليها طابع كتابرة الضرب  الريت تلقرت املقرال مرع تراريا        

 .عد التأكد من عدد ونوع املستندات املرفقةإيداعه ب

 142 ادةرامل

مرع مراعراة    براملغرب  لمحرامني لحمام مسر ل يف جردول هي رة      بوا طة مقال اال ت ناف يرفع

أو حمرل   ومروطن األمساء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنرة   أعاله، يتضمن  32مقتضيات املادة 

الوكيل عند االقتضاء، أو  امياحمل وموطنا م وصفة عليه وكذا  واملستأنفإقامة كل من املستأنف 

بيانرات احلكرم    يتضرمن شرركة امسهرا الكامرل ونوعهرا ومركةهرا وفرعهرا، كمرا        ر باألم تعلقوإذا  

 .الطلب والوقائع والو ائل املثارة وموضوعاالبتدائي تارىا ورقما 

  .ميكن للمستأنف إثارة و ائل إضافية ما مل يتم ختم املناقشة

 .عليهم املستأنف األطرافلألصل بعدد   مطابقتهاذا املقال بنسا منه مصادخي علو ه يرفق

إذا مل تقرردم أي نسررخة أو كرران عرردد النسررا غررري مسرراو لألطررراف تطلررب كتابررة الضررب  مررن  

القضرية  ثراني درجرة   املستأنف أن يدلي بهذه النسا داخل عشرة أيام ويدرج الرئيس األول حملكمرة  

 .سة اليت يعينها وتصدر احملكمة املرفوع إليها اال ت ناف قرارا بالتشطيببعد مرور األجل يف اجلل
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إذا أد  املستأنف بالنسا الناقصة داخل أجل شهرين من تاريا التشطيب، أدرجت القضية  

 .من جديد يف اجللسة وإال صدر قرار بعدم القبول

إال  و  فيره و رند التبليرغ    من احلكم املطعون بنسخةأيضا تأييدا ملقاله  املستأنف جيب أن يدلي

 .أصدرته اليتاحملكمة   منطلبتهما كتابة ضب  حمكمة اال ت ناف 

غرري التامرة أو الريت مت إغفاهلرا      الشركلية  البيانرات  حتديرد االقتضراء   عند املقرراملستشار  يطلب

 .حيدده  أجل داخل

 1 - 142 ادةرامل

، وحيرق لألطرراف    اال رت ناف ليهرا  املرفوع إكمة احملاال ت ناف الدعوى من جديد أمام  ينشر

 .وإثارة الدفوع اليت يرونها األدلةتقديم 

 تثريهمل يتعلق األمر بالنظام العام الذي ميكن هلا أن  أ باب اال ت ناف ما يفهذه احملكمة  تنظر

 .أن الطاعن ال يضار بطعنه ر األطراف بذلك دون املساس مببدأأن تشع بعد ،تلقائيا

 

 2 - 142املرادة 

ا صدر احلكم يف موضروع غرري قابرل للت ةئرة أو يف الترةام بالتضرامن أو يف دعروى يوجرب         إذ

القانون فيها مقاضاة أشخاص معينني جاز ملن فاته أجل الطعن من احملكوم عليهم أو قبل احلكرم،  

 .أن يطعن فيه أثناء النظر يف الطعن املرفوع يف األجل من أحد األطراف متبنيا طلباته

ولو بعد فواته  اخل األجل وجب إدخال الباقي منهمعلو أحد احملكوم هلم د إذا رفع الطعن

 .بالنسبة إليهم

يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن املرفوع من أحدهما يف احلكم الصادر يف الدعوى 

األصلية إذا كانت مصاحلهما غري متعارضرة، وإذا رفرع الطعرن علرو أحردهما داخرل األجرل جراز         

 .يه ولو بعد فواته بالنسبة إليهإدخال اآلخر ف

 243 ادةرامل

 با تثناء طلب املقاصة أو أي طلرب  اال ت نافتقديم أي طلب جديد أثناء النظر يف  ميكن ال

 .ال يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب األصلي

خرتم املناقشرات أمرام    بعرد  تعويض األضرار واملستحقات الناش ة  أيضا طلب لألطراف جيوز

 . حمكمة أول درجة
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والذي يرمي إ  نفس الغايات  األصليطلبا جديدا الطلب املاتب مباشرة عن الطلب  يعد ال

 .رغم تأ يسه علو أ باب أو علل خمتلفة

   144 ادةرامل

 .انارج عن انصومة الغري تعرض  يستعمليقبل أي تدخل إال ممن يكون له احلق يف أن  ال

 علوينص قانون  مل ما ثاني درجةأنفة أمام حمكمة طلب إدخال الغري يف القضايا املست يقبل ال

 .خالف ذلك

م متو كان احلك ذلكدرجة ثاني طلب إدخال الغري يف القضايا املستأنفة أمام حمكمة  يقبل

 .دخالاملستأنف غيابيا يف حق طالب اإل

 145 ادةرامل

 .ة ثاني درجةينفذ احلكم من طرف احملكمة املصدرة له أو من طرف احملكمة اليت تعينها حمكم

وميكن حملكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتهرا إ  حمكمرة إداريرة أو حمكمرة ابتدائيرة تتضرمن       

 .قسما متخصصا يف القضاء اإلداري

 146 ادةرامل

احلكم املطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم يف درجة ثاني  حمكمة إذا أبطلت أو ألغت 

 .اجلوهر

 الثامن ابرالب

 لر املع ذرالتنفي

 147 ادةرامل

املع ل رغم التعرض أو اال ت ناف دون كفالة إذا كان هناك  ند رمسي  بالتنفيذ وجوبا يؤمر

 .نهائي  ابقأو حكم  به، معافأو تعهد 

 ظرروف القضرية   ببدونهما حسشخصية أو  أو مالية بكفالةبالتنفيذ املع ل أيضا  األمر جيوز

 .اليت جيب توضيحها
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أمرام احملكمرة الريت تنظرر يف التعررض أو       برات إيقراف التنفيرذ املع رل    طل تقرديم  ميكرن غري أنه 

تنفيرذه  إيقراف  مرفرق بنسرخة مرن احلكرم املطلروب      مبقال مستقل عرن الردعوى األصرلية     اال ت ناف

 .ونسخة من مقال الطعن فيه

مب رد ما حيال إليها هذا املقال األطراف للمناقشة ثم احلكم  ، عند االقتضاء،احملكمة تستدعي

 . أو كتابيا شفوياحيث ميكن هلم أن يقدموا مالحظاتهم  املشورةغرفة  يف

 .داخل أجل ثالثني يوما احملكمة تبت

إ  أن يقع البت يف اجلوهر أو كليا أو جةئيا إيقاف التنفيذ املع ل  إقرارالطلب أو  رفض ميكن

 .كفالة من طالبه ديمتقالتنفيذ املع ل ملدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ علو  ب يقافاألمر 

الكرايف لضرمان القردر احملكروم بره       املبلرغ الاخريص للطررف احملكروم عليره ب يرداع       أيضا ميكن

بني يدي شخص  خر عني هلذه الغاية باتفاخي  أوبكتابة ضب  تعينها احملكمة املشمول بالتنفيذ املع ل 

 .يذ وحدهإلجراءات التنفاملتابع  الطرفويكون املبلغ املودع لصاحل  ،األطراف

 .عن اإليداع مب رد صدور احلكم النهائي يف اجلوهر اليد ترفع

أعراله، قردم طلرب     240إذا تعلق األمر حبكم بت يف جةء من الطلبات األصلية وفرق املرادة   

إيقاف التنفيذ أمام غرفة املشورة باحملكمة املصدرة هلذا احلكم، وبت فيه وفق اإلجراءات املقررة يف 

  .هذه املادة

 1 - 147دة املا

 .ال تقبل قرارات غرفة املشورة الطعن بالتعرض ما مل ينص القانون علو خالف ذلك

 القسرم الرابرع

 املساطر اناصة باال تع ال

 مسطرة األمر باألداء

 البراب األول

 واملعاينات طلبالاألوامر املبنية علو 

 148املرادة 

احملكمة االبتدائية أو مرن ينروب   ىتص رئيس حمكمة أول درجة أو رئيس القسم املتخصص ب

عنهما بالبت يف كل طلب يستهدف احلصرول علرو أمرر ب ثبرات حرال أو توجيره إنرذار أو أي إجرراء         
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ويصردر األمرر يف غيبرة    . مستع ل يف أي مادة مل يرد بشأنها نص خاص وال يضر حبقروخي األطرراف  

 .األطراف دون حضور كاتب الضب 

 . باب املوجبة لتقدميه ويرفق باملستندات املؤيدة لهيشتمل الطلب علو ملخص للوقائع واأل

إذا كان األمر يتعلق ب جراء معاينة ال ميكن القيام بها إال بوا طة ذوي االختصراص، أمكرن   

خمتص من بني انرباء املس لني جبدول انرباء املقبولني باحملاكم خبري للرئيس أومن ينوب عنه تعيني 

 .للقيام بذلك

أو يف اليوم املوالي لتقديم الطلب علو األكثر، إال أنه ميكن للرئيس أو من يصدر األمر فورا 

ينوب عنه عند االقتضاء أن مينح أجال للطالب، لرإلدالء بربعض البيانرات غرري التامرة أو املسرتندات       

 . الضرورية، ال يتعدى مثانية أيام حتت طائلة عدم قبول الطلب

 .األحوال يف حالة وجود صعوبة يرجع إ  الرئيس أو من ينوب عنه يف مجيع

يكون األمر الذي ال يست يب للطلب قابال لال ت ناف داخل مخسة عشرر يومرا مرن تراريا     

 .النطق به عدا األمر ب ثبات حال أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار الذي ال يقبل أي طعن

حمكمة   تابة ضبجيب علو كتابة الضب  أن ترفع مقال اال ت ناف مع املستندات املرفقة إ  ك

 .ثاني درجة داخل أجل ثالثة أيام من تاريا إيداع مقال اال ت ناف

يبت الرئيس األول أو من ينوب عنه يف غيبة األطراف بقرار ال يقبرل أي طعرن داخرل أجرل     

 .مخسة عشر يوما من تاريا توصل كتابة الضب  بامللف

تحريرر حمضرر يثبرت فيره باختصرار      يقوم املكلف بتنفيذ األمر بتوجيه إنذار أو ب ثبات حال، ب

 .أقوال ومالحظات املطلوب يف هذا اإلجراء الذي ميكنه أخذ نسخة منه

يسررق  األمررر الصررادر بنرراء علررو طلررب إذا مل يطلررب تنفيررذه خررالل ثالثررني يومررا مررن ترراريا 

 .صدوره، وال مينع هذا السقوط من ا تصدار أمر جديد

 1 - 148املرادة 

املبنية علرو طلرب أمرام رئريس حمكمرة أول درجرة أو رئريس القسرم         ميكن املنازعة يف األوامر 

 . املتخصص باحملكمة االبتدائية أو من ينوب عنهما بصفته قاضيا لألمور املستع لة
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للرئيس أو من ينوب عنه أن يقر األمر املتخذ أو يعدله أو يلغيه، كما له بناء علو طلب املعين 

 .ملنازعة املرفوعة إليهباألمر أن يوقف تنفيذه إ  أن يبت يف ا

 البراب الثانري

 املستع رالت

 149املرادة 

ىتص رئيس حمكمة أول درجة أو رئيس القسم املتخصص باحملكمة االبتدائية أو مرن ينروب   

عنهما، بصفته قاضيا للمستع الت، بالبت يف احلرا ة القضائية، أو يف أي إجراء وقيت أو حتفظي، 

ل، وأن ال ميرس مبرا ميكرن أن يقضرو بره يف املوضروع،  رواء كران         شريطة أن يتوفر عنصر اال تع ا

 .النةاع  قد أحيل إ  احملكمة أم ال

أن يرأمر   –رغم وجود منازعرة جديرة    –ميكن للرئيس أو من ينوب عنه ضمن نفس النطاخي 

بكل التدابري التحفظية أو ب رجاع احلالة إ  ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد الضطراب 

 .جليا أنه غري مشروع ثبت

غري أنه إذا كان األمر يستوجب رفع دعروى يف املوضروع، حردد قاضري املسرتع الت أجرال       

 .لطالب اإلجراء للقيام بذلك حتت طائلة اعتبار األمر الصادر كأن مل يكن

 151املرادة 

 ال ميكن أن يقدم الطلب يف غري األيام والساعات املعينة للقضاء املستع ل يف حالرة اال رتع  

القصوى،  واء إ  قاضي املستع الت أو إ  مقر احملكمة وقبل التقييد يف   ل كتابة الضب  ولو 

 .مبحل إقامته، ويعني القاضي فورا اليوم والساعة اليت ينظر فيهما الطلب

 .ميكن له أن يبت حتو يف أيام العطل

 1 - 151املرادة 

باب املوجبرة لتقدميره، ويرفرق باملسرتندات     يبني املقال ب جياز موضوع الدعوى والوقائع واأل 

 . اليت ينوي املدعي ا تعماهلا
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 151املرادة 

عراة الشرروط املنصروص عليهرا يف     مرا املدعو عليه داخل أجل منا رب مرع   فيستدعو الطر

 .أعاله وما بعدها 31إ   37 ةادامل

 .ميكن اال تغناء عن هذا اال تدعاء يف حالة اال تع ال القصوى

 152املادة 

يف اإلجراءات الوقتية وال متس مبا ميكن أن يقضي به يف إال ال تبت األوامر اال تع الية 

 . اجلوهر

 153املرادة 

تكررون األوامرررر اال ررتع الية مشرررمولة بالتنفيرررذ املع ررل بقررروة القررانون، وميكرررن لقاضررري     

علو أصل األمرر إذا  املستع الت مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة، كما ميكنه أن يأمر بالتنفيذ 

 .دعت إ  ذلك ضرورة قصوى

يقدم اال ت ناف داخل أجل مخسة عشر يوما من تبليغ األمر عدا يف احلاالت اليت يقرر فيها 

 . القانون خالف ذلك

ترفع كتابة الضب  مقال اال ت ناف مع املستندات املرفقة ووثائق امللف إ  كتابة ضب  حمكمة 

 .شرة أيام من تاريا إيداع مقال اال ت نافاال ت ناف داخل أجل أقصاه ع

يفصل يف اال ت ناف الرئيس األول أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستع الت مع تطبيرق  

 .أعاله 248من املادة  8مقتضيات الفقرة 

 .ال تقبل األوامر اال تع الية الطعن بالتعرض

 1 - 153املرادة 

طرف الرئيس األول أو من ينوب عنه الذي يبت  ميكن إيقاف التنفيذ املع ل بقوة القانون من

أعراله أو إذا كران    241يف غرفة املشورة إذا وقع إخالل بأحد الشرطني املنصوص عليهمرا يف املرادة   

 .ىشو وقوع ضرر جسيم من التنفيذ

 154املرادة 
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حبسب األحوال البت يف املصاريف أو األمر باالحتفاظ بالبت فيها  تجيوز لقاضي املستع ال

 .إ  أن تقع تصفيتها مع املصاريف املتعلقة باملوضوع

 .تودع أصول األوامر اال تع الية بكتابة الضب  ويكون منها   ل خاص
 

 الباب الثالث

 األمرر براألداءمسطرة 
 

 155املرادة 

الي بشرأن كرل طلرب تأديرة مبلرغ مر      أمرام احملراكم االبتدائيرة    ميكن إجراء مسطرة األمر براألداء  

  .درهم مستحق مبوجب  ند رمسي أو اعااف بدين( 5000) الف درهم  يت اوز مخسة

متخصصرة يف   اأقسرام ال تتضمن  االبتدائية اليتأمام احملاكم إجراء مسطرة األمر باألداء ميكن 

ال يقرل عرن   تأدية مبلغ مالي  بشأن طلبيف املدن اليت ال توجد فيها حماكم جتارية  القضاء الت اري

مسرتحق مبوجرب ورقرة     رهرم د ( 100000)عشرين ألرف درهرم    يت اوز مخسة  الف درهم و ال

 . معامالت جتاريةناجتني عن  جتارية أو  ند رمسي أو اعااف بدين

ميكررن إجررراء مسررطرة األمررر برراألداء أمررام احملرراكم الت اريررة واألقسررام املتخصصررة يف القضرراء  

درهرم  ( 5000)مخسرة  الف   الت اري باحملاكم االبتدائية بشرأن طلرب تأديرة مبلرغ مرالي يت راوز      

 .مستحق مبوجب ورقة جتارية أو  ند رمسي أو اعااف بدين ناجتني عن معامالت جتارية

 156املرادة 

أو األقسرام املتخصصرة يف   الت اريرة   مأو احملراك كم االبتدائيرة  ايرفع مقال األمر باألداء إ  احمل

وذها موطن أو إقامة الطرف املردين، طبقرا   اليت يوجد بدائرة نف القضاء الت اري باحملاكم االبتدائية

 .للشروط املشار إليها يف القسم الثالث أعاله

جيب أن يتضمن املقال اال م العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو حمل إقامة األطراف، وإذا 

كان أحد األطراف شرركة وجرب أن يتضرمن املقرال امسهرا ونوعهرا ومركةهرا، مرع البيران الردقيق           

 .وموجب الطلب للمبلغ املطلوب

جيب أن يعةز هذا املقال بأصل السند الذي يثبت أ اس الدين وصورة أو صور طبق األصل 

 .عنه بعدد املدينني
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 157املرادة 

ال يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغره بانرارج أو إذا مل يكرن للمردين مروطن معرروف       

 .بااب اململكة

 158املرادة 

القسرم املتخصرص يف    رئريس   أوالت اريرة  احملكمرة   رئريس أو ة ىتص رئيس احملكمة االبتدائير 

 .بالبت يف مقاالت األمر باألداء مأو من ينوب عنه القضاء الت اري باحملاكم االبتدائية

أن الدين ثابت ومستحق األداء، إما جةئيا أو رئيس القسم املتخصص إذا ظهر لرئيس احملكمة 

لو املدين بأداء أصل الردين واملصراريف والفوائرد عنرد     أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا ع

 .االقتضاء

 .إذا ظهر خالف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معلال برفض الطلب

 .ال يقبل األمر بالرفض أي طعن

يبقو للطالب، يف حالة رفض الطلب أو قبوله جةئيا، احلق يف الل روء إ  احملكمرة املختصرة    

 .وفق اإلجراءات العادية

 159املرادة 

لردى كتابرة ضرب     رقمري   ورقري أو تس ل مقاالت األمر باألداء يف توارىها بسر ل خراص    

احملكمة املقدم إليها الطلب، وجيب أن تبني فيه أمساء املدعني واملدعو عليهم ومهنرتهم ومروطنهم   

 القاضي بقبرول الطلرب إمرا جةئيرا أو كليرا أو رفضره      أعاله  258 املادة وتاريا األمر املشار إليه يف 

 .ومبلغ الدين وأ اس املطالبة به وتاريا التعرض إن قدم

 161املرادة 

إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جةئيا، تبلغ نسخة طبق األصل من األمر مرفقة وجوبا 

أعاله، بطلب من الردائن،   256بنسخة من الطلب وصورة من  ند الدين املدعو به وفقا للمادة 

 .إ  الطرف املدين

 .ألمر باألداء قابال للتنفيذ مب رد صدوره، وال يقبل أي طعن غري التعرضيكون ا

 161املرادة 

 :جيب أن تتضمن وثيقة تبليغ األمر باألداء، حتت طائلة البطالن، إعذار احملكوم عليه 

 .بأن يؤدي إ  الدائن مبلغ الدين واملصاريف احملددة يف األمر والفوائد عند االقتضاء -
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األمر داخل أجل مخسة عشر يوما من تاريا التبليغ، مع إشعاره بأنه  أو أن يتعرض علو -

 .يف حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا األجل، يسق  حقه يف ممار ة أي طعن

 162املرادة 

يعترب األمر باألداء كأن مل يكن إذا مل يبلغ داخل أجل  نة من تاريا صدوره ويبقو للردائن  

 .ختصة وفق اإلجراءات العاديةاحلق يف الل وء إ  احملكمة امل

 163املرادة 

أو عن رئيس  ،يقدم الطعن بالتعرض مبقال مكتوب أمام احملكمة اليت صدر األمر عن رئيسها

 .القسم املتخصص يف القضاء الت اري بها

املعروض عليهرا   باحملكمة االبتدائية للقسم املتخصص يف القضاء الت اريأو ميكن للمحكمة 

معلرل، بنراء علرو طلرب      ن تأمر ب يقاف تنفيذ األمر باألداء كليرا أو جةئيرا حبكرم   الطعن بالتعرض أ

 .أعاله 247للمادة  املدين طبقا

يكون احلكم الصادر عن احملكمرة يف إطرار التعررض والقاضري بتأييرد األمرر براألداء مشرموال         

 .بالنفاذ املع ل

 164املرادة 

منهمرا إال املماطلرة والتسرويف وجرب      إذا رأت احملكمة أن التعررض أو اال رت ناف مل يقصرد   

يف  قل عن مخسة  يف املائة وال تفوخي نسبة مخسة عشرتعليها أن حتكم علو املدين بغرامة مدنية ال 

 .املائة لفائدة انةينة العامة من مبلغ الدين احملكوم به

 165املرادة 

سة عشر يومرا  يقبل احلكم الصادر عن احملكمة يف إطار التعرض، اال ت ناف داخل أجل مخ

 .من تاريا التبليغ

ميكن حملكمة اال ت ناف، بناء علو طلب املدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جةئيا بقرار معلل 

 .أعاله 247لمادة لطبقا 

 .يتعني البت يف التعرض أو اال ت ناف داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر
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 انامسالقسرم 

 املساطرر اناصرة

 البراب األول

 يرازةدعراوى احل
 

 266املرادة 

رفع دعاوى احليازة إال ممن كانت له شخصيا أو بوا طة الغري منذ  رنة علرو األقرل     ميكنال 

حيازة عقار أو حق عيين عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غري منقطعرة وغرري جمرردة مرن املوجرب      

 .القانوني وخالية من االلتباس

تةعة بالعنف أو باإلكراه إذا كانت للمدعي وقت غري أنه جيوز رفع دعوى ا اداد احليازة املن

ا تعمال العنف أو اإلكراه حيازة مادية وخالية من االلتباس وهادئة وعلنية ولو كانت حيازته تقل 

 .عن السنة

 167املرادة 

ال تقبل دعاوى احليازة  واء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إال إذا أثريت داخل السنة 

ىل باحليازة  أو داخرل أجرل أقصراه  رنة مرن تراريا صرريورة احلكرم الةجرري          التالية للفعل الذي 

 .القاضي باإلدانة غري قابل ألي طعن

 168املرادة 

إذا وقع إنكار احليازة أو التعرض هلا ف ن إجرراء التحقيرق الرذي يرؤمر بره ال ميكرن أن يتعلرق        

 .مبوضوع احلق

 169املرادة 

ذلك دعوى احليرازة إال إذا وقرع إخرالل حبيازتره بعرد      من قدم دعوى امللكية ال تقبل منه بعد 

 .تقديم دعوى امللكية

لتسرتخلص منهرا النترائج     املرد  بهرا  جيوز مع ذلك للمحكمة أن تفحرص السرندات والعقرود    

 .املفيدة فيما يتعلق باحليازة
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 171املرادة 

أن تبقري   إذا ادعو كل طرف من أطراف الدعوى أنه احلائة وتقدم بأدلرة حيازتره فللمحكمرة   

أو أن تسرند حرا رته    احليازة هلم مجيعا يف نفس الوقت أو أن تأمر حبرا ة قضائية علو املتنازع فيه

 .ألحد األطراف مع التةامه بتقديم حساب عن الثمار إذا اقتضو احلال ذلك

 البراب الثانري

  عروض الوفاء واإليداع

 171املرادة 

مرن   أمرام حال، أن يعرض الوفاء به علو الدائن بر ذمته من التة اء برإميكن للمدين إذا أراد 

أول درجة أو رئيس القسم املتخصرص باحملكمرة االبتدائيرة أو مرن ينروب عنهمرا طبرق        رئيس حمكمة 

 .أعاله أو مباشرة بوا طة مفوض قضائي 248الشروط املقررة يف املادة 

ب يداع ، ه  بالعرضأن يأذن للمدين يف نفس األمر الصادر عنأو من ينوب عنه رئيس لميكن ل

 .املبلغ أو الشيء املعروض قصد إبراء ذمته يف حالة رفض الدائن له دون حاجة إ   تصحيح اإليداع

ذن للمدين ب يداع املبلرغ أو الشريء املعرروض يف حالرة     أأن يعنه أو من ينوب رئيس للميكن  

لسربب يرجرع لشرخص    عدم العثور علو الردائن ويف مجيرع األحروال الريت ال يسرتطيع فيهرا املردين        

الدائن، أداء التةامه، أو ال يستطيع أداءه يف أمان، خاصة إذا كانت املبالغ املستحقة حمال للح ة أو 

 .املعارضة ضد الدائن أو ضد احملال له

 172املرادة 

احملكمة الريت تنظرر يف الردعوى     كتابة ضب  موظفتتم العروض بوا طة مفوض قضائي أو 

كتابرة ضرب  احملكمرة     مروظفي دعوى فبوا طة مفوض قضائي أو أحرد  األصلية، وعند عدم وجود 

أمجرع أعضراء الل نرة علرو     )  .املختصة باعتبار موطن أو حمل إقامة املعروض عليه أو مكان الوفراء 

 (.االبقاء علو نفس الصياغة 

 173املرادة 
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أدائره  يثبت يف كل حمضر للعرض بيان عن الشيء املعروض وعن مقدار املبلغ املالي وطريقرة  

وجواب الدائن بقبول  العرض أو رفضه و ببه وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع أو تصرحيه بأنره ال  

 .ميكنه ذلك مع إشعار الدائن يف حالة الرفض بيوم  و اعة ومكان إجراء عملية اإليداع

 174الفصل 

 (لغي هذا الفصل ي) 

 175املرادة 

داخرل أجرل    كتابرة ضرب  احملكمرة املختصرة     يتم اإليداع من طرف املدين قصد إبرراء ذمتره يف  

 .مخسة عشر يوما من تاريا رفض الدائن للعرض

أو  ه الشيء املعروضالشخص الذي يسلم ،بطلب من املدين أو من ينوب عنه،رئيس اليعني 

   .يف كتابة الضب  هعند وجود صعوبة مادية يف إيداعوذلك  سند إليه حرا تهامل

 176املرادة 

بتصحيح أو بطالن العرض أو اإليداع طبقا للقواعد اناصة بالطلبات يقدم طلب احلكم 

 . األصلية، وان كان هذا الطلب عارضا، ضم للموضوع

 177املرادة 

إذا مل يكن اإليداع قد مت عند صدور احلكم بصحة العرض أمرت احملكمة يف نفس احلكم   

تقرر فيه وقف  ريان الفوائد من يوم  ب يداع املبلغ أو الشيء املعروض إذا مل يتسلمه الدائن، كما

 .اإليداع

 178املرادة 

تبقو التعرضات اليت بلغت أو  تبلغ للمدين املودع قائمة  واء كان اإليداع إراديا أم مأمورا 

 .به، غري أنها تكون علو عاتق املودع عنده إذا أخربه املدين املودع بذلك

بطلب من  ،أو من ينوب عنهرئيس المر من ال يتم  حب املبالغ أو األشياء املودعة إال بأ

 .طرف املودع له أو من حمام أو ممن يتوفر علو توكيل خاص بعد اإلذن هلما من طرف املودع له
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 ثالثالالبراب 

 املساطرر املتعلقة بقضايرا األ ررة

 الفررع األول

 مقتضيرات عامرة
 

 179املرادة 

والبابني األول والثاني من القسم الرابع من تطبق يف قضايا األ رة مقتضيات القسم الثالث 

 .ومقتضيات مدونة األ رة  هذا القانون إذا مل تكن خمالفة ملقتضيات هذا الباب

طبقا  يعنيميارس مهام قاضي األ رة املكلف بالةواج قاض أو أكثر من احملكمة االبتدائية  

 .ملقتضيات قانون التنظيم القضائي للمملكة

 مكرر 179املرادة 

 .ابتداء من تاريا إيداع املقال بت يف طلبات النفقة خالل أجل شهري

 .للقاضي املكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة ملستحقيها مب رد طلبها

تكون األحكام واألوامر الصادرة يف هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ املع ل وقابلة للتنفيذ علو 

 .األصل رغم كل طعن

 181املرادة 

 .حاال إ  اجللسة ويستدعو هلا األطرافحتال القضية 

جترى دائما حماولة الصلح حبضور األطراف شخصيا ما مل يتعذر ذلك أل باب قاهرة وإال 

 .أجريت، يف غري حاالت الطالخي والتطليق والتعدد، بوا طة وكالئهم أو نوابهم

بقوة القانون وال  إذا مت التصاحل أصدرت احملكمة حاال حكما يثبت االتفاخي وينهي النةاع وينفذ

 .يقبل أي طعن
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 الفررع الثانري

 النيابرة القانونيرة
 

 181املرادة 

 . تطبق املقتضيات اآلتية يف تنظيم وتسيري النيابات القانونية

 182املرادة 

طبقا يعني  ميارس مهام القاضي املكلف بشؤون القاصرين قاض أو أكثر من احملكمة االبتدائية

 .نظيم القضائي للمملكةملقتضيات قانون الت

 183الفصل 

 ( 71 - 03ألغي هذا الفصل مبقتضو القانون رقم )

 184املرادة                                                            

ورقي يفتح بقسم قضاء األ رة باحملكمة االبتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بس ل خاص 

 .ميسك هلذه الغايةأو رقمي 

 ( . 71 – 03مبقتضو القانون رقم  100إ   285الفصول من ألغيت )

 الفرع الرابع

 بيع منقوالت احمل ور

 211املرادة 

درهم أخرب الوصي أو املقدم ( 20000)إذا كانت قيمة املنقوالت ال تت اوز عشرة  الف 

 .امن كون الثمن منا ب القاضي املكلف بشؤون القاصرين قبل البيع بالثمن ليتأكد

يأذن القاضي املكلف بشؤون القاصرين للوصي أو املقدم يف بيع أموال حم وره املنقولة إذا 

 .درهم أو مل يتم البيع بطريق املراضاة( 20000)جتاوزت قيمتها عشرة  الف 

يتحقق القاضي يف هذه احلالة قبل منح اإلذن من قيمة املنقوالت اليت يقومها خبري يعينه هلذه 

وال ضرر علو  لثمن االفتتاحي للبيع باملةاد العلين ومن أن هذا الثمن ال غنب فيهالغاية ليحدد ا

 .احمل ور

أن يستأنفه  قدم وفقا للطرخي العادية وميكن لهيبلغ األمر يف حالة الرفض تلقائيا للوصي أو امل

 . خالل عشرة أيام
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 212املادة 

ع فيه احلصول علو أحسن يقع هذا املةاد يف أقرب  وخي عمومي أو يف أي مكان  خر يتوق

 .نتي ة وحياط العموم علما بتاريا و مكان املةاد بكل و ائل اإلشهار املنا بة ألهمية املبيع

 .حتت إشراف القاضي املكلف بشؤون القاصرين املكلف بالتنفيذيباشر البيع بوا طة 

كان املنقول عرضة جيري املةاد بعد انتهاء أجل مثانية أيام من يوم إشهار إعالن البيع إال إذا 

للتلف أو لتقلب األ عار حيث ميكن للقاضي يف هذه احلالة تقصري األجل من يوم إ   خر ومن 

 . اعة إ  أخرى

 .ير و املةاد علو من قدم أعلو عرض يف التاريا واملكان املعينني

ا أو حاال، وال تسلم له املنقوالت إال بعد أداء مثنها نقد واملصاريفيسدد املشاي الثمن 

 .بوا طة شيك معتمد

 .ينذر عند تأخره عن األداء بتأديته دون أجل

 .إن مل يست ب لإلنذار املوجه إليه أعيد البيع علو نفقته ومسؤوليته

املةايدة اجلديدة ومثن ر و يتحمل املشاي املتخلف الفرخي بني الثمن الذي ر ا به املةاد عليه 

 .ا إذا كان أكثر فال حق له يف الفرخي بينهماإذا كان هذا الثمن أقل من الثمن األول أم

 213املرادة 

إذا ادعو الغري أن املنقوالت املراد بيعها يف املةاد ملك له يؤجل البيع إ  أن يبت القاضي 

املكلف بشؤون القاصرين يف األمر يف أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك األشياء من املةايدة 

حيث تستمر إجراءات بيعها وال ملعرضة للتلف ك املنقوالت امرفقا حب ج كافية ويستثنو من ذل

 .يف ملكيتها من طرف احملكمة  يسلم مثنها إال بعد البت

إذا وافق القاضي املكلف بشؤون القاصرين علو تأجيل البيع قدم طلب ب خراج األشياء إ  

جراءات، وال تتابع عند حمكمة مكان البيع  خالل أجل مثانية أيام من تاريا األمر وإال فتواصل اإل

 .االقتضاء إال بعد احلكم  يف هذا الطلب

 214املرادة 

 .ال يطعن يف وثيقة البيع إال بالةور
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 215املرادة 

ينصب البيع إذا تعلق األمر بأصل جتاري علو مجيع عناصره بعد قيام الوصي أو املقدم 

 .من مدونة الت ارة 203املادة  وفق مقتضياتاملقيدين ب جراءات  التبليغ  للبائعني السابقني 

يعني القاضي املكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته املركة الرئيسي لألصل الت اري 

 .بطلب من الوصي أو املقدم خبريا لتحديد الثمن األ ا يتلقائيا أو 

 ال ير و املةاد علو من قدم العرض األعلو إذا كان يقل عن مثن التقويم الذي حدده انبري

 . جملموع العناصر املادية املكونة لألصل الت اري

 .ةكل عنصر من عناصر األصل الت اري علو حد باع يف هذه احلالةي

 216املرادة 

إذا تعلق األمر بشركة مسعرة، فال تباع  نداتها أو أ همها أو حصصها يف البورصة إال بأمر 

 .يصدره القاضي املكلف بشؤون القاصرين
 

 امسالفررع ان

 بيع القضائي لعقار احمل ورال

 217املرادة 

إذا كانت قيمة العقار ال تتعدى بتقدير خبري عند االقتضاء عشرة  الف درهم مت البيع 

 .باملراضاة

ليتأكد  ىرب الوصي أو املقدم القاضي املكلف بشؤون القاصرين يف هذه احلالة بالثمن قبل البيع

 .من كون الثمن منا با

بشؤون القاصرين يف غري احلالة السابقة ببيع عقار معني للمح ور بعد يأذن القاضي املكلف 

 .إثبات ضرورة بيعه وانه أو  بالبيع من غريه

 218املرادة 

يتعني علو الوصي أو املقدم الذي يرغب يف احلصول علو اإلذن أن يرفع إ  القاضي املكلف 

يع البيانات وبصفة خاصة موقع بشؤون القاصرين مقاال مرفقا بالوثائق الالزمة يثبت فيه مج

أوصافه وما له أو عليه من حقوخي وعقود كرائية وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن ووحدود العقار 

 .كان
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حمضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا املستندات املد  بها  إجنازياتب عن تقديم هذا املقال 

 .هويقيد بأ فله األمر الذي يصدره القاضي باإلذن أو عدم

يبلغ األمر يف حالة الرفض تلقائيا للوصي أو املقدم وفقا للطرخي العادية و ميكن له أن يستأنفه 

 .خالل عشرة أيام

 219املرادة 

القاضي املكلف بشؤون  املكلف بالتنفيذ حتت إشرافيقع البيع باملةاد العلين بوا طة 

جد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يو

 : اآلتيةالقاضي املذكور، وذلك وفقا لإلجراءات و الشروط 

حيدد للعقار املراد بيعه الثمن األ ا ي الذي يقدره خبري يعينه القاضي املكلف بشؤون  -

 القاصرين؛

عقار باإلشهار القانوني الذي حيدد القاضي شروطه باعتبار قيمة الاملكلف بالتنفيذ يقوم  -

 علو أن يستمر هذا اإلشهار مدة شهرين؛

يبني يف إعالن املةاد العلين تاريا ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وباأل واخي اجملاورة  -

وباللوحة املخصصة لإلعالنات باحملكمة االبتدائية اليت يوجد العقار بدائرتها ومبكاتب السلطة 

وزارة للكاوني ل، ويف املوقع اإلصحيفة يومية أو أكثر اإلدارية احمللية وينشر إن اقتضو احلال يف

 ؛املكلفة بالعدل

 وىطرهللوصي أو املقدم إجراءات اإلشهار اليت مت القيام بها املكلف بالتنفيذ يبلغ  -

 .بضرورة احلضور يف اليوم احملدد إلجراء السمسرة

 211املرادة 

 .ير و املةاد علو من قدم العرض األعلو

عليه املةاد الثمن بكتابة الضب  خالل عشرة أيام من تاريا املةاد، وجيب عليه يؤدي من ر ا 

وذلك  عالوة علو ذلك أن يؤدي مصاريف البيع احملددة من طرف القاضي املعلن عنها قبل املةاد

 .نقدا أو بوا طة شيك معتمد

ذا اإلنذار إذا مل ينفذ من ر ا عليه املةاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فان مل يست ب هل

 .داخل أجل مثانية أيام بيع العقار ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادة السابقة

 .ال ميكن يف هذه احلالة للمشاي املتخلف أن يساجع املبلغ الذي يكون قد دفعه
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تنحصر إجراءات السمسرة اجلديدة يف إشهار يتم خالل شهرين ويتضمن هذا اإلشهار بيان 

 .ليه املةايدة األو  وتاريا السمسرة اجلديدةالثمن الذي ر ت ع

يلةم املشاي املتخلف بأداء الفرخي بني الثمن الذي ر ا به عليه املةاد ومثن البيع الثاني دون أن 

 .يكون له احلق يف املطالبة مبا قد ينتج من زيادة

 .يعترب حمضر املةاد يف هذه احلالة  ندا تنفيذيا يف مواجهة املتةايد املتخلف

ميكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريا السمسرة أن يقدم عرضا بالةيادة عما ر ا 

وأن يودع  مثن  البيع األصلي  واملصاريف العشريفوخي مبقدار  عليه املةاد بشرط أن يكون العرض

 .مبلغ العشر بصندوخي احملكمة نقدا أو بشيك معتمد

 .إليه الةيادة امضافةاد  األول ائه متةايدا بثمن امليتعهد  صاحب  العرض كتابة ببق

تقع مسسرة نهائية بعد انصرام أجل ثالثني يوما يعلن عنها وتشهر وتتم يف شأنها نفس 

 .اإلجراءات املتخذة يف السمسرة األو 

جيب علو مقدم العرض بالعشر تعيني موطن خمتار له داخل دائرة احملكمة املوجود بها قاضي 

 .ت إليه بكتابة ضب  هذا األخريالقاصرين، وإال بلغت اإلجراءا

 211املرادة 

 .ال يطعن يف وثيقة البيع إال بالةور

 سادسالفررع ال

 الطرالخي والتطليرق

 212املرادة 

أو موطن  يقدم طلب التطليق إ  احملكمة االبتدائية اليت يوجد بدائرة نفوذها بيت الةوجية

 .ه عقد الةواج حسب الاتيبباملغرب أو احملل الذي أبرم فيالةوجة أو حمل إقامتها 

من مدونة  18جترى حماولة الصلح يف دعاوى التطليق املنصوص علو أ بابها يف املادة 

  .من نفس املدونة 81األ رة وفقا ملقتضيات املادة 
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 1 - 212املرادة 

يقدم طلب اإلذن باإلشهاد بالطالخي مبقال إ  احملكمة االبتدائية اليت يوجد بدائرة نفوذها 

أو احملل الذي أبرم فيه عقد الةواج حسب حمل إقامتها باملغرب بيت الةوجية أو موطن الةوجة أو 

 .الاتيب

 .من مدونة األ رة 81جترى حماولة الصلح قبل اإلذن باإلشهاد بالطالخي طبقا للمادة 

 213املرادة 

وينظر فيه  أعاله 234وفق مقتضيات املادة  اال ت ناف إ  حمكمة اال ت نافب يرفع الطعن

 .بغرفة املشورة ويصدر القرار يف جلسة علنية

 .من مدونة األ رة 218تطبق يف هذه احلالة مقتضيات املادة 

 214املرادة 

 .طرافمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من األيؤ

 .لشهود يف هذا البحث أمام القاضي يف غرفة املشورةليستمع 

 .و يصدر احلكم يف جلسة علنية جتري بعد البحث املناقشات يف غرفة املشورة،

 126و  125الفصالن 

 ( 71 - 03مبقتضو القانون رقم  126و  125 نألغي الفصال)  
 

  الفرع السابع

 التصرحيات  القضائية املتعلقة باحلالة املدنية وتصحيح وثائقها
 

 217املرادة 

االبتدائية إصدار ميكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من احملكمة 

 .أو بوفاة مل يسبق تقييده بدفاتر احلالة املدنية  تصريح قضائي بوالدة

 218املرادة 

إذا كان حمل  يقدم املقال إ  احملكمة االبتدائية حملل الوالدة أو الوفاة أو حملل  كنو الطالب

 .الوالدة أو الوفاة جمهوال
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تكن هي اليت أحالته إ  احملكمة لتبدي رأيها  يتعني تبليغ املقال إ  النيابة العامة إذا مل

 .مبستنت ات كتابية

وإجراء حبث  تبت احملكمة حبكم تصدره بعد اال تماع عند االقتضاء إ  األطراف املعنية

 .إلقامة احل ة علو صحة الوقائع املعروضة عليها جبميع الو ائل القانونية

وفاة علو تس يل الر م اناص بالواقعة ينص احلكم الصادر بقبول التصريح بالوالدة أو ال

 .بس ل السنة اجلارية حملل الوالدة أو الوفاة

ينص احلكم الصادر بقبول التصريح بالوفاة علو تس يل الواقعة بطرة ر م والدة املتوفو 

 .  إذا كان هذا األخري مس ال بس الت احلالة املدنية

 219املرادة 

حلالة املدنية إذا مل يشر فيها إ  مجيع البيانات تطبق نفس املقتضيات يف تصحيح وثيقة ا

أو تتضمن بيانات ممنوعة  املتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كال أو بعضا غري مطابقة للواقع

 .ولو  بق صدور حكم بشأنها قانونا

يس ل ملخص احلكم الصادر بالتصحيح يف طرة الوثيقة املصححة اليت ال تسلم أي نسخة 

 .ال مع اإلصالح املدخل عليها حتت طائلة  احلكم علو ضاب  احلالة املدنية بالتعويضمنها إ

 221املرادة 

 .يقبل اال ت ناف احلكم الصادر عن احملكمة

 ثامنالفررع ال

 وضع األختام بعد الوفاة والتعرض علو وضعها و رفعها
 

 221املرادة 

 .ذلك، باملقتضيات اآلتية تنظم مسطرة وضع األختام، ما مل ينص القانون علو خالف

 222املرادة 

عند االقتضاء مجيع اإلجراءات املستع لة والضرورية للمحافظة أن يتخذ  قاضيالجيب علو 

قرر وضع األختام وإيداع النقود واألوراخي املالية واألشياء ذات يعلو الاكة وله بوجه خاص أن 

 .القيمة
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 223املادة 

 :وذلك بطلب من  التحفظية يأمر القاضي باختاذ هذه اإلجراءات

 وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية؛ -

 القاصر أو نائبه الشرعي؛ -

 .أحد املعنيني باألمر إذا كان هناك ما يربرها -

يتخذ القاضي املكلف بشؤون القاصرين هذه اإلجراءات إذا كان من الورثة قاصر ليس له 

 .نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا

 224املرادة 

 :ضر وضع األختام البيانات اآلتية يتضمن حم

 بيان التاريا والساعة؛ -

 بيان طالب وضع األختام وأ باب الطلب؛ -

 حضور األطراف وأقواهلم عند االقتضاء؛ -

 وصف احملالت واألشياء؛ -

 .تعيني حارس  -

 225املرادة 

تبقو مفاتيح  أقفال األبواب اليت وضعت عليها األختام بني يدي كاتب الضب  وحتت 

إذا طلب ا ه وال ميكن له أن يدخل إ  احملل الذي وضعت عليه األختام إال بعد رفعها عدمسؤوليت

 .منه ذلك أو صدر قرار قضائي بهذا الشأن

 226املرادة 

إذا عثر أثناء وضع األختام علو وصية أو أوراخي أخرى خمتومة أحلقت باإلحصاء وأثبت 

قتضاء مؤشرا علو الغرالف مع األطراف كاتب الضب  شكلها انارجي والطابع والعنوان عند اال

اليوم والساعة اليت  يقدم فيها ما عثر ون أو يستطيعون التأشري مع بيان احلاضرين إن كانوا يعرف

عليه إ  القاضي أو احملكمة، ثم يضمن الكل يف حمضر يوقعه احلاضرون وإال فيشار فيه إ  رفضهم 

 .أو إ  ما عاقهم عن ذلك
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 227املرادة 

عليه خمتوما إ  القاضي أو احملكمة يف اليوم والساعة احملددين دون  ما عثرم كاتب الضب  يقد

احملكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر ب يداعه إن كان  أوحاجة إ  أي ا تدعاء، فيطلب القاضي 

 .مضمونه يهم الاكة

 228املرادة 

أخرى أنه ملك للغري، ا تدعاه  إذا بدا من عنوان ما عثر عليه خمتوما أو من أي ح ة كتابية

القاضي أو احملكمة يف أجل حمدد  ليتمكن من حضور فتحه و يفتح يف اليوم احملدد مبحضره أو يف 

 .غيبته

وإذا كان ما عثر عليه ال عالقة له بالاكة  لمه القاضي أو احملكمة للغري دون إطالع هذا 

 .رد طلبه لهاألخري علو مضمونه أو ختمه من جديد ليسلم للغري مب 

 229املرادة 

أو احملكمة وفق  يثبت كاتب الضب  حالة الوصية اليت عثر عليها مفتوحة ويسلمها إ  القاضي

 .أعاله 116ما هو مقرر يف املادة 

 231املرادة 

إذا كانت األبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع األختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها 

كمة فورا علو شكل ا تع الي، ويوقف هلذا الغرض كاتب الضب  ، بت القاضي أو احملأثناءهأو 

وضع األختام ويعني حار ا خارج املكان أو حتو داخله إذ اقتضو احلال علو أن يرجع إ  القاضي 

 .أو احملكمة حاال 

 231املرادة 

حمضر يثبت يف كل احلاالت اليت يبت فيها القاضي أو احملكمة ما وقع القيام به وما أمر به يف 

 .حيرره كاتب الضب 

 .يوقع القاضي أو رئيس اهلي ة علو هذا احملضر

 232املرادة 

ال جيوز وضع األختام إذا مت اإلحصاء كما ال جيوز وضعها أثناء عملياته إال علو األشياء اليت 

 .مل يقع إحصاؤها، فان مل يوجد أي منقول، حرر كاتب الضب  حمضرا بذلك
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 تعمال األشخاص الذين يبقون باحملل، أو مما ال ميكن أن إذا وجدت منقوالت الزمة ال

 .توضع عليها األختام حرر كاتب الضب  حمضرا متضمنا وصفا موجةا هلذه األشياء

 233املرادة 

بي يثبت يف حمضر وضع األختام أو ميكن أن تقع التعرضات علو وضع األختام بتصريح كتا

 .يودع يف كتابة ضب  احملكمة

ريح اهلوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره موطنا يف مكان مقر احملكمة إن يتضمن هذا التص

 .مل يكن له موطن يف دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض

 234املرادة 

ميكن لكل من له احلق يف طلب وضع األختام أن يطلب رفعها با تثناء من يكون قد طلب 

 .وضعها لصاحل غائبني حيتمل أن يكونوا ورثة

 .يقدم هذا الطلب إ  اجلهة اليت أمرت بوضع األختام

 235املرادة 

 :اآلتية ترفع األختام وفق اإلجراءات 

 طلب يقدم هلذا الغرض ويشار إليه يف حمضر كاتب الضب  ؛ -

 أمر يصدره القاضي أو احملكمة مع بيان تاريا رفع األختام باليوم والساعة؛ -

 .اتب الضب  لذوي احلقوخي واملتعرضنيإنذار حلضور رفع األختام يوجهه ك -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            إذا كان أحد األطراف بعيدا عني القاضي أو احملكمة من ميثله

 .يستدعو  املتعرضون يف موطنهم املختار

ال ترفع األختام إذا كان ذوو احلقوخي كلهم أو بعضهم قاصرين إال إذا عني هلم ممثل قانوني أو 

 .مت ترشيدهم

 236املرادة 

 :يتضمن حمضر رفع األختام ما يأتي 

 بيان التاريا الذي وقع فيه ؛  -

 املختار؛ ا م طالب رفع األختام ومهنته وحمل  كناه وموطنه  -

 اإلشارة إ  األمر  الصادر برفع األختام؛  -

 اإلشارة إ  اإلنذارات املنصوص عليها يف املادة السابقة؛  -
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 حضور األطراف و أقواهلم؛  -

 إن طلب وأذن به القاضي أو احملكمة؛ للتقويمتعيني خبري   -

ما طرأ عليها التحقق من كون األختام يف حالة  ليمة وكاملة ف ذا مل تكن كذلك أشري إ    -

 من تغيري؛

 .طلبات التفتيش ونتائ ه إن وقع  -

 237املرادة 

 .ترفع األختام بصفة متوالية وتدرجيية مع عملية اإلحصاء ويعاد وضعها يف كل مرحلة

ميكن مجع املنقوالت اليت متثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد 

 .هايف هذه احلالة وضع األختام علي

 238املرادة 

إذا عثر علو أشياء أو أوراخي ال عالقة هلا بالاكة وطلبها الغري تسلم ألصحابها مع اإلشارة 

 .إ  ذلك باحملضر

 239املرادة 

 .إذا زال  بب وضع األختام قبل رفعها أو أثناء رفعها مل يكن هناك حمل لوصف األشياء

 240املرادة 

املعنيني أن رورة القصوى، بطلب من أحد األطراف ميكن للقاضي أو احملكمة يف حالة الض

يأمر برفع األختام مؤقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا مب رد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل 

 . طلب الرفع

حيدد القاضي أو احملكمة إذا اقتضو احلال التدابري الرامية إ  احملافظة علو حقوخي املعنيني 

 .ختامباألمر أثناء مدة رفع األ

 التا عالفررع 

 الاكة إحصراء
 

 241املرادة 

 : اآلتية وفق اإلجراءاتداخل أجل  نة من تاريا الوفاة له ما يربره يتم اإلحصاء إذا كان 
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تلقائيا أو بناء علو طلب كل من له مصلحة عدلني للقيام باإلحصاء  التوثيق يعني قاضي

أحد األطراف لبعد أو غيبة أو غري ذلك عني حبضور األطراف أو ممثليهم وإذا مل يتأت ا تدعاء 

 .القاضي من ميثله

 وتقويميشمل اإلحصاء بيان تاريا اجرائه ومن قام به ومكانه واألطراف الذين طلبوه وتعيني 

 .األموال العقارية إن وجدت والسندات واملنقوالت والقيم والنقود

 .يوقع األطراف احلاضرون مع العدلني اإلحصاء

 242املرادة 

إذا طرأت صعوبات عند إجراء اإلحصاء أو ادعو أحد األطراف ا تحقاخي أموال مت إدراجها 

يف اإلحصاء ومل يوافق األطراف اآلخرون، أشري إ  ذلك باحملضر علو أن يرفع الطرف األكثر 

 .مبادرة األمر إ  قاضي املستع الت أو قاضي املوضوع، وال يوقف ذلك عملية اإلحصاء

 العاشرالفررع 

 و القسمة الاكرة صفيةت
 

 257إلى  243الفصول 

 ( 71 - 03الفصول مبقتضو القانون رقم هذه ألغيت ) 
 

 258املرادة 

 .يقدم طلب قسمة الاكة إ  احملكمة االبتدائية حملل افتتاح الاكة

 .يعترب حمال الفتتاح الاكة املوطن احلقيقي للموروث أو حمل إقامته

 259املرادة 

، ينتفع كل حبصته ،ه قابال هلاتأن تأمر بالقسمة البتية إذا كان املطلوب قسمميكن للمحكمة 

 .مبدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون

إذا كان موضوع القسمة غري قابل هلا وال النتفاع كل حبصته تأمر احملكمة ببيعه مجلة أو 

 .تفصيال باملةاد العلين مع حتديد الثمن األ ا ي للبيع

 261املرادة 

 .تم البيع وفقا للمقتضيات املتعلقة ببيع عقار احمل وري



88 

 

 261املرادة 

القرعة حتت إشراف القاضي املكلف بشؤون القاصرين  ىرجتإذا أصبح احلكم قابال للتنفيذ 

سلم هذا األخري األنصبة بعد القرعة حاال ألصحابها وملخصات من حمضر يبوا طة كاتب الضب  و

 .األطراف القسمة كال أو بعضا إذا طلبها

 262املرادة 

متمتعني حبقوقهم املدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب  إذا كان مجيع الشركاء رشداء

إ  الطرخي القضائية أو أن يتخلوا عنها يف  ائر مراحل انونية، أمكن هلم أن ال يل أوا عنهم بصفة ق

 .الدعوى و أن يتفقوا علو الطريقة اليت يرتضونها يف القسمة

 ادي عشرع احلالفرر

 الغيبرة
 

 263 املرادة

ميكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى احملكمة االبتدائية تقديم 

مقال عند وجود ضرورة تسيري كل أو بعض أموال  تركها شخص افاضت غيبته، بسبب انقطاع 

ل إقامة من تفاض غيبته وإال ف   حم لة ألحد إ  احملكمة االبتدائية آلخرأخباره دون أن ياك وكا

باختاذ إجراءات التسيري الالزمة وخاصة تعيني كاتب  وجد األموال بدائرتها قصد األمراحملكمة اليت ت

  .من الشروط اليت  حتددها احملكمةضب  يكلف بهذا التسيري ض

احملكمة غري  تدلي النيابة العامة مبستنت اتها إذا مل تكن هي اليت قدمت املقال، ويكون أمر

 .قابل للطعن

 .مينع علو هذا املسري أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء
 

 266إلى  264الفصول من 

 ( 71 - 03مبقتضو القانون رقم  166إ   164ألغيت الفصول من )                     
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 عشرر ثانيالفررع ال

 أهليرة الدولرة لإلرث
 

 267املرادة 

ت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف لإلرث أخربت السلطة احمللية ملكان الوفاة إذا كان

 . وكيل امللك بذلك مع بيان املاوك علو وجه التقريب

يصدر رئيس احملكمة االبتدائية احملال إليه الطلب من طرف وكيل امللك، أمرا يعني فيه كاتب 

 .ضب  إلحصاء األموال والقيم املاوكة ويعينه قيما إن كانت هلا أهمية حلرا تها

 .يضع هذا الكاتب األختام عند االقتضاء،  وحيرر حمضرا مبختلف هذه العمليات

و عناصر قابلة للتلف، ا تؤذن رئيس احملكمة يف بيعها األموال تشتمل علإذا كانت 

بالكيفيات املقررة لبيع منقوالت احمل ور و توضع األموال الناجتة عن هذا البيع بعد خصم 

 .املصاريف بصندوخي اإليداع والتدبري

 .يشعر وكيل امللك حين ذ إدارة األمالك اناصة للدولة بذلك 

 268املرادة 

بتدائية عند االقتضاء باختاذ مجيع تدابري اإلشهار اليت يراها ضرورية يأمر رئيس احملكمة اال

وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك ومبقر اجلماعة حملل والدته إن كان معروفا وكذا النشر يف 

 .ويف املوقع االلكاوني لوزارة العدل واحلريات جريدة واحدة أو أكثر من اجلرائد اليت يعينها

 

 عالرابالبراب 

 املسطرة يف  القضايا االجتماعية

 (172إ   161تلغو الفصول من )       
 

 272املادة 

 .تطبق القواعد املنصوص عليها يف هذا القانون ما مل تكن منافية ملقتضيات هذا الباب 

 273املرادة 
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يستفيد من املساعدة القضائية حبكم القانون األجري مدعيا أو مردعو عليره أو ذوو حقوقره يف    

 .كل دعوى مبا يف ذلك اال ت ناف

راءات تبليغ األحكام القضائية يسري مفعول املساعدة القضائية حبكم القانون علو مجيع إج

 .تنفيذهاو

 274املرادة 

أعراله   1 - 31إ   37يستدعو األطراف لل لسة طبقا للشروط املشار إليها يف املواد مرن  

 .قلقبل التاريا احملدد هلا بثمانية أيام علو األ

 (174تلغو الفقرة الثانية من الفصل ) 

 1 - 274املرادة 

من القانون  42إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي املنصوص عليها يف املادة 

 .املتعلق مبدونة الشغل، فال جيوز هلما الل وء إ  احملكمة إال بعد انتهاء هذه املسطرة 65011رقم 

التوقيع بالعطف من طرف املكلف بتفتيش الشغل واملصادقة  كل اتفاخي يتوفر علو شرطي

 .علو اإلمضاء من طرف اجلهة املختصة، يعترب نهائيا وال يطعن فيه إال بالةور

 275الفصل 

 ( 175الفصل  ويلغ)  

 276املادة 

وميكن . من طرف وكيل معني طبق الشروط املقررة يف متثيل األطرافميثلوا ميكن لألطراف أن 

 .ثيلهم ولكن يف حالة تعذر احلضور الشخصي ومبقتضو إذن من القاضيأيضا مت

 .يميكن لألطراف أن يضعوا مالحظات علو ورخي عاد

 277املرادة 

 .جتري احملكمة يف بداية اجللسة حماولة صلح بني األطراف

 278املرادة 

 :تثبت يف حالة الصلح شروط االتفاخي طبقا ملا يأتي

 شغل مبقتضو حكم؛يف النةاعات املتعلقة  بال -
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يف قضايا حوادث الشغل واألمراض املهنية مبقتضو حكم يتضمن تاريا  وقوع  احلادثة  -

ومجيع العناصر املستعملة لتقدير التعويض  االنتفاع بالتعويض أو اإليراد وتاريا الشروع يف

جعرة   أو اإليراد طبقا للشروط املنصوص عليهرا يف التشرريع املعمرول بره، ويربني يف حالرة مرا      

 اإليراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها؛

يف قضررايا الضررمان االجتمرراعي حسررب احلالررة، مبقتضررو حمضررر وإذا كرران النررةاع يتعلررق  -

اصر املستعملة لتقدير التعويضرات  بتعويضات أو معاشات فبمقتضو حكم يتضمن بيان العن

 .علق بالضمان  االجتماعيواملعاشات املذكورة طبق الشروط  املنصوص عليها يف التشريع املت

إن إثبات االتفاخي مبحضر أو حبكم يضع حدا للنةاعات وينفذ بقوة القرانون وال يقبرل احلكرم    

 .أي طعن

 279املرادة 

إذا تعذر حتقيق التصاحل الختالف األطراف أو لعدم حضرور أحردهم أو ممثرل عنره يف قضرايا      

خر جللسة ؤيبت يف القضية حاال أو تحوادث الشغل واألمراض املهنية، حرر حمضر بعدم الصلح و

 .أخرى عند االقتضاء

 ( 171الرابعة من الفصل ، الثالثة والثانية اتتلغو الفقر)   

 281املرادة 

 ( 180تلغو الفقرة األو  من الفصل )   

  .ميكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إ  مجيع الشهود

 .ة انربة ضمن املقتضيات أدناهميكن هلا أيضا أن  تأمر بكل إجراءات  التحقيق وخاص

 281املرادة 

ال ميكررن يف حالررة إصرردار أمررر ب جنرراز خررربة طبيررة مررن طرررف احملكمررة االبتدائيررة أو حمكمررة     

اال ت ناف أن يكون انبري، عدا إذا وافق علرو ذلرك الطررف املعرين براألمر، الطبيرب الرذي عرا          

ملؤ سرة أو شرركة الترأمني املنخررط فيهرا      الطبيب امللحرق با خص املذكور وال طبيب املشغل وال الش

 . املشغل وال طبيب صندوخي الضمان االجتماعي

جيب أن يضع انبري تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريا تبليغ احلكم املتعلق ب جراء 

 .انربة
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 282املادة 

حروادث  قضرايا   وجه عند انبري املعني يفإذا كان األجري مضطرا ملغادرة حمل إقامته قصد الت 

الشغل واألمراض املهنية أو الضمان االجتماعي، ف ن مصاريف التنقل احملددة مرن طررف احملكمرة    

 .و تعترب جةءا من مصاريف الدعوى  العامة تسلم مسبقا من طرف انةينة

 283املرادة 

جراء أعاله التنصيص علو إ 50يتضمن احلكم باإلضافة إ  املقتضيات املشار إليها يف املادة  

حماولة الصلح، ويف حالة إجراء البحث أمساء الشهود وأداءهم اليمني، وعند االقتضاء اإلجراءات 

 . العارضة وخمتلف إجراءات التحقيق املأمور باختاذها، وكذا النق  الواجب البت فيها

 :ينص عالوة علو ذلك 

الشرروع يف االنتفراع    يف قضايا حوادث الشغل واألمراض املهنيرة علرو تراريا احلادثرة وتراريا      -

بررالتعويض أو اإليررراد ومجيررع العناصررر املعتمرردة يف تقرردير التعررويض أو اإليررراد، طبقررا للشررروط  

 .املنصوص عليها يف التشريع اجلاري به العمل

يف قضايا الضمان االجتماعي، إذا كان النرةاع يتعلرق بتعويضرات أو معاشرات، علرو مجيرع        -

يضات أو املعاشرات املرذكورة طبقرا للشرروط املنصروص عليهرا يف       العناصر املعتمدة يف تقدير التعو

 .التشريع اناص بالضمان االجتماعي

 284الفصل 

 (الفصلهذا  ويلغ) 

 285املرادة 

يف قضرايا   يكون احلكم مشموال بالتنفيذ املع ل بقوة القانون، رغم كرل تعررض أو ا رت ناف،   

الجتمراعي ويف قضرايا التكروين مرن أجرل      حوادث الشغل واألمراض املهنية ويف قضرايا الضرمان ا  

 اإلدماج والتمرس املهين والتدرج املهين، ويف قضايا عقود الشغل بشأن األداءات املاتبة عن تنفيذ

 .هذه العقود

جيوز األمر بالتنفيذ املع ل حسب ظروف كل دعوى يف القضايا املتعلقة بالتعويضات الناجتة عن 

 .إنهاء عقد الشغل
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 286الفصل 

 ( الفصلهذا غو يل) 

  287 املرادة

يستأنف احلكم داخل أجل ثالثني يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 

 . أعاله  241 ةأعاله مبقال وفقا ملقتضيات املاد 54

تستدعي كتابة الضب  مبحكمة اال ت ناف األطراف عند االقتضاء والشرهود طبقرا ملقتضريات    

 . أعاله 174املادة 

 288املرادة 

ميكن الطعن برالنقض يف األحكرام الصرادرة انتهائيرا يف القضرايا االجتماعيرة وكرذا القررارات         

 .الصادرة عن حمكمة اال ت ناف طبقا للمسطرة العادية

 289املرادة 

ميكن للمحكمة يف قضايا حوادث الشغل واألمراض املهنية أن متنح تعويضا مسبقا إذا نتج عن 

العمل يعادل ثالثني يف املائة علو األقل أو نت ت عنها وفاة، وذلك طبقا للتشريع احلادثة ع ة عن 

 .املنظم للتعويض عن حوادث الشغل

  291الفصل 

 ( الفصلهذا يلغو ) 

 291املرادة 

 .تؤدى  التعويضات  املسبقة ضمن الشروط احملددة مكانا وزمانا يف احلكم الذي قضو بها

 .ن اليوم املوالي لتاريا الت ام اجلرح أو الوفاةميكن األمر بأدائها ابتداء م

 292املرادة 

حتدد احملكمة عند االقتضاء وقت حتديد اإليراد العمري مبلغ رأس املال الذي جيب أن يعوض 

 .هذا اإليراد

 .جيب أن يشار إ  رأس املال املذكور يف حمضر الصلح أو احلكم

 293املرادة 

 .املقدم من الضحية اعتبارا ملصلحتهيبت احلكم يف طلب تسبيق اإليراد 

 294املرادة 
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ميكن للمحكمة مبقتضو أمر معلل مبين علو طلب دون إجراءات و ال مصاريف وغري قابرل  

اال تع ال ويف كل مرحلرة مرن مراحرل املسرطرة وطبقرا للشرروط املنصروص        ، يف حالة ألي طعن

 :املهنية عليها يف التشريع اناص بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض 

 األمر بتشريح اجلثة ؛ -

 توقيف أداء التعويض اليومي يف حالة امتناع الضحية من إجراء املراقبة الطبية عليها؛ -

 .البت يف حق الضحية يف اال تفادة من األجهةة الطبية -
 

 رابع مكررالباب ال

 قضاء القرباالختصاص واملسطرة يف قضايا 

 مقتضيات عامة: الفرع األول 

 1 - 294ة املاد

إن القواعد املتعلقة باالختصاص واملسطرة املطبقة يف القضايا املدنية أمام قضاء القرب، هي 

احملاكم  القواعد املتبعة أمامما مل ينص قانون علو خالف ذلك، كما تطبق  بابهذا ال يفاحملددة 

  .ملقتضيات هذا البابما مل تكن خمالفة  االبتدائية

 2 - 294املادة 

 .سطرة املطبقة أمام قضاء القرب شفويةتكون امل

وتكون جمانية ومعفاة من الر وم القضائية خبصوص الطلبات املقدمة من طرف األشخاص 

 .الذاتيني فق 

 3 - 294املادة 

، وتضمن يف وطبقا للقانون تكون جلسات قضاء القرب علنية، وتصدر األحكام با م امللك

 .لصيغة التنفيذية، كما تذيل باورقي ورقمي   ل خاص بذلك

يتعني النطق باألحكام وهي حمررة، وتسلم نسخة منها إ  املعنيني بها داخل أجل عشرة أيام 

 .املوالية لتاريا النطق بها
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ذلك يف حمضر اجللسة، ويشعر القاضي   إذا صدر احلكم حبضور األطراف مت التنصيص علو

 – 114ل املنصوص عليها يف املادتني األطراف حبقهم يف طلب اإللغاء وفق الشروط وداخل اآلجا

ذلك مبثابة تبليغ إال إذا مت تسليم نسخة احلكم باجللسة ومت التوقيع  بعده وال يعترب 5 - 114 و 4

  .علو ذلك

 4 - 294املادة 

ميكن للطرف املتضرر من احلكم طلب إلغائه أمام رئيس احملكمة االبتدائية داخل أجل مثانية 

  .بعده 5 - 114باحلكم، وذلك بناء علو احلاالت احملددة يف املادة أيام من تاريا تبليغه 

 5 - 294املادة 

 :ميكن تقديم طلب إلغاء احلكم إذا توفرت إحدى احلاالت التالية

 إذا مل حيام قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛ -

 بعده؛  8 – 114إذا مل جير حماولة الصلح املنصوص عليها يف املادة  -

 إذا بت فيما مل يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت يف أحد الطلبات؛ -

 إذا بت رغم أن أحد األطراف قد جرحه عن حق؛ -

 إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية األطراف؛ -

إذا حكم علو املدعو عليه أو املتهم دون أن تكون له احل ة علو أنه توصل بالتبليغ أو  -

 اال تدعاء؛

 إذا وجد تناقض بني أجةاء احلكم؛ -

  .إذا وقع تدليس أثناء حتقيق الدعوى -

يبت الرئيس يف الطلب داخل أجل مخسة عشر يوما من تاريا إيداعه، يف غيبة األطراف، ما 

 .مل ير ضرورة ا تدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ ويف مجيع احلاالت يبت داخل أجل الشهر

  .ال يقبل هذا احلكم أي طعن
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 االختصاص واملسطرة: الفرع الثاني
 

 6 - 294املادة 

ىتص قاضي القرب بالنظر يف الدعاوى الشخصية واملنقولة اليت ال تت اوز قيمتها مخسة 

  والعقار والقضايا االجتماعية   الف درهم، وال ىتص يف النةاعات املتعلقة مبدونة األ رة 

 .واإلفراغات

اته لال تفادة مما ىوله هذا القانون ال تقبل منه إال املطالب عمد املدعي إ  جتةئة مستحق إذا

 .األولية

إذا قدم املدعو عليه طلبا مقابال ف ن هذا الطلب ال يضاف إ  الطلب األصلي لتحديد مبلغ 

 .النةاع ويبقو القاضي خمتصا بالنسبة لل ميع

أحيل صاحبه علو من  لة ما إذا جتاوز الطلب املقابل االختصاص القيمي لقضاء القربايف ح

  .له حق النظر

 7 - 294املادة 

ترفع الدعوى إ  قاضي القرب إما مبقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضب  

ويدونه يف حمضر يتضمن املوضوع واأل باب املثارة، وفق منوذج معد هلذه الغاية، ويوقعه مع 

 .الطالب

مضمون الطلب وإذا مل حيضر بلغ له مقال  إذا كان املدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي

املدعي أو نسخة من احملضر يف احلال، وحيتوي هذا التبليغ علو ا تدعاء جللسة ال يت اوز تارىها 

  .مثانية أيام

 8 - 294املادة 

ف ذا مت . حاولة للصلح بني الطرفنييقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، مب

  .حمضرا ومت اإلشهاد به من طرفه الصلح بينهما، حرر بذلك
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 9 - 294املادة 

إذا تعذر الصلح بني طريف الدعوى، بت يف موضوعها داخل أجل ثالثني يوما حبكم غري قابل 

  .أعاله 4 - 114ألي طعن عادي أو ا تثنائي، مع مراعاة أحكام املادة 

  التبليغ والتنفيذ: الثالث الفرع

 11 - 294املادة 

دارية احمللية بتبليغ اال تدعاءات وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يتعلق تكلف السلطة اإل

 .األمر بشخص ذاتي

غري أنه ميكن هلذا األخري بطلب منه تكليف املفوضني القضائيني بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء 

 .القرب

 .نيمن هذا القانون بالنسبة لألشخاص املعنوي  411و وما يليها  37 وادوتطبق مقتضيات امل

 

 امسانالبراب 

 الت رريرح
 

 295املرادة 

 : ميكن جتريح كل قاض لألحكام

أو غري مباشرة حة شخصية مباشرة إذا كانت له أو لةوجه أو ألحد أصوهلما أو فروعهما مصل -

 يف النةاع؛

 إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بني زوجه مع أحد األطراف إ  غاية الدرجة الرابعة؛ -

نت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من  نتني بينره أو برني زوجره  أو أصروهلما أو     إذا كا -

 ؛ فروعهما وبني أحد األطراف

 ؛ إذا كان دائنا أو مدينا ألحد األطراف -

 ؛ إذا قدم ا تشارة أو رافع أو كان طرفا يف النةاع أو نظر فيه كحكم أو أد  فيه بشهادة -

 ؛ نيا ألحد األطرافإذا  بق أن كان نائبا قانو -
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 ؛ إذا وجدت عالقة تبعية بني القاضي أو زوجه وبني أحد األطراف أو زوجه -

 .إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بني القاضي وأحد األطراف -

 296املرادة 

أول يرفع طلب الت ريح وفق القواعد املقررة يف املقال االفتتاحي للدعوى إ  رئيس حمكمة  

أو الرئيس األول حملكمة النقض حبسب مقر عمل القاضي  ثاني درجةاألول حملكمة  أو الرئيسدرجة 

 .املطلوب جترحيه

يتضمن طلب الت ريح، حتت طائلة عدم  القبول، هوية األطراف وأ باب الت ريح ويرفق  

 .كيلهو وحماميه أباحل ج املثبتة له، ويوقعه طالبه أو 

بول أن يقدم طلبه قبل البدء يف مناقشة القضية جيب علو طالب الت ريح حتت طائلة عدم الق

 .ما مل تكن أ باب الت ريح قد طرأت أو مل يعلم بها الطالب إال الحقا

 

 1 - 296املرادة 

يبلغ الرئيس املوجه إليه طلب الت ريح، القاضي املعين باألمر ليصرح خالل أجل عشرة  أيام 

ب عن و ائل الت ريح، وتوجه نسخة من الطلب كتابة مبوافقته علو الت ريح أو رفضه له مع اجلوا

 .إ  النيابة العامة

 .يستبدل فورا القاضي الذي وافق علو طلب الت ريح

جيب علو القاضري املطلروب جترحيره االمتنراع عرن النظرر يف القضرية إ  حرني البرت يف طلرب           

 .الت ريح

 .الضروريةءات جراميكن يف حالة  اال تع ال تعيني قاض  خر، ولو تلقائيا، للقيام باإل

 2 - 296املادة 

درجرة  ثراني  حيال طلب الت ريح خالل ثالثة أيام من جواب القاضري أو  ركوته إ  حمكمرة    

املختصة إذا تعلق األمر بقاض أو مستشار أو رئيس حمكمة يعمل بدائرتها، و إ  حمكمة النقض إذا 

 .قضأو مستشار مبحكمة النثاني درجة تعلق األمر برئيس أول حملكمة 

 3 - 296املرادة 

عند االقتضاء،  تبت احملكمة املختصة يف غرفة املشورة خالل أجل عشرة أيام بعد اال تماع،

 .املطلوب جترحيهف  املطالب والقاضي أو املستشار إليضاحات الطر



11 

 

 .يتعني أن يكون القرار معلال يف حالة رفض الطلب

 . ال يقبل هذا القرار أي طعن

 297املرادة  

 ألفرران و مخسررمائة يف حالررة رفررض طلررب الت ررريح علررو الطالررب  بغرامررة ال تت رراوز حيكررم  

 .درهم( 1500)

غري أنه ال ميكن للقاضي  ،ميكن للقاضي اجملرح أن يطلب عند االقتضاء تعويضه عن األضرار

فر ن  راهم يف    الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك يف احلكم يف القضية األصرلية، 

  .مل يتأت له أن يقيم هذه الدعوىذلك 

 298املرادة 

أعاله أو أي  115جيب علو كل قاض يعلم بوجود أحد أ باب الت ريح املذكورة يف املادة   

 : بب  خر بينه وبني أحد األطراف أن يصرح بذلك كتابة 

 إذا تعلق  األمر بقاض من هذه احملكمة؛أول درجة  لرئيس حمكمة -

 ؛أول درجةإذا تعلق األمر برئيس حمكمة ة ثاني درجة حملكمللرئيس األول  -

لقضاة الغرفة الذين حيكمون معه إذا تعلق األمر بقاض من حمكمة النقض أو مرن حمكمرة    -

 .ثاني درجة

يتعني علو الرؤ اء والقضاة املوجه إليهم التصريح أن يقرروا مبحضر ما إذا كان يتعني علرو  

 .احلكم يف القضيةالقاضي املعين باألمر أن يتخلو عن 

 299املرادة 

إذا كران طرفرا   تطبق أ باب الت ريح املتعلقرة بقاضري األحكرام علرو قاضري النيابرة العامرة          

 .منضما وال جيرح إذا كان طرفا رئيسيا

 الباب السادس

 تنازع االختصاص

 312، و 311، 311الفصول 

 ( الفصولهذه تلغو ) 
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 السابعالبراب 

 صومةتعرض الغري انارج عن ان
 

 313املرادة 

أو قرار أو أمر ميس  ميكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغري انارج عن انصومة علو حكم

 . حبقوقه، إذا مل يكن طرفا أو ممثال يف الدعوى

 314املرادة 

يقدم التعرض املشار إليه يف املادة السابقة أمام احملكمرة املصردرة للحكرم وفقرا للقواعرد املقرررة       

 .فتتاحية للدعوى للمقاالت اال

نارج عن انصومة إذا مل يرفرق بوصرل يثبرت إيداعره بكتابرة ضرب        للغري ا ال يقبل أي تعرض

 .بعده 305احملكمة مبلغا مساويا للغرامة يف حدها األقصو واليت ميكن احلكم بها تطبيقا للمادة 

  .ألمرجيوز أن يبت يف هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا احلكم أو القرار أو ا

 1 - 314املرادة 

ياتب علو تعرض الغري انارج عن انصومة نشر النةاع علو احملكمة بالنسبة ملا يتناولره مقرال   

 .التعرض فق 

إذا قضررت احملكمررة بصررحة التعرررض، ف نهررا تلغرري احلكررم أو القرررار أو األمررر أو تعدلرره لصرراحل  

 .املتعرض

صادرا يف موضوع غري قابل لالنقسام،  فال يقبل  إذا كان احلكم أو القرار أو األمر املتعرض عليه

التعرض إال إذا أدخل كل األطراف يف الدعوى، و يكون احلكم  أو القرار أو األمر الصرادر فيهرا   

 .ح ة عليهم مجيعا

 2 - 314املرادة 

ال يوقف تعرض الغري انارج عن انصومة التنفيذ إال إذا رأت احملكمة الريت تنظرر يف التعررض    

 .تنفيذ أل باب جدية بناء علو مقال مستقلوقف ال

تستدعي احملكمة، عنرد االقتضراء، مب ررد مرا حيرال إليهرا املقرال املرذكور، األطرراف للمناقشرة           

 .واحلكم يف غرفة املشورة داخل أجل ثالثني يوما
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     315  املرادة

بالنسربة   درهرم  (2000) ز ألرف حيكم علو الطرف الذي مل يست ب لتعرضه بغرامرة ال تت راو     

 (5000) مخسة  الفو حملاكم ثاني درجةدرهم بالنسبة ( 3000)ف ثالثة  الو  ول درجةأحملاكم 

 .دون مساس حبق الطرف اآلخر يف التعويض عند االقتضاء حملكمة النقضرهم بالنسبة د
 

 (وتعوض مبشروع قانون التحكيم والو اطة االتفاقية  70-317إ   306ُتنسا املواد من ) 

 م السادسالقسر

 املسطرة  أمام حماكم ثاني درجة 

 

 الباب األول

 إجراءات التحقيق املسطرية
 

  328 املرادة

اال ت ناف وفقا ملقتضيات املواد كتابة ضب  احملكمة املرفوع إليها تودع مقاالت اال ت ناف وتوجه إ  

الفقررة الثالثرة مرن    أعاله ، كما تقيد مع وثائق امللف والنسرا املشرار إليهرا يف     241و 242، 234

 .املذكورة وتطبق مقتضيات الفقرة الساد ة من هذه املادة 241املادة 

 329 املرادة

أو رئيس القسم املتخصرص يف القضراء الت راري أو    يعني الرئيس األول حملكمة ثاني درجة 

 حسب األحوال مستشارا مقرررا يسرلم إليره    أو من ينوب عنهم اال ت ناف القضاء اإلداري مبحاكم 

مرن مشرروع التنظريم     73يتعني مالءمة هذا النص مع املادة ) امللف داخل أجل أربع وعشرين  اعة

 (.القضائي للمملكة

يأمر املستشار املقرر فورا بتسليم نسخة من مقال اال ت ناف ونسخة من املستندات إ  املفوض         

 .امللكي للدفاع عن احلق والقانون
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أمرا يقضي بتبليغ مقال اال ت ناف للطرف اآلخر، ويعني تاريا النظر يف يصدر املستشار املقرر فورا 

القضية يف جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف اناصة بها، وكرذلك مراعراة اآلجرال بالنسربة للمسرافة      

 .أعاله إن اقتضو احلال 42و  40احملددة يف املادتني 

لسة العلنية اليت خصصت للقضية مع اإلشارة يبلغ هذا األمر إ  املستأنف عليه ويعلم بيوم اجل       

 .إ  وجوب تقديم مذكرات الدفاع واملستندات املؤيدة قبل اجللسة ويف ظرف أجل حيدده

إذا تعدد املستأنف عليهم ومل يقدم بعضهم مستنت اته يف األجل احملدد، نبهه املستشار املقرر   

ل جديد، اعتربت املسطرة حضورية بالنسربة   عند حلول األجل إ  أنه إن مل يقم بتقدميها داخل أج

 .جلميع األطراف

 .يبت يف القضية بعد انتهاء هذا األجل بقرار يعترب حضوريا بالنسبة جلميع األطراف       

يبلغ للمستأنف عليهم األمر املنصوص عليه يف الفقرة الثانية أعراله وفقرا للشرروط املنصروص            

أعاله ، وتسلم هلم يف الوقت نفسه نسا املقاالت املقدمة من طرف  42ا   36عليها يف املواد  من 

 .املستأنفني

 .يشار يف امللف إ  التبليغات واإلشعارات الالحقة      

                  331 املرادة

احملكمة أعاله، يعني كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ  37مع مراعاة مقتضيات املادة 

 .موطنا خمتارا يف مكان مقرها املرفوع إليها اال ت ناف

إذا مل يقع  هذا االختيار، أو كان تعيني الطرف هلذا املوطن ناقصا أو غري  صحيح حبيث يتعذر       

التبليغ، أو مل يكن للمحامي أو الوكيل موطن حقيقي أو خمتار يف دائرة نفوذ احملكمة، ف ن كل 

ويعترب إجراء صحيحا ومنت ا لكافة  ثاره  إشعار أو تبليغ يتم بكتابة ضب  حمكمة ثاني درجة ،

 .القانونية 

 .يكون تعيني الطرف حملامي أو لنائب اختيارا للمخابرة معه مبوطنه      

 .أو الوكيلتبلغ حين ذ اإلجراءات إ  موطن احملامي       
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 331 املرادة

هرا علرو   ميكن لألطراف أو من ينوب عنهم االطالع علو مستندات القضية أو أخرذ صرور من  

 .نفقتهم يف كتابة الضب  دون نقلها

 332 املرادة

يف كتابرة ضرب  احملكمرة    تودع مذكرات الدفاع والردود وكل املذكرات واملستنت ات األخرى 

وتضراف إ  امللرف ويكرون عردد نسرخها مسراويا لعردد األطرراف وتطبرق           املرفوع إليها اال رت ناف 

 .أعاله 241مقتضيات املادة 

 .من هذا القانون مب رد إيداعها 42إ   36ملقتضيات املواد من  يقع تبليغها طبقا

 333 املرادة

أن تؤجلها إ   املرفوع إليها اال ت ناف ةإذا كانت القضية غري جاهةة للحكم، أمكن للمحكم

أقرب جلسة أو أن ترجعها إ  املستشار املقرر، ويف مجيع األحوال يتعني علو املستشرار املقررر أن   

 .ة من جديد إ  اجللسة داخل أجل ال يتعدى  تة أشهرحييل القضي

 334 املرادة

يتخذ املستشار املقرر اإلجراءات جلعل القضية جاهةة للحكم ويأمر بتقرديم املسرتندات الريت    

يراها ضرورية للتحقيق يف الدعوى، وميكن له بنراء علرو طلرب األطرراف أو تلقائيرا، بعرد مسراع        

صفة قانونية، األمر بأي إجراء للتحقيرق دون مسراس مبرا ميكرن     األطراف أو ا تدعائهم للحضور ب

أن تأمر به بعد ذلك  مرن إجرراءات يف جلسرة علنيرة أو يف غرفرة       املرفوع إليها اال ت ناف ةللمحكم

 .املشورة

طبقرا  ال ميكن بأي حال أن متس األوامر اليت تصدر يف هذا الشأن الدعوى األصرلية، وتبلرغ   

 .، وال تكون قابلة ألي طعنهأعال 42إ   36للمواد من 

 335املادة 

إذا مت حتقيق الدعوى أو إذا انقضت  جال الردود واعتررب املقررر أن الردعوى جراهةة للحكرم      

 .أصدر أمرا بتخليه عن امللف وحدد تاريا اجللسة اليت تدرج فيها القضية

 .أعاله  42إ   36يبلغ هذا األمر لألطراف طبقا للمواد من 

أي مذكرة وال مستند قردم مرن األطرراف بعرد األمرر       املرفوع إليها اال ت ناف ةكماحمل ال تعترب

 .بالتخلي با تثناء املستنت ات الرامية إ  التنازل
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تسحب من امللف املذكرات واملستندات املد  بها متأخرة، وتودع يف كتابة ضب  احملكمة رهن 

 .إشارة أصحابها

، بقررار معلرل، إعرادة القضرية إ  املستشرار      ال رت ناف املرفوع إليها ا ةغري انه ميكن للمحكم

املقرر إذا طرأت بعد األمر بالتخلي واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر علو القرار، أو إذا تعذرت إثارة 

 .واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة األطراف

 336 املرادة

مرن القسرم الثالرث     ثالرث مقتضريات البراب ال  احملكمة املرفوع إليها اال رت ناف  تطبق أمام       

 :املتعلق ب جراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي 

تقرر إجراءات التحقيق بأمر من املستشار املقرر وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة       

أعاله أو بقرار من احملكمة جمتمعة بغرفة املشرورة بعرد اال رتماع للمقررر أو بقررار صرادر يف         334

 .جلسة علنية

وم املستشار املقررر برالوقوف علرو عرني املكران مرا مل يتقررر القيرام برذلك مرن طررف هي رة             يق

 .احملكمة

جترى األحباث أمام املستشار املقرر ما مل ترغب احملكمة يف اال تماع إ  الشهود بنفسرها ويف  

 .هذه احلالة جيري هذا اال تماع بغرفة املشورة

املستشرار املقررر أو بغرفرة املشرورة أو باجللسرة      ميكن أن يؤمر حبضور األطراف شخصريا أمرام   

 .العلنية وحيرر حمضر بذلك

 .تقع مسطرة حتقيق انطوط والةور أمام  املستشار املقرر

 البراب الثانري

 قررارات حمكمرة ثاني درجة
 

 337 املرادة

أو إ  املفروض امللكري للردفاع عرن احلرق       جدول كرل جلسرة، يبلرغ إ  النيابرة العامرة      أيهي

 .و يشهر بالشاشة املعدة هلذه الغاية يعلق بباب قاعة اجللساتو لقانون حسب األحوال،وا
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  338 املرادة

 335جيب أن يعلم كل طرف يف الدعوى أو حماميه أو وكيلره مبقتضرو تبليرغ طبقرا للمرادة      

 .أعاله، باليوم الذي أدرجت فيه القضية يف اجللسة

 .سلم اال تدعاء واليوم املعني للحضورجيب أن يفصل خبمسة أيام كاملة بني يوم ت

 339 املرادة

تكون اجللسات علنية، إال أنه جيوز للمحكمة، تلقائيا أو بناء علو طلب أحد األطراف، أن 

 .تأمر بعقدها بصفة  رية حمافظة علو النظام العام أو مراعاة لألخالخي احلميدة أو حلرمة األ رة

 341 املرادة

 43طبق أمام احملكمة املرفوع إليها اال ت ناف مقتضريات املرادة   للرئيس حفظ نظام اجللسة وت

 .أعاله

 341املادة 

حمضرا بذلك رئيس اجللسة  إذا صدرت من حمامني أقوال تتضمن  با أو إهانة أو قذفا حرر

 .مالئما  راهله علو النقيب وعلو الوكيل العام للملك الختاذ ما ياحأو

 342 املرادة

 335و  334يف مجيع القضايا اليت أجري فيها حتقيق طبقا للمادتني حيرر املستشار املقرر  

أعاله، تقريرا مكتوبا  يضمن فيه ما حدث من عوارض يف تسيري املسطرة، واإلجراءات اليت قام 

بها، وحيلل فيه الوقائع وو ائل دفاع األطراف، ويورد ملخصا ملستنت اتهم مع بيان  النق  اليت 

 .يبدي رأيهجيب الفصل فيها دون أن 

 .الكتابية مميكن لألطراف تقديم مالحظاتهم الشفوية باجللسة لتعةية مستنت اته

اال ت ناف بالنسبة حملاكم  القانونو وجيب أن حيضر اجللسة املفوض امللكي للدفاع عن احلق

 .فواألقسام املتخصصة يف القضاء اإلداري مبحاكم اال ت نااإلدارية 

القانون بآرائه مكتوبة و ميكنه توضيحها شفهيا هلي ة واحلق  عنيدلي املفوض امللكي للدفاع 

 .احلكم بكامل اال تقالل  واء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية املطبقة عليها

 .القانونو امللكي للدفاع عن احلقحيق لألطراف أخذ نسخة من مستنت ات املفوض 
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 343 املرادة

يف لنيابررة العامررة داولررة بعررد انتهرراء املناقشررة واال ررتماع إ  ا يررأمر الرررئيس جبعررل القضررية يف امل 

واألقسام املتخصصرة يف القضراء   اال ت ناف اإلدارية وبالنسبة حملاكم  ،عند االقتضاءمستنت اتها 

يف  القررانون وللرردفاع عررن احلررق   ، بعررد اال ررتماع للمفرروض امللكرري   فاإلداري مبحرراكم اال ررت نا 

 .مستنت اته الكتابية أو الشفوية

 .حيدد الرئيس تاريا اجللسة الذي  يتم فيها النطق بالقرار 

 .لمداولةلالقضية ح ة تتم املداولة حبضور مجيع قضاة اهلي ة اليت قررت 

 .يف املداولة  القانون وال يشارك املفوض امللكي للدفاع عن احلق 

 .قبل حتريره كامال قرارال يسوغ النطق بال

 344املرادة 

ارات اليت تصدر بناء علو مقاالت األطراف أو مذكراتهم ولو مل يقدموا تعترب حضورية القر

 .مالحظات شفوية يف اجللسة

تعترب حضورية كذلك القرارات اليت تصدر بعد أن حضر املستأنف عليره باجللسرة ومل يقردم    

 . جوابا أو أ ند النظر

وهر ولرو كران   كما تعترب حضورية القرارات اليت تررفض دفعرا وتبرت يف نفرس الوقرت يف اجلر      

 .الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من اإلدالء مبستنت اته يف املوضوع

تصدر كل القرارات األخرى غيابيا دون إخالل مبقتضيات الفقرتني انامسة و الساد رة مرن   

 .أعاله 311املادة 

 345 املرادة

فيهم الرئيس ما مل  تنعقد اجللسات وتصدر قرارات حماكم ثاني درجة من ثالثة قضاة مبن

 .ينص القانون علو خالف ذلك

 .أعاله 50يف املادة  ااملنصوص عليهوالبيانات حتمل القرارات نفس العنوان 

تكون القرارات معللة، ويشار إ  أنها صدرت يف جلسة علنية و أن املناقشات وقعت يف 

لو اال تماع لألطراف أو جلسة علنية أو  رية أو بغرفة املشورة، وتشتمل أيضا عند االقتضاء ع
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حماميهم أو وكالئهم ومضمن مستنت ات النيابة العامة واملفوض امللكي للدفاع عن احلق والقانون 

 .أعاله 20مع مراعاة مقتضيات املادة 

 .يوقع أصل القرار من طرف الرئيس واملستشار املقرر و كاتب الضب 

عه خالل مثانية وأربعني  اعة املوالية إذا عاخي الرئيس مانع ا تحال معه أن يوقع القرار، وق

أقدم مستشار شارك يف اجللسة، وكذلك األمر إذا حصل املانع للمستشار املقرر، ما مل  يكن هذا 

 .املستشار هو األقدم حيث يوقع القرار من طرف املستشار اآلخر

 .ينص يف أصل  القرار علو هذا احللول يف التوقيع

تفو الرئيس أو املستشار الذي يوقع عوضا عنه باإلشارة إ  إذا حصل العذر لكاتب الضب  اك

 .ذلك عند التوقيع

إذا حصل املانع جلميع القضاة املشكل منهم اهلي ة ولكاتب الضب ، وقع أصل احلكم الرئيس 

 .األول حملكمة ثاني درجة  مع اإلشارة عند التوقيع إ  البيانات املشار إليها أعاله

 346 املرادة

الضب  منطوخي القرار يف حمضر اجللسة ويف   لها ويشار إ  تراريا صردوره يف   يثبت كاتب 

 .أعاله 52الس ل املنصوص عليه يف املادة 

 .يوقع حمضر اجللسة و   لها من طرف رئيسها وكاتب الضب 

 .ترقم القرارات و جتلد أصوهلا دوريا قصد تكوين   ل منها

ف املتعلررق بهررا املتضررمن للمرا ررالت    حيفررظ يف كتابررة الضررب  أصررل قرررار كررل قضررية وامللرر    

 .واملستندات اناصة املتعلقة بالتحقيق

تسلم املستندات ألصحابها عند املطالبة بها  مقابل وصل ما مل تقرر حمكمة ثاني درجة  بغرفة 

 .املشورة إبقاء بعضها ملحقا  مبلف القضية

  347 املرادة

 املتعلقة بالتنفيذ املع لأعاله  247ات املادة مقتضياحملكمة املرفوع إليها اال ت ناف تطبق أمام 

 .  رغم التعرض

 348 املادة
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تضاف نسخة مرن القررار إ  امللرف مب ررد توقيعره وتسرلم كتابرة الضرب  نسرخة منره مطابقرة            

 .لألصل متو طلب منها ذلك مع اإلشارة إ  ا م الشخص الذي  لمت إليه وتاريا التسليم

 س كتابرة الضرب  بتسرليمه نسرخة قررار     اف مطالبرة رئري  ميكن لكل ذي مصلحة من غري األطرر 

 .مشهود مبطابقتها لألصل

 349 املرادة

يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود مبطابقتها ألصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا 

 .أعاله 54للشروط احملددة يف املواد من 

 البراب الثالرث

 مواصلة الدعوى والتنازل
 

 351 املرادة

أعراله مرا مل     213إ   208مقتضيات املواد مرن  احملكمة املرفوع إليها اال ت ناف مام تطبق أ

 .من القسم الثالث املتعلق باال ت ناف السابعتكن متعارضة مع املقتضيات املنصوص عليها يف الباب 
 

 البراب الرابرع

 املصراريرف
 

 351 املرادة

 . أعاله و ما يليها 214يات املادة مقتضاحملكمة املرفوع إليها اال ت ناف تطبق أمام 

وهرري تبررت يف غرفررة املشررورة، التعرررض علررو أتعرراب انرررباء  يرفررع إ  حمكمررة اال ررت ناف،

 .والاامجة وكذا تعرض األطراف علو تصفية املصاريف
 

 البراب انامرس

 التعررض

 352 املرادة

 .أعاله ما يليهاو 230مقتضيات املادة احملكمة املرفوع إليها اال ت ناف تطبق أمام 
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 القسرم السابع

 حمكمة النقض

 البراب األول

 االختصراص
 

 353 املرادة

 :  يف  تختتص حمكمة النقض، ما مل يكن هناك نص خمالف، بالب      

الطعررن بررالنقض ضررد األحكررام االنتهائيررة الصررادرة عررن مجيررع حمرراكم اململكررة، با ررتثناء    -2

واألحكرام  الصرادرة     شرعية القرارات اإلدارية، القرارات اال ت نافية الصادرة يف مادة فحص

يف الطلبات اليت تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، وفررري الطلبات املتعلقة با تيفاء واجبات 

 الكراء والتحمالت الناجتة عنه، ومبراجعة الوجيبة الكرائية؛

 تيس احلكومة وقراراالطعون الرامية إ   إلغاء  املقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئ -1

السلطات اإلدارية اليت يتعدى نطاخي تنفيذها دائرة  االختصاص  احمللري حملكمرة إداريرة بسربب     

 جتاوز السلطة؛

 الطعون املقدمة ضد األعمال والقرارات اليت جتاوز فيها القضاة  لطاتهم؛ -3

 (353من الفصل  4البند لغو ي)

 خماصمة قضاة احملاكم غري حمكمة النقض؛  -4

 لة من أجل التشكك املشروع ؛اإلحا -5

 اإلحالة من حمكمة إ  أخرى من أجل األمن العمومي أو لصاحل حسن  ري العدالة؛ -6

 .الطعون مبقتضو نصوص خاصة -7
 

 البرراب الثانررري

 املسطرررة

 354املررادة 

من املادة السابقة بوا طة مقرال مكتروب موقرع     7و 1و 2ترفع الطعون املشار إليها يف البنود 

 .من طرف أحد احملامني املقبولني للاافع أمام حمكمة النقضعليه 
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إذا كان أحد طريف الطعن  قاضيا أو حماميا أمكن ملن ىاصمهما الاافع شخصريا أمرام حمكمرة    

 . النقض

ميكن حملكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقدميه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه، أو 

روط املقررة يف الفقرة األو  أعاله أن تصدر قرارها تلقائيا من غرري  من طرف حمام ال تتوفر فيه الش

 .ا تدعاء األطراف بالتشطيب علو القضية

 .يبقو مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية اليت قد يكون مت أداؤها ملكا للدولة

تعفو الدولة يف مجيع األحوال من مساعدة احملامي، طالبة كانت أو مطلوبا ضدها، ويوقرع  

 .مقاالتها ومذكراتها الوزير املعين باألمر أو موظف منتدب هلذا الغرضعلو 

 .ميكن أن يكون هذا االنتداب عاما يشمل نوعا من القضايا

 355 املرادة

 :يتضمن املقال حتت طائلة عدم القبول 

 بيان أمساء األطراف الشخصية والعائلية وموطنهم احلقيقي أو املختار؛  -     

 .ائع والو ائل املعتمدة وكذا املستنت اتملخص الوق -     

جيب إرفاخي املقال بنسرخة مرن احلكرم املطعرون فيره وإال طلبتهرا كتابرة الضرب  مرن احملكمرة الريت                 

 .أصدرته

 :جيب حتت طائلة عدم القبول 

إرفاخي املقال بنسخة من املقرر املطعون فيه إذا كان األمر يتعلق بالطعن يف مقرر إداري من أجل  .2

 . اوز يف ا تعمال السلطةالت 

إرفاقه عالوة علو ذلك بنسخة من املقرر الذي يرفض طلب التظلم األولي املنصوص عليه يف   .1

 .بعده أو مبستند يثبت تقديم الطلب املذكور إن كان قد قدم 360الفقرة الثانية من املادة 

أو كران عردد   جيب أن يرفق كل مقال بنسا مساوية لعدد األطراف وإذا مل تقردم أي نسرخة   

النسا غري مساو لعدد األطراف، تطلب كتابة الضب  من الطاعن أن يدلي بهذه النسا داخل أجرل  

عشرة أيام وعند انصرام األجل املذكور دون القيام باملطلوب يدرج الرئيس القضية باجللسة وتصدر 

 .احملكمة قرارا بعدم القبول
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 356 املرادة

كمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه بالنسبة للطعون جيب أن يودع املقال بكتابة ضب  احمل

أعاله وبكتابة ضب  حمكمة النقض بالنسبة للطعون األخرى  353من املادة  2املشار إليها يف البند 

 .داخل األجل القانوني

 .يس ل املقال يف   ل خاص ورقي أو رقمي معد هلذه الغاية 

م املطعون فيه املقال، دون مصاريف، مع توجه كتابة الضب  باحملكمة اليت أصدرت احلك 

املستندات املرفقة به وملف الدعوى إ  كتابة ضب  حمكمة النقض داخل أجل مخسة عشر يوما من 

 .تاريا إيداع الطعن بالنقض

يعترب وصال نسخة املقال املوضوع عليها طابع كتابة الضب  اليت تلقت املقال مع تاريا 

 .ع املستندات املرفقةإيداعه بعد التأكد من عدد ونو

 357 املرادة

يتعني علو طالب النقض أمام حمكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية يف نفس الوقت الذي 

 .يقدم فيه مقاله حتت طائلة عدم القبول

 358 املرادة

حيدد، ما مل توجد مقتضيات خاصة، أجل الطعن أمام حمكمة الرنقض يف ثالثرني  يومرا  مرن     

 .املطعون فيه إ  الشخص نفسه أو إ  موطنه احلقيقي  يوم تبليغ احلكم

 .يعترب الطعن بالنقض مبثابة تنازل عن احلق يف الطعن بالتعرض 

يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب املساعدة القضائية لدى اجلهة املختصة، ويسري هذا  

املعني تلقائيا ومن يوم تبليغ األجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب املساعدة القضائية للمحامي 

 .قرار رفض الطلب

 359 املرادة

 :تبنو طلبات نقض األحكام املعروضة علو حمكمة النقض علو أحد األ باب اآلتية  

 خرخي القانون؛ -

 خرخي قاعدة مسطرية أضر بأحد األطراف ؛ -

 ؛أعاله 3 - 16وص عليها يف املادة عدم االختصاص مع مراعاة األحكام املنص -
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 الت اوز يف ا تعمال السلطة؛ -

 .عدم ارتكاز احلكم علو أ اس قانوني أو انعدام التعليل -

 361 املرادة

أعاله داخل أجل  تني يوما من يوم نشر أو  353تقدم طلبات اإللغاء املشار إليها يف املادة 

 .تبليغ املقرر املطعون فيه إ  املعين باألمر

نقضاء األجل املنصوص عليه يف الفقرة السابقة تظلما من ميكن للمعين باألمر أن يقدم قبل ا 

املقرر إ  مصدره أو رئيسه، وميكن يف هذه  احلالة رفع الطلب إ  حمكمة النقض خالل  تني يوما 

 . من تبليغ مقرر الرفض  الصريح كليا أو جةئيا

 يومرا اعتررب   إذا التةمت السلطة اإلدارية املرفوع إليها التظلم الصمت يف شرأنه طروال  رتني    

 . كوتها عنه مبثابة رفض له

إذا كانت السلطة اإلدارية هي ة تصدر مقرراتها بتصرويت أعضرائها، فر ن األجرل احملردد يف       

 .  تني يوما  لتقديم  الطلب ميتد إذا اقتضو احلال إ  نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب

شرأن طعرن مرا، فر ن  طلرب اإللغراء        إذا كان نظام من األنظمة ينص علو إجراء خراص يف  

القضائي ال يكون مقبوال إال إذا ا تنفد هذا اإلجراء وداخل نفس اآلجال املشار إليهرا أعراله قبرل    

 .رفع هذا الطلب إ  حمكمة النقض

إذا التةمت اإلدارة الصمت طوال  تني يوما يف شأن طلب قدم إليها، اعترب  كوتها عنه،  

الف ذلك، مبثابة رفض له، و للمعين باألمر يف هذه احلالة أن يطعن ما مل ينص القانون علو  خ

أمام حمكمة النقض داخل  تني يوما من انقضاء مدة الستني يوما األو  املشار إليها يف الفقرة األو  

 . هأعال

طلب اإللغاء املوجه ضد املقررات اإلدارية إذا كان ب مكان املعين باألمر أن يطالب  لال يقب 

 .يدعيه من حقوخي أمام القضاء الشاملمبا 

 361 املرادة

 :الطعن بالنقض التنفيذ إال يف األحوال اآلتية فال يوق

 األحوال الشخصية؛  -  

 الةور؛ -  
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 .التحفيظ العقاري -  

 .ر تذييل املقررات الصادرة عن احملاكم األجنبية بالصيغة التنفيذية

 .ر  احلاالت اليت ينص عليها القانون

 :ميكن حملكمة النقض بطلب صريح من الطالب وبصفة ا تثنائية       

أن تأمر كليا أو جةئيا ب يقاف تنفيذ القرارات واألحكام الصادرة عن احملاكم يف مواجهة  -  

الدولة واملؤ سات العمومية شريطة رصد املبلغ احملكوم به خصيصا للمحكوم له وإيداعه يف 

 .حساب خاص بصندوخي اإليداع والتدبري

تنفيذ املقررات التنظيمية والفردية وقررارات السرلطات اإلداريرة املشرار      فأن تأمر ب يقا -  

 .أعاله 353من املادة  1إليها يف البند 

  362 املرادة

يقوم الرئيس األول  أو من ينوب عنه مرن رؤ راء الغررف مب ررد تقييرد امللرف بتسرليمه إ         

 .شارا مقررا يكلف ب جراء املسطرةرئيس الغرفة املختصة الذي يعني حاال مست

 .يصح أن تبحث وحتكم كل غرفة يف القضايا املعروضة علو حمكمة النقض أيا كان نوعها

 ( 361الفصل  باقي مقتضياتتلغو ) 

  363 املرادة

ميكن لرئيس الغرفة، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من املقال أو من املذكرة التفصيلية 

 . ف مقدما بصفة يقينيةأن حل القضية معرو

حيال امللف مباشرة إ  النيابة العامة وتدرج القضية باجللسة مرن طررف الررئيس مرع مراعراة      

 .بعده 366األجل املقرر يف الفقرة الرابعة من املادة 

ميكررن حملكمررة الررنقض حين ررذ أن تبررت يف طلررب الررنقض بقرررار معلررل أو أن حتيررل امللررف إ   

 .ل جلعل القضية جاهةة للبتمستشار مقرر بقرار غري معل

 364 املرادة

إذا احتفظ رافع الطلب يف مقاله حبق تقديم مذكرة تفصيلية تعني اإلدالء بها خالل ثالثني يوما 

 .من يوم تقديم املقال
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 .يعترب الطالب الذي مل يراع هذا األجل متخليا عن تقديم املذكرة املشار إليها

االقتضاء بعد انصررام األجرل املقررر يف الفقررة األو  إ      يبلغ املقال واملذكرة التفصيلية عند 

 .أعاله 42إ   31طبقا للمواد من املعنيني 

 365 املرادة

أعراله وكرذا    354يقدم األطرراف املعنيرون براألمر مرذكرات جروابهم املوقعرة طبقرا للمرادة         

 .املستندات اليت يريدون ا تعماهلا يف ظرف ثالثني يوما من تاريا التبليغ

 366 رادةامل

ينذر املستشار املقرر الطرف الذي مل يراع األجل احملدد، ويعطيه عند الضرورة أجال جديدا 

 .وأخريا، ويبت يف القضية إذا بقي هذا اإلنذار دون مفعول

 ( 366تلغو الفقرة الثانية من الفصل ) 

تخلي عنها املستشار املقرر أن القضية أصبحت جاهةة وضع تقريره وأصدر أمرا بال ىإذا رأ

 .وتبليغها إ  النيابة العامة

 .تقدم النيابة العامة مستنت اتها يف القضية داخل أجل ثالثني يوما من تاريا التوصل بها

حيدد الرئيس مب رد إحالة القضية إ  النيابة العامة تاريا إدراجها باجللسة مع مراعاة األجل 

 .دمت النيابة العامة مستنت اتها أم الاملشار إليه يف الفقرة السابقة ويبت فيها  واء ق

 367 املرادة

أعرراله إ  النصررف فيمررا  366و  365 و 364ختفررض اآلجررال املنصرروص عليهررا يف املررواد  

ىرص طلبرات الرنقض املرفوعرة ضرد األحكرام الصرادرة يف قضرايا األ ررة واجلنسرية واالنتخابررات           

 .ق مسطرة القضاء اال تع اليوالقضايا االجتماعية واألحكام الصادرة  يف املوضوع  طب

جيوز للمستشار املقرر يف مجيع القضايا أن حيردد أجرال أقرل إن تطلرب ذلرك نروع القضرية أو        

 .ظروفها

 368 فصلال

 (81004مت نسخه مبقتضو القانون )
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 369 املرادة

إذا قضت حمكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إ  حمكمة أخرى من درجة احملكمة 

مها أو بصفة ا تثنائية إ  نفس احملكمة اليت صدر عنها احلكم املنقوض ما مل ينص اليت نقضت حك

 .القانون علو خالف ذلك

تتكون احملكمة احملالة إليها يف هذه احلالة من قضاة مل يشاركوا بوجه من الوجوه أو حبكم 

 .وظيف ما يف احلكم موضوع النقض

ة، تعني علو احملكمة اليت أحيل إليها امللف إذا بتت حمكمة النقض يف قرارها يف نقطة قانوني

 .أن تتقيد بقرار حمكمة النقض يف هذه النقطة

إذا رأت حمكمة النقض بعد نقض احلكم أنه مل يبق هناك شيء يستوجب احلكم قررت 

 .النقض بدون إحالة

 1 - 369 املرادة

لبت يف القضية ميكن حملكمة النقض عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جةئيا أن تتصدى ل

 :بالشروط التالية 

 أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية؛ -

 .لواقعية اليت ثبتت لقضاة املوضوعأن تتوفر علو مجيع العناصر ا -

 2 - 369املادة 

ميكن حملكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر يف دعوى االلغاء أن تتصدى للبت إذا 

 .كانت القضية جاهةة

  371املرادة 

حيدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتني أو 

عدة غرف جمتمعة، حدد الرئيس األول جدول اجللسة، ويبلغ اجلدول يف مجيع األحوال إ  النيابة 

 .العامة

 يشعر كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية علو اجللسة وذلك قبل انعقادها خبمسة أيام

 .علو األقل

 371 املرادة

 .تعقد حمكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها بهي ة مكونة من مخسة قضاة



226 

 

ميكن للرئيس األول ولرئيس الغرفة املعروض عليها القضية وللغرفة نفسها أن حييلوا احلكم 

لة الغرفة يف أي قضية إ  هي ة قضائية مكونة من غرفتني جمتمعتني، ويعني الرئيس األول يف هذه احلا

املضافة إ  الغرفة املعروض عليها القضية، ويرجح صوت الرئيس، يف حالة تعادل األصوات، 

 .حسب نظام األ بقية املتبع بني رؤ اء الغرف

ميكن للهي ة املؤلفة من غرفتني أن تقرر إحالة القضية إ  حمكمة النقض للبت فيها مب موع  

 .الغرف

اء اهلي ة املعروض عليها القضية ورؤ اء باقي الغرف هي ة جمموع الغرف من أعض تتكون 

 .وقيدوم كل غرفة وميكن للرئيس األول حملكمة النقض إضافة عضو أو أكثر عند االقتضاء

 372 املرادة

 .تكون جلسات حمكمة النقض علنية عدا إذا قررت احملكمة  ريتها

الشرفوية إن طلبروا اال رتماع     يتلو املستشار املقرر تقريره و يقدم حمامو األطراف مالحظراتهم 

 .إليهم كما تقدم النيابة العامة مستنت اتها

 .يستمع إ  النيابة العامة يف مجيع القضايا

 373 املرادة

 .ميكن أن يقدم  طلب جتريح قاض من قضاة حمكمة النقض بدون حمام

 374 املرادة

 .لرئيس اجللسة  لطة حفظ النظام بها

 .أعاله 342و 340ني تات املادتطبق أمام  حمكمة النقض مقتضي

 375 املرادة

 :يف أوهلا تصدر حمكمة النقض قراراتها يف جلسة علنية وحتمل

 اململكة املغربية

 با م امللك وطبقا للقانون

 :تكون هذه القرارات معللة و يشار فيها إ  النصوص املطبقة وتتضمن لةاما البيانات اآلتية 

 ألطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم احلقيقي أو املختار؛األمساء الشخصية والعائلية ل -   

املذكرات املد  بها وكذا الو ائل املثارة ومستنت ات األطرراف ومضرمن مسرتنت ات النيابرة      -   

 العامة؛
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 أمساء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص علو املستشار املقرر؛ -   

 ا م ممثل النيابة العامة؛  -   

 تقرير املستشار املقرر واال تماع إ  النيابة العامة؛ تالوة -   

أمساء احملامني املقبولني أمام حمكمة النقض الذين نابوا يف الدعوى مع اإلشارة عند االقتضراء   -   

 .إ  اال تماع إ  مالحظاتهم

 .يوقع علو أصل القرار كل من الرئيس واملستشار املقرر وكاتب الضب     

 .أعاله 345ألحد املوقعني طبقت مقتضيات املادة  إذا حصل مانع   

 376املرادة 

 .حيكم علو الطرف الذي خسر الدعوى بأداء املصاريف، غري أنه ميكن توزيعها بني األطراف

تبت حمكمة النقض أيضا يف الطلب الذي ميكن أن يرفعه إليها املطلوب يف النقض للمطالبة 

 .التعسفي بتعويض عن الضرر الذي حلقه بسبب الطعن

 377املرادة 

ميكن أن يتدخل أمام حمكمة النقض قصد تعةية ادعاءات أحرد األطرراف كرل شرخص لره يف      

 .فصل الدعوى مصاحل مشاكة مع مصاحل الطالب أو املطلوب يف النقض

 

 378املرادة 

 .ال يقبل التعرض علو القرارات الصادرة عن حمكمة النقض

 379املرادة 

ر يف القرارات اليت تصدرها حمكمة النقض يف األحروال اآلتيرة مرا مل    جيوز الطعن ب عادة النظ

 :ُينص علو خالف ذلك 

 إذا صدرت ا تنادا علو وثائق صرح أو اعاف بةوريتها؛ -    

إذا صدرت بعدم القبول أو التشطيب أل باب ناش ة عن بيانات ذات صبغة رمسية وردت  -

يق وثائق رمسية جديدة وقع اال تظهار بها يف مستندات الدعوى ثم تبني عدم صحتها عن طر

 فيما بعد؛

 إذا صدر القرار بالنقض وثبت فيما بعد أن الطعن بالنقض قدم خارج األجل؛ -    

 إذا صدرت علو أحد الطرفني لعدم إدالئه مبستند حا م  احتكره خصمه؛ -    
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 إذا صدرت قرارات عن حمكمة النقض ال يتأتو التوفيق بينها؛ - 

 .أعاله  375و  372،371إذا صدر القرار دون مراعاة ملقتضيات املواد  -    

 1 -379املرادة 

يقدم طلب إعادة النظر خالل  نة ابتداء من تاريا صدور القرار املطعون فيه، غري أنه تطبق  

 .أعاله 231و  237، 236علو هذا الطلب مقتضيات املواد 

أو اكتشاف مستندات جديدة في ب أن يقدم  إذا كانت أ باب طلب إعادة النظر هي التةوير

الطعن داخل أجل ثالثني يومرا حتتسرب مرن يروم اإلقررار برالةور أو احلكرم بره أو مرن يروم اكتشراف            

 .املستندات اجلديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالة األخرية ح ة كتابية ثابتة التاريا

جرية،  ف ن األجل ال يسرري  األفعال اجلرمية قد ثبت وجودها من طرف حمكمة ز تإذا كان

 .إال ابتداء من التاريا الذي يصبح فيه احلكم الصادر منها غري قابل ألي طعن

 2 - 379املرادة 

 :ميكن أن يقع تصحيح القرارات اليت حلقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها

 تلقائيا من طرف اهلي ة؛ -

 ر بطلب من طرف النيابة العامة؛

 .طراف بدون مصاريفر بطلب من األ

 3 - 379املرادة 

 :يقبل تعرض انارج عن انصومة ضد القرارات الصادرة عن حمكمة النقض يف 

 .أعاله 353من املادة  1البند الطعون املتعلقة ب لغاء املقررات املنصوص عليها يف -            

 .القرارات القاضية بالنقض والتصدي-              

 381املرادة 

بالنسبة للمقتضيات املسطرية  مبحاكم ثاني درجةبق حمكمة النقض القواعد العادية اناصة تط

 .غري املنصوص عليها يف هذا الباب

 381املرادة 

إذا علم الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض أنه صدر حكم انتهرائي علرو وجره خمرالف     

لرب نقضره يف األجرل املقررر أحالره إ       للقانون أو لقواعد املسطرة ومل يتقدم أحد مرن األطرراف بط  

 .حمكمة النقض
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إذا صدر عن حمكمة النقض حكم بالنقض، فال ميكن لألطراف اال تفادة منه ليتخلصوا من 

 .مقتضيات احلكم املنقوض

 382املرادة 

ميكن للوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض أن حييل إ  هذه احملكمة بقصد إلغاء األحكام 

 .فيها القضاة جتاوزوا  لطاتهماليت قد يكون 

يقع إدخال األطراف يف الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي حيدد هلم أجال لتقديم 

 .مذكراتهم دون أن يكونوا ملةمني باال تعانة مبحام

تقوم الغرفة املعروض عليها القضية ب بطال هذه األحكام إن اقتضرو احلرال وجيرري اإلبطرال     

 .علو اجلميع

 .لق األمر بقرار صادر عن حمكمة النقض بت يف القضية بهي ة تتكون من جمموع الغرفإذا تع

 383املرادة 

ميكن تقديم طلب اإلحالة من أجل التشكك املشروع من أي شخص يف النةاع بوصفه مدعيا 

 .أو مدعو عليه أو متدخال أو مدخال كضامن

 (.ن هذا القانونبعد حذف تنازع االختصاص م 383من الفصل  1تلغو الفقرة )

إذا قبلت حمكمة النقض دعوى التشكك املشروع، أحالت القضية بعد ا تشارة النيابة العامة 

 .إ  حمكمة تعينها، وتكون من نفس درجة احملكمة املتشكك فيها

إذا مل تقبل حمكمة النقض الدعوى حكم علو املدعي، غري النيابة العامة، باملصاريف، كما 

 .درهم(  5000) رامة مدنية لصاحل انةينة العامة ال تت اوز مخسة  الف ميكن احلكم عليه بغ

 .ال تقبل طلبات التشكك املشروع ضد حمكمة النقض

 384 املرادة 

ميكن للوكيل العام للملك لردى حمكمرة الرنقض تقرديم طلبرات اإلحالرة مرن أجرل التشركك          

 .األطرافاملشروع أمام هذه احملكمة عند عدم تقديم طلب يف املوضوع من 

يبت يف هذه الطلبات الرئيس األول أو نائبه ورؤ اء الغرف جمتمعني يف غرفة املشورة خرالل  

 .مثانية أيام املوالية إليداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض
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 385املرادة 

قض ميكن للوزير املكلف بالعدل أن يقدم بوا طة الوكيل العام للملك لدى حمكمة الن

طلبات اإلحالة من أجل األمن العمومي كلما خيف أن يكون احلكم يف الدعوى يف مقر احملكمة 

 .املختصة حمليا منا بة إلحداث اضطراب أو إخالل ميس بالنظام العام

 .تقدم طلبات اإلحالة من أجل حسن  ري العدالة وفقا ملا هو مقرر يف الفقرة السابقة

 .و منصوص عليه يف الفقرة الثانية من املادة السابقةيبت يف هذه الطلبات وفقا ملا ه

إذا قبلت حمكمة النقض املقال رفع قرارها، حاال ونهائيا، يد احملكمة املقدمة إليها الدعوى 

 .وأحيل النةاع إ  حمكمة من نفس الدرجة تعينها حمكمة النقض

 1 - 385املادة 

 385 384،  381، 382املواد  ال تقبل القرارات الصادرة عن حمكمة النقض يف إطار 

 .أعاله أي طعن

 البرراب الثالرث

 مساطر خاصررة

 الفرررع األول 

 دعروى الةور
 

 386املرادة 

ميكن، قبل إصدار األمر بالتخلي، تقديم طلب اإلذن بتقييد دعوى الةور يف مستند مد  به 

برول للاافرع أمرام هرذه     أمام حمكمة النقض إ  الرئيس األول مبقرال موقرع عليره مرن طررف حمرام مق      

 .أعاله 354احملكمة مع مراعاة مقتضيات الفقرة ما قبل األخرية من املادة 

 .درهم بكتابة الضب (  3000) ال ميكن النظر يف الطلب إال إذا مت إيداع مبلغ ثالثة  الف 

 .يصدر الرئيس األول أو من ينوب عنه أمرا بالرفض أو باإلذن بتقييد دعوى الةور

 387املرادة 

يقع تبليغ اإلذن بتقييد دعوى الةور واملقال املرفوع يف شأنها إ  الطرف املدعو عليه يف قضية 

الةور خالل مخسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي ا تعمال احل ة املدعو فيهرا  

 .الةور
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يررغ               جيررب علررو الطرررف املرردعو عليرره أن جييررب يف ظرررف مخسررة عشررر يومررا مررن ترراريا التبل  

، كما يسحب املسرتند مرن امللرف إذا كران اجلرواب       وإال وقعت تنحية املستند من مناقشات الدعوى

 . لبيا

 .يبلغ اجلواب اإلجيابي داخل مخسة عشر يوما إ  طالب الةور الفرعي

حييل الرئيس األول  أو من ينوب عنه األطراف إ  احملكمة اليت يعينها هلرم للبرت يف دعروى    

 .لةور شريطة أن تكون من نفس درجة احملكمة اليت أصدرت القرار أو احلكم املطعون فيها

أعاله إ  املدعي يف دعوى الةور الذي يصدر  386يرد املبلغ املودع املنصوص عليه يف املادة 

 .احلكم لصاحله كما يرد له إذا  حب املستند من امللف

 الفررع الثانري 

 تنازع االختصاص
 

املتعلقة بالبت يف تنازع االختصاص بني احملاكم للمالءمة مع  31063816388فصول تلغو ال) 

 (.من هذا املشروع  3ر  16املادة 

 الفررع الثرالرث

 خمراصمة القضراة

 391املرادة 

 :ميكن خماصمة القضاة يف األحوال اآلتية 

اض من إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي احلكم، أو من طرف ق -

 النيابة العامة أثناء قيامه مبهامه؛ 

 إذا اُدعي ارتكاب خطأ مهين جسيم أثناء تهيئ القضية؛ -

 إذا نص القانون صراحة علو جوازها؛ -

 إذا نص القانون علو مسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛ -

 .عند وجود إنكار العدالة -
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 392املرادة 

 يتخذ اإلجراءات الالزمة أو رفرض البرت يف املقراالت أو    يعترب القاضي منكرا للعدالة إذا مل

 .الطلبات أو رفض إصدار حكم أو قرار يف قضية جاهةة بعد حلول دور تعيينها يف اجللسة

 393املرادة 

، يفصل بينهما أجل مخسرة عشرر    خطارين يبلغان إ  القاضي شخصيايثبت إنكار العدالة ب

 .يوما

بة الضب  باحملكمة اليت تعلو مباشرة احملكمة اليت ينتمي يقوم بهذين اإلخطارين رئيس كتا

إليها القاضي أو رئيس كتابة الضب  مبحكمة النقض إذا تعلق األمر بقضاة من حمكمة  ثاني درجة  أو 

 .من حمكمة النقض

ال تتم اإلجرراءات إال بطلرب مكتروب موجره مباشررة إ  رئريس كتابرة الضرب  املخرتص مرن           

 .الطرف املعين باألمر

يقوم كل رئيس لكتابة الضب  أحيل إليه الطلب باإلجراءات القانونيرة الالزمرة يف ذلرك وإال    

 .املالئمةتعرض للتدابري التأديبية 

 394املادة 

 .ميكن خماصمة القاضي بعد بقاء اإلخطارين السابقني بدون جدوى

 395املرادة 

أو حمام مقبول للاافع أمام خماصمة القضاة إ  حمكمة النقض مبقال موقع من الطرف ترفع   

حمكمة النقض يتوفر علو وكالة مكتوبة ترفق باملقال مع املستندات عند االقتضاء، وذلك حتت طائلة 

 .عدم القبول

 396املرادة 

جيوز أثناء هذه املسطرة ا تعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإال عوقب الطرف بغرامة ال ال 

دون اإلخالل بتطبيق مقتضيات القانون اجلنائي، وإذا تعلق  درهم(  5000) تت اوز مخسة  الف 

 .أعاله 44األمر مبحام طبقت مقتضيات املادة 

 397املرادة 

مبحكمرة الرنقض يعينهرا الررئيس األول أو مرن      قبول خماصمة القضاة من طرف غرفرة  يبت يف 

 .ينوب عنه
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 398املرادة 

درهرم وال  (  5000) مخسرة  الف  حيكم علو املدعي عند رفض املقال بغرامة ال تقل عرن  

درهم لفائدة انةينة العامة دون املساس حبق األطراف يف املطالبة (  20000) تت اوز عشرة  الف 

 .بالتعويض عند االقتضاء

 399املرادة 

إذا قبل الطلب بلغ خالل مثانية أيام للقاضي الذي وجهت املخاصمة ضده، وجيب عليره أن  

 .ل الثمانية أيام التالية للتبليغيقدم مجيع و ائل دفاعه خال

جيب علو القاضي عالوة علو ذلك أن يتخلو عن النظر يف الدعوى موضوع املخاصمة وأن 

يتخلو كذلك، إ  حني الفصل نهائيا يف هذه الدعوى، عرن النظرر يف كرل قضرية يكرون املردعي يف       

ا حتت طائلة بطالن احلكم الذي أو زوجه طرفا فيه الثالثةالنةاع أو أحد أصوله أو فروعه إ  الدرجة 

 .قد يصدر يف مجيع هذه احلاالت

 411املرادة 

تنظر دعوى املخاصمة يف اجللسة بناء علو مستنت ات األطراف، ويبت فيها من طرف غرف 

 .حمكمة النقض جمتمعة با تثناء الغرفة اليت بتت يف قبول الطلب

ويضات الصادرة بالنسبة لألفعال اليت تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما ىص األحكام بالتع   

 .ترتبت عنها املخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها عليهم

 411املرادة 

إذا رفض طلرب املردعي أمكرن احلكرم عليره بتعويضرات لصراحل القاضري ولصراحل األطرراف           

 .األخرى

 القسرم الثامن

 إعرادة النرظرر

 412املرادة 

 األحكام والقرارات واألوامر القضائية الصادرة بصفة ميكن لألطراف الطعن ب عادة النظر يف

أعاله املتعلقة مبحكمة النقض،  371نهائية مع مراعاة املقتضيات اناصة املنصوص عليها يف املادة 

 :وذلك يف األحوال اآلتية
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إذا بتت احملكمة فيما مل يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت يف أحد  -

 ؛ الطلبات

 إذا وقع تدليس أثناء حتقيق الدعوى؛ -

 إذا بين احلكم علو مستندات أقر بةوريتها أو حكم بذلك بعد صدور احلكم؛ -

 إذا اكتشفت بعد احلكم وثائق حامسة كانت حمتكرة لدى الطرف اآلخر؛ -

 إذا وجد تناقض بني أجةاء نفس احلكم؛ -

لنفس الو ائل حبكمني انتهائيني إذا قضت نفس احملكمة بني نفس األطراف وا تنادا  -

 متناقضني وذلك لعلة عدم االطالع علو حكم  ابق أو نطأ واقعي؛

 .إذا مل يقع الدفاع بصفة صحيحة علو حقوخي إدارات عمومية أو حقوخي حماجري -

 413املرادة 

ال يقبل طلب إعادة النظر ما مل يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضب  باحملكمة 

ام حمكمة درهم أم( 3000)درهم أمام حمكمة الدرجة األو  وثالثة  الف (  1000)لفي يساوي أ

 . درهم أمام حمكمة النقض (5000)ومخسة  الف ثاني درجة

يقدم طلب إعادة النظر خالل ثالثني يوما ابتداء من تاريا تبليغ احلكم املطعون فيه غري أنه 

 .أعاله 231و  237، 236تطبق علو هذا الطلب مقتضيات املواد 

 414املرادة 

إذا كانت أ باب طلب إعادة النظر هي التةوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة، ال 

يسري األجل إال من يوم اإلقرار برالةور أو احلكرم بره أو مرن يروم اكتشراف التردليس أو املسرتندات         

 .بتة التارياح ة كتابية ثا اجلديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتني األخريتني

األفعال اجلرمية قد ثبت وجودها من طرف حمكمة زجرية ف ن األجل ال يسري إال  تإذا كان

 .مكتسبا لقوة الشيء احملكوم بهابتداء من التاريا الذي يصبح فيه احلكم 

 415املادة 

إذا كان السبب املثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض األحكام، فان األجل ال يسري 

 .من تاريا تبليغ احلكم األخري إال
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 416املرادة 

يرفع طلب إعادة النظر إ  احملكمة اليت أصدرت احلكرم املطعرون فيره وجيروز أن يبرت فيره          

 .نفس القضاة الذين أصدروه

 .ال يوقف الطلب تنفيذ احلكم

 417املرادة 

ار إليره يف املرادة   حيكم علو الطرف الذي ىسر طلب إعادة النظر بغرامة يف حدود املبلرغ املشر  

 .أعاله، بصرف النظر عما قد يقضو به من تعويضات للطرف اآلخر 403

 418املرادة 

إذا قبل طلب إعادة النظر وقع الرجوع يف احلكم أو يف اجلةء الذي انصرب عليره الطلرب ورد    

 .املبلغ املودع، وبت يف القضية من جديد

 419املرادة 

عارض يف األحكام قضو هرذا احلكرم برأن احلكرم األول     إذا ارتكة احلكم ب عادة النظر علو ت

 .ينفذ حسب شكله ومضمونه

 التا عالقسرم 

 طرخي التنفيذ

 البراب األول

 إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
 

 411املرادة 

حتدد أحكام احملاكم اليت تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريا الذي جيب أن تقدم فيه 

 .ودع ما مل يقع هذا التقديم أو اإليداع قبل صدور احلكمالكفالة أو ت

 .إذا كان الضمان كفالة نقدية أو عينية، وقع إيداعها يف كتابة ضب  احملكمة

الكفيل وخاصة بالنسبة ألمواله العقارية، تقدم الكفالة الشخصية مع احل ج املثبتة ليسر 

 .ثبتة ليسرهوميكن للضامن أن يودع بكتابة ضب  احملكمة الوثائق امل

 412املرادة 
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، وتبت فيها احملكمة خالل الشخصية أو النقديةالكفالة  تقدم كل منازعة من انصم يف قبول

 .أجل مثانية أيام حبكم غري قابل ألي طعن

 413املرادة 

يتوجه الضامن إ  كتابة الضب  مب رد تقديم الكفالة الشخصية أو البت يف املنازعات املتعلقة 

يصرح مبدى التةامه وفق ما ينتج من التعهد املعاف به من احملكمة، ويودع هذا التصريح بقبوهلا، و

من طرف كاتب الضب   يف   ل ميسك هلذا الغرض ويكون هذا التعهد نهائيا قابال للتنفيذ دون 

 .حكم، وال ميكن للكفيل أن يتملص منه

 414املرادة 

شخصية أو نقدية األجل الذي جيب أن تقدم  القضائية اليت تأمر بتقديم كفالة حتدد األحكام

 .فيه الكفالة أو تودع  ما مل  يقع هذا اإليداع  أو التقديم قبل صدور احلكم

يستدعو الطرف الذي يتعني عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية إليداع الكفالة النقدية 

 .ليسر الضامن عند االقتضاءخالل األجل احملدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق 

 .يكون إيداع  الكفالة النقدية والوثائق املثبتة ليسر الكفيل الشخصي يف كتابة ضب  احملكمة

 415املرادة 

يستدعو انصم، مب رد تقديم الكفالة الشخصية وعند االقتضاء مب رد إيداع الوثائق املثبتة 

ينازع يف الكفالة وليطلع عند االقتضاء خالل  ليسر الكفيل،  ليصرح خالل مثانية أيام مبا إذا كان

 .نفس األجل  بكتابة الضب  علو وثائق الكفالة دون نقلها منها

 .أعاله 423إذا مل ينازع يف الكفالة الشخصية اختذت نفس اإلجراءات املشار إليها يف املادة 

 .تطبق املقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية

 416املرادة 

 .راف عند وجود منازعة بيوم احلكم فيها جبلسة علنيةىطر األط

 .يكون احلكم قابال للتنفيذ بقوة القانون

 417املرادة 

إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية يف احلكم اختذت نفس اإلجراءات املشار إليها يف املادة 

 .أعاله 423

 418املرادة 
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بيقا ملواد هذا الباب، ضمن الشروط  تتم اال تدعاءات واإلنذارات املوجهة لألطراف تط

 .أعاله 42إ   36املقررة  يف املواد من 

 البراب الثانري

 تقديم احلسابات

 419 املرادة

، أو حماميه ممثله القانونيمن طرف يرفع طلب تقديم احلساب من طرف من له احلق فيه أو 

 .وميكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب يف التحرر منه

 421املرادة 

تقام الدعوى علو احملا بني املعينني من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك علو 

املقدمني، وتقام علو األوصياء أمام حمكمة املكان الذي فتحت فيه الاكة، أما احملا بون اآلخرون 

  .فأمام قضاة موطنهم

 421 املرادة

القاضي ب لغائه  ار اال ت نايفحكم صادر برفض طلب تقديم احلساب، ف ن  القر فإذا ا تؤن

حييل أمر تقديم احلساب أو احلكم فيه إ  احملكمة اليت قدم إليها الطلب أو إ  أي حمكمة أخرى 

 .يعينها من نفس الدرجة

إذا قدم احلساب وبت فيه ابتدائيا ف ن تنفيذ القرار اال ت نايف ب لغاء احلكم االبتدائي تقوم به 

 .ته أو حمكمة ابتدائية يعينها نفس القرارحمكمة اال ت ناف اليت أصدر

 422 املرادة

يعني كل حكم يقضي بتقديم حساب أجال يقدم فيه دون أن يت اوز ثالثني يوما إال إذا مددته 

 .احملكمة اليت طلب منها ذلك

 .يعني هذا احلكم لسماع احلساب قاضيا ميكن أن ىتار من حمكمة أخرى من نفس الدرجة

   423املرادة  

ضمن احلساب املداخيل واملصاريف الفعلية ويتضمن، عند االقتضاء يف ضلع خاص، يت

األشياء اليت مل تستخلص بعد والفوائد اليت قد تستحق علو املطالب باحلساب وينتهي مبلخص 

 . مليةان تلك املداخيل  واملصاريف ويرفق احلساب بكل املستندات املثبتة ملا فيه
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ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خالل األجل احملدد واليوم يقدم احلساب من املطالب به 

املعني من قبل القاضي املنتدب بعد حضور األطراف الذين قدم هلم أو ا تدعائهم بصفة  قانونية 

 .شخصيا أو يف موطنهم

 .حيرر حمضر بذلك يوقعه القاضي وكاتب الضب 

 424 املرادة

ل األجل احملدد حب ة أمواله وبيعها يف حدود جيرب املطالب باحلساب إذا مل يقدم حسابه خال

 .املبلغ الذي تعينه احملكمة

   425املرادة 

إذا قدم  احلساب مؤيدا  مبا يثبته وكانت املداخيل تةيد عن املصاريف، أمكن للطرف الذي 

يقدم إليه أن يطلب من القاضي املنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ ال تخالص هذه الةيادة دون أن 

 .رب ذلك مصادقة منه علو احلسابيعت

 426 املرادة

أمام القاضي املنتدب يف اليوم  حماميهم أو وكالئهمحيضر األطراف شخصيا أو بوا طة 

والساعة اللذين حيددهما وذلك قصد تقديم التشكيات واملالحظات عند االقتضاء وكذا  أجوبتهم 

مينح ملن قدم إليه أجال إلبداء فيما يتصل باحلساب، وميكن للقاضي حسب أهمية احلساب أن 

 .مالحظات جديدة

 .حيرر حمضر يتضمن خمتلف األدلة املعروضة

إذا مل حيضر األطراف أو مل يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي إ  احملكمة اليت عينته 

 .القضية للبت فيها يف جلسة علنية

رف احملكمة، غري أن إذا اتفق األطراف أمكن هلم أن يطلبوا املصادقة علو اتفاقهم من ط

 .احملضر املوقع من طرفهم ميكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا االتفاخي

 

 427 املرادة

صاريف وحيدد الباقي بدقة إن يتضمن احلكم الذي يصدر يف الدعوى حساب املداخيل وامل 

 .وجد
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 الباب الثالث

 امة بشأن التنفيذ اجلربي لألحكامالقواعد الع

  مقتضيات عامة
  

 428 املادة

قابلة للتنفيذ خالل ثالثني  نة من يوم صدورها، وتسق  قابليتها للتنفيذ  األحكام تكون 

 .ويف مواجهة كل طرف حمكوم عليه هذا األجل بانصرام

بعدد سا تنفيذية منه ن علوطرف مستفيد من احلكم يرغب يف تنفيذه حق احلصول  لكل

 .هبناء علو طلباألطراف اليت  ي ري التنفيذ ضدها وذلك 

اليت أصدرت احلكم،  احملكمةالتنفيذية خمتومة وموقعة من طرف كاتب ضب   النسخة تسلم

 ".التنفيذطبقا لألصل وألجل   لمت:" حاملة العبارة التالية

ذكر تاريا التسليم وا م  معيف ملف كل دعوى إ  حصول تسليم النسخة التنفيذية  يشار

 .الشخص الذي  لمت إليه

 1 - 428املادة 

 .املقدار ومعنيوز التنفيذ اجلربي إال بسند تنفيذي يتضمن حقا حمقق الوجود وحال األداء جي ال

وحماضر الصلح  للتنفيذ القابلةالتنفيذية هي األحكام والقرارات واألوامر القضائية  السندات

 ندا األخرى اليت يعتربها القانون  احملرراتاليت صادقت عليها احملاكم واحملررات الرمسية و ائر 

 .للتنفيذ قابال

 429املادة 

الصادرة من حماكم اململكة يف جمموع الااب الوطين بناء علو طلب الطرف  األحكام تنفذ

 .ما مل ينص علو خالف ذلك من احلكم أو من ينوب عنه املستفيد

ة قانونا، وجيوز لصاحب املصلح التنفيذالتنفيذ املنوط بهم إجراء ب املكلفنيالتنفيذ بوا طة  يتم

عن القيام بأي إجراء من إجراءات  املكلف بالتنفيذعلو قاضي التنفيذ يف حالة امتناع  األمرعرض 

 .التنفيذ
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 431املرادة 

باململكة املغربية املقررات الصادرة عن احملاكم األجنبية إال بعد تذييلها بالصيغة  ذال تنف

 . التنفيذية وفقا للشروط املنصوص عليها يف هذا القانون

 1ـ  431ادة امل

 .يقدم طلب التذييل للرئيس األول حملكمة ثاني درجة املختصة نوعيا

 .يكون االختصاص حملكمة مكان التنفيذ

 . يستدعي الرئيس األول، أو من ينوب عنه، املدعو عليه عند االقتضاء

 2ـ  431املادة 

 :ال جيوز منح  الصيغة  التنفيذية إال بعد التحقق مما يأتي

حملكمة األجنبية اليت أصدرت املقرر خمتصة طبقا لقواعد االختصاص القضائي أن تكون ا -

 الدولي  املقررة يف قانونها ؛

 أن أطراف النةاع قد ا تدعوا بصفة قانونية ومثلوا متثيال صحيحا ؛ -

 أن املقرر حاز قوة األمر املقضي به طبقا لقانون احملكمة اليت أصدرته ؛  -

 ن حماكم  اململكة ؛ع مقرر  بق صدوره عرر ال يتعارض مأن املق -

 .أن املقرر ال يتضمن ما ىالف النظام العام املغربي -

 431املادة 

علو غري ذلك، مبقال  الدبلوما يةيقدم الطلب، إال إذا نصت مقتضيات خمالفة يف االتفاقيات 

 :يرفق مبا يلي

 نسخة رمسية من املقرر؛ -

 ذ؛شهادة تثبت أن املقرر قابل للتنفي -

ترمجة تامة إ  اللغة العربية للمستندات املشار إليها أعاله مصادخي علو صحتها من  -

 .طرف ترمجان حملف

 .يكون  احلكم البات يف طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قابال للطعن بالنقض

 .تبت حمكمة النقض يف هذا الطعن داخل أجل شهر واحد

ة يف قضايا احنالل ميثاخي الةوجية غري قابل ألي يكون احلكم القاضي مبنح الصيغة التنفيذي

 .طعن إال من قبل النيابة العامة 
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 432املادة 

تكون السندات والعقود املربمة بانارج أمام الضباط واملوظفني العموميني املختصني قابلة 

 . أيضا للتنفيذ باملغرب بعد منحها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط املقررة يف هذا القانون

 1ـ  432املادة 

يعمل بالقواعد املنصوص عليها يف املواد السابقة مع مراعاة أحكام االتفاقيات واملعاهدات 

 .الدولية املصادخي عليها من طرف اململكة املغربية وكذا قواعد املعاملة باملثل

  433 املرادة

 من 482ألنهما منصوص عليهما يف املادة  433من الفصل  1و  2 نيحذف الفقرت) 

 (.املشروع

، يف غري األحوال املستثناة بنص يف القانون، إال مبوجب نسخة حتمل صيغة التنفيذجيوز  ال 

املكلفني بالتنفيذ من موظفني و مفوضني قضائيني علو ذلك يأمر امللك مجيع  وبناء"  :التالية  التنفيذ

دى خمتلف احملاكم أن ميدوا يد امللك ل ووكالء، كما يأمر الوكالء العامني للملك هذا السندينفذوا  أن

 ".وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا العموميةاملعونة جلميع قواد وضباط القوة 

 1ـ  433املادة 

إذا وقعت مقاومة او تعد علو املكلف بالتنفيذ وجب عليه أن يتخذ مجيع التدابري اليت 

 .لعمومية والسلطة احملليةتتطلبها إجراءات التنفيذ وان يطلب مساعدة القوة ا

 .علو أعضاء النيابة العامة والسلطات احمللية تقديم املساعدة االزمة من أجل إجراء التنفيذ

إذا تبني لقاضي التنفيذ  غموض يف منطوخي السند الذي جيري تنفيذه، كلف من له مصلحة 

ء الواضحة من منطوخي با تصدار مقرر تفسريي من اجلهة املختصة، وال مينع ذلك من تنفيذ األجةا

 .السند التنفيذي

 2ـ  433املادة 

 .حل حمله فيما اختذ من إجراءات التنفيذ ،حقه يفحل قانونا أو اتفاقا حمل الدائن  من

 

 3ـ  433 املرادة        

 املكلف قيام التنفيذي وال أن جيرب علو أدائه إال بعد السندجيوز للغري أن يؤدي ما يقضي به  ال

 .قبل عشرة أيام علو األقل من التنفيذ عليه املنفذشعار التنفيذ ب ب
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 4ـ  433 املرادة     

 علواجلارية  التنفيذيف التدخل يف عملية  احلق ند تنفيذي،  علو املتوفرين عليه املنفذ لدائين

 .عملية التنفيذ منقصد إشراكهم يف توزيع األموال املتحصلة  األخريأموال هذا 

  434املادة 

تنفيذ إذا كان احلكم قد صدر يف نفس القضية لفائدة أطراف هلا مصاحل خمتلفة ضد يتابع ال

احملكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضب  الناتج بني املستفيدين طبقا لألحكام الصادرة هلم 

 .من احملكمة

 435املادة 

علو  مر يصدرهن حيصل علو نسخة تنفيذية ثانية مبقتضو أأجيوز ملن فقد النسخة التنفيذية 

رئيس حمكمة أول درجة، أو رئيس القسم املتخصص اإلداري أو الت اري أو من  وجه اال تع ال

 .بعد ا تدعاء مجيع ذوي املصلحةينوب عنه بصفته قاضيا لألمور املستع لة، 

 436الفصل 

 (يلغو هذا الفصل)

 437 رادةامل

د أو رد أو وفاء أو أي عمل الذي يقضي برفع يالصادرعن حماكم املوضوع ال يكون احلكم 

 خر جيب إجنازه من قبل الغري أو علو حسابه، قابال للتنفيذ من قبل الغري أو بينهم ولو بعد أجل 

إال بعد تقديم شهادة من كتابة ضب  احملكمة اليت أصدرته، حتتوي علو  اال ت نافالتعرض أو 

 .ضده ا ت نافرض أو تاريا تبليغه للطرف احملكوم عليه، وتشهد بأنه مل يقع أي تع

 438الفصل 

 (يلغو هذا الفصل)

 439الفصل 

 (يلغو هذا الفصل)

 441 فصلال        

 (يلغو هذا الفصل) 
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  441املادة 

مع مراعاة املقتضيات  نهائيا،أو القرار أو األمر قابال للتنفيذ إال إذا كان  احلكميكون  ال

 .املع لبالتنفيذ  املتعلقة

ف أو النقض يف تبليغ األوامر أو األحكام أو القرارات الصادرة أو ال تسري  جال اال ت نا

أعاله إال بعد تعليقها يف لوحة  وما يليها 31املبلغة وفق مقتضيات الفقرة الثانية وما يليها من املادة 

ويف املوقع اإللكاوني للوزارة معدة هلذا الغرض باحملكمة اليت أصدرت األمر أو احلكم أو القرار 

،وال يبتدئ  ريان اال ت ناف إال بعد مرور ثالثني يوما مدة ثالثني يوما و إشهارهافة بالعدل املكل

مقابل املصاريف املسبقة من املستفيد من احلكم أو القرار بكل و ائل اإلشهار  من تاريا اإلشهار

 .حسب أهمية القضية 

صبغة النهائية اليت يضفي قيام كاتب الضب  بهذه اإلجراءات و شهادته بها علو احلكم ال

 .تسمح بتنفيذه

 442املادة 

يقدم طلب التنفيذ من الورثة إذا تويف موروثهم قبل تقدميه، وإذا حدثت الوفاة بعد البدء يف 

ف ذا قام نةاع حول  .جراءات بعد إثبات صفتهمالتنفيذ حل الورثة حمل طالب التنفيذ يف متابعة اإل

 .احملكمة احملصل عليه بكتابة ضب  بلغبعة التنفيذ مع إيداع املمتاالتنفيذ إثبات هذه الصفة قرر قاضي 

إذا تصرف طالب التنفيذ يف حقه تصرفا نافذا ملن يعد خلفا خاصا له أشعر هذا االخري املنفذ 

 .يام من هذا اإلشعارأبعد مضي عشرة  الإعليه، ويف مجيع االحوال ال جيوز البدء بالتنفيذ ومتابعته 

 443 املرادة

 بالنيابةأو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر اإلجراءات  عليهاملنفذ  أو كوم عليهيف احملتو إذا

إال بعد ثل الاكة مييف مواجهة ورثته أو من   التنفيذ البدء يف التنفيذ أو قبل متامه، فال جيوز قبل عنه

التنفيذية السابقة  اإلجراءاتالتنفيذي، وتعترب  السندصورة من  تبليغهممضي عشرة أيام من تاريا 

 .م مواجهته يف ارية 

 444املادة 

 .    إذا كان التنفيذ معلقا علو أداء ميني، فال يبدأ قبل أدائها

إذا كان تنفيذ السند متوقفا علو القيام بعمل أو بالتةام ما، أو علو  تقديم ضمان، أرفق 

يف حالة تقديم ضمان، إيداع مبلغ  طالب التنفيذ طلبه بالوثائق اليت تثبت القيام بذلك، غري أنه جيوز
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من النقود أو أوراخي مالية أو ضمانات أخرى يقبلها قاضي التنفيذ، أويف حالة موافقة طالب التنفيذ 

 . علو إيداع حصيلة التنفيذ بصندوخي احملكمة أو تسليم الشيء موضوع التنفيذ إ  حارس

طالب التنفيذ يف مالءة الكفيل، أو ميكن للمنفذ عليه أن ينازع أمام قاضي التنفيذ يف مواجهة 

يف احلارس، أو يف كفاية املال املودع أو يف الضمانات املقدمة، وال يقبل األمر الصادر يف هذا الشأن 

 .أي طعن

  445املادة 

يباشر التنفيذ علو األموال املنقولة ف ن مل تكف أو مل توجد، أجري علو األموال العقارية، 

 .شرة علو العقار إذا كان للدائن ضمان عيين عليهغري أنه يقع التنفيذ مبا

ميكن لقاضي التنفيذ أن يأمر عند االقتضاء بسائر إجراءات البحث والتحري ملعرفة املنقوالت 

 .اليت ميلكها املنفذ عليه بناء علو إفادة املنفذ له أو املكلف بالتنفيذ

أوال علو األموال احململة بهذه يباشر الدائن املستفيد من إحدى الضمانات العينية، التنفيذ 

 .الضمانات، ف ن مل تكف جاز له التنفيذ علو أموال املدين األخرى

 446املادة 

املنفذ عليه ملةما بتسليم شيء منقول أو كمية منقوالت معينة أو أشياء قابلة  نإذا كا

 .لال تهالك،  لمت لطالب التنفيذ أو للدائن

شيء  معني بالذات، ومل يكن  الشيء ظاهرا ومل يقدم   إذا كان املنفذ  عليه ملةما بتسليم

املنفذ عليه ما يدل علو تلفه أو ضياعه، جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالتحري والبحث عنه جبميع  

 .الطرخي

 447املادة 

إذا كان املنفذ عليه ملةما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه، نقلت حيازته إ  

 .الدائن

انت هناك  أشياء منقولة ال يشملها التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بردها إ  املنفذ عليه أو وإذا ك

إ  صاحب احلق فيها، وإال أمر بوضعها حتت تصرفه خالل أجل عشرة أيام، ف ذا رفض تسلمها، 

لصايف يف أمر القاضي، تلقائيا أو بناء علو طلب من له املصلحة، ببيعها باملةاد العلين مع إيداع مثنها ا

 .صندوخي احملكمة  لفائدة من له احلق فيه
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 448املادة 

ميكن لقاضي التنفيذ أن يأمر، بناء علو طلب أو تلقائيا، بغرامة تهديدية علو املنفذ عليه إن 

مل تكن حمددة  لفا يف السند التنفيذي، بصرف النظر عن حق طالب التنفيذ يف طلب التعويض عن  

 . التأخر يف التنفيذ الضرر احلاصل  له من جراء

 449املادة 

ال جيوز للغري الذي يكون حائةا للشيء الذي جيري عليه التنفيذ، ا تنادا إ  ما يدعيه من 

 رهن حيازي أو امتياز علو هذا الشيء، أن يتعرض علو احل ة وإمنا له أن يتمسك حبقوقه عند

  .توزيع الثمن

 451املادة 

اإلذن عملية التنفيذ مبا يف ذلك  اإلجراءات اليت تقتضيهيأمر قاضي التنفيذ باختاذ مجيع  ا

بفتح أبواب احملالت واملنازل والغرف وكذا األثاث يف حدود ما تقتضيه  للمكلف بالتنفيذتلقائيا 

 .مصلحة التنفيذ

 451املادة 

من قاضي التنفيذ، إجراء ثبوتا قطعيا  مبوجب  أمر  ال ميكن، يف غري حالة الضرورة الثابتة

 .قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليال، وال خالل أيام العطل احملددة مبقتضو القانونح ة 

 1ـ  451املادة 

تطبق القواعد أعاله  يف حالة تنفيذ حكم أو قرار أو أمر صادر حبضانة الولد أو تسليمه إ  

العمومية ودخول من له احلق فيه أو بالةيارة أو بصلة الرحم، ولو أدى ذلك إ  اال تعانة بالقوة 

 .املنةل، وجيوز إعادة التنفيذ كلما اقتضو األمر ذلك

 قاضي التنفيذ

 الفرع األول 

 اختصاصات قاضي التنفيذ 

 2ـ  451 املرادة

يعني قاضي التنفيذ من بني قضاة حمكمة أول درجة للقيام مبهام قاضي التنفيذ وفق لقانون 

 .التنفيذب واملكلفني عدد كاف من املوظفني هويساعد. التنظيم القضائي 
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 .أكثرأو  ضاالقتضاء، قاعن قاضي التنفيذ يف مهامه عند  ينوب        

 3ـ   451 املرادة

دون غريه، ب صدار األوامر املتعلقة بالتنفيذ، كما يتو  اإلشراف  التنفيذ،قاضي  ىتص

 .التنفيذ إجراءات ائر  ومراقبة 

الذي ال يعطو  اال احاميويف منح األجل  ،الوقتية يف صعوبات التنفيذ بالبتكذلك  ىتص       

 .لظروف خاصة علو أن ال يتعدى شهرين إال 

  4ـ  451 املرادة

اليت يوجد بها املنفذ  أو ،املصدرة للحكماالختصاص املكاني لقاضي التنفيذ باحملكمة  يكون

 .ضده، أو اليت توجد بها أمواله

 5ـ  451 املرادة

التنفيذ الذي يراد اختاذ اإلجراء يف  قاضي ،قدم إليه السند التنفيذي قاضي التنفيذ الذي ينيب

 .بها يف حمضر ير له إ  القاضي الذي أنابه قامويثبت القاضي املناب اإلجراءات اليت  دائرته،

يف صعوبات التنفيذ الوقتية املثارة  للبتهذه احلالة يكون قاضي التنفيذ املناب هو املختص  ويف

 .التنفيذ اليت قام بهابشأن إجراءات 

 6ـ  451 املرادة

قاضي التنفيذ الصادرة يف صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس األول حملكمة  أوامر تستأنف       

 موقفداخل أجل عشرة أيام من تاريا صدورها، ويكون لال ت ناف داخل األجل أثر  ثاني درجة 

 .للتنفيذ

السرعة بعد ا تدعاء األطراف  وجه اال ت ناف علو الرئيس األول أو من ينوب عنه يف يبت

 .غيبتهمما مل تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت يف  ،املعنية

 .ووفق اإلجراءات العادية بالنقضيطعن يف القرارات الصادرة عن الرئيس األول إال  ال

 7ـ  451 املرادة

القضاء أو األوامر اليت تبت يف  إدارةتقبل أوامر قاضي التنفيذ اليت تعد من قبيل أعمال  ال

 .األجل اال احامي أي طعن

األوامر لدى قاضي  هذهوكذا من  ،لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذه األعمال ميكن

  .التنفيذ الذي جيوز له العدول عنها أو تعديلها
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 الفرع الثاني

 املسطرة أمام قاضي التنفيذ

 8ـ  451 املرادة 

املختص مكانيا، متضمنا ا م كل من طالب التنفيذ  لتنفيذا قاضيطلب التنفيذ إ   يقدم

 .التنفيذ قاضياختصاص داخل دائرة  خمتارمع تعيني موطن  وموطنهمالقبهما  و عليهواملنفذ 

 .عليهموبصور من السند بقدر عدد املنفذ  الطلب منالطلب بالسند التنفيذي مع نسا  يرفق

 9ـ  451 املرادة

 التنفيذ وإال بلغت قاضياختصاص  بدائرة للمخابرة لحمالطلب علو تعيني  يشتمل

 .اإلعالناتلوحة   يف هاتعلق اليتلكتابة ضبطه  اإلجراءات

إال طبقت عليه وبها،  لهموطنا خمتارا  بدائرة التنفيذ موطن له عليه الذي ال يعني املنفذ

 .السابقةاألحكام 

مكتبه موطنا خمتارا له تبلغ فيه  ربتعاممثال مبحام،  عليه املنفذأو  التنفيذطالب  كان  إذا

 .إليه اإلجراءات

 .املدين اختيارا طلبهالدائن أم   التنفيذالقواعد السابقة  واء طلب  تطبق

 11ـ  451 املادة

 .تقيد فيه طلبات التنفيذ ورقي أو رقمي قسم التنفيذ   ل خاص يف ميسك

 . امر املتعلقة بالتنفيذلكل طلب تودع فيه مجيع الوثائق واإلجراءات واألو ملف يفتح

، بتبليغ صورة بعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذفورا و التنفيذ قاضي يأمر

 .من السند مع إعذار املنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا

 11ـ  451املادة 

التنفيذ  يبلغ املكلف بالتنفيذ داخل أجل عشرة أيام من تاريا تقديم الطلب، نسخة من طلب 

وصورة من السند املراد تنفيذه إ  املنفذ عليه شخصيا أو يف موطنه أو حمل إقامته مع إعذاره بالتنفيذ 

 .اختياريا حاال او بتعريفه بنواياه

إذا طلب املنفذ عليه أجال أخرب املكلف بالتنفيذ قاضي التنفيذ الذي له وحده أن يتخذ ما يراه 

 .دهبع 23-452منا با عمال باملادة 
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إذا رفض املنفذ عليه التنفيذ أو صرح بع ةه عن ذلك باشر املكلف بالتنفيذ االجراءات 

 .املقررة يف الباب املتعلق بطرخي التنفيذ

 12ـ  451 املادة

أو  قبض الدين بالتنفيذ،التنفيذي أو عند قيامه  السند تبليغهالتنفيذ، عند ب املكلف يتو 

 إ  تفويض خاص حاجةبذلك دون  وصلمع إعطاء  عرضه عليه عندالشيء موضوع التنفيذ 

 .التوصل به من تاريا أيام  مثانية،وعليه إيداع املبلغ احملصل بصندوخي احملكمة داخل أجل 

 13ـ  451 املادة

ولكنه عرض أ لوبا للوفاء يتوافق مع ظروفه  خالل األجل احملدد، عليهيوف املنفذ  مل إذا

هذه  القاضيف ذا وافق هذا األخري اعتمد  علو طالب التنفيذ،عرض قاضي التنفيذ األمر  ،املالية

حاضرا  عليهوضعية املنفذ  والتسوية، وإال اختذ ما يراه منا با مع مراعاة حق طالب التنفيذ 

 .ومستقبال

 14ـ  451 املادة

إذا رفض املنفذ عليه الوفاء أو اخل بالتسوية املقررة، يتعني علو املكلف بالتنفيذ حترير 

باحل ة التنفيذي أو بيان األ باب اليت حالت دون إجنازه وذلك داخل أجل عشرين يوما  حمضر

 .رفض التنفيذ أو اإلخالل بالتسويةيبتدئ من تاريا 

 15ـ  451املادة 

 .إذا أثريت صعوبة وقتية من األطراف أو من الغري بت قاضي التنفيذ فيها علو وجه السرعة 

ري مبقال يشتمل علو هوية األطراف، وعلو وقائع تقدم الصعوبة من األطراف أو الغ

الصعوبة وأ بابها ويدخل املنفذ عليه يف الدعوى إذا كانت الصعوبة مثارة من غريه حتت طائلة عدم 

 .القبول

 16ـ  451املادة 

حيرر املكلف بالتنفيذ حمضرا بشأن الصعوبات املادية اليت قد تعاضه أثناء عملية التنفيذ،  

 .منا با هضي التنفيذ ليتخذ حاال ما يرايرفعه إ  قا

 .للمكلف بالتنفيذ أن يوقف اإلجراءات إال بأمر من قاضي التنفيذ زال جيو

 17ـ  451املادة 

 .ال ياتب علو الطلب املتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ ما مل يأمر قاضي التنفيذ بذلك 
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 18ـ  451املادة  

ءات املتعلقة بالصعوبة جمرد و يلة للمماطلة يقدر قاضي التنفيذ ما إذا كانت االدعا 

والتسويف، أو ترمي إ  املساس بالشيء  املقضي به، حيث يأمر  نذاك بصرف النظر عن ذلك  

 .ويرفض الطلب

 .إذا ظهر له أن الصعوبة جدية أمر ب يقاف التنفيذ إ  أن يبت يف األمر 

 .فما كان السبب الذي يستند إليهالتنفيذ كي تأجيلي طلب جديد يرمي إ  أال ميكن تقديم 

 21 ـ 451املادة 

ال ياتب علو العرض احلقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض حمل نةاع، ولقاضي التنفيذ أن  

 .يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع املعروض أو مبلغ أكرب منه حيدده
 

 الثالث مكررالباب 

 شخاص القانون العامتنفيذ األحكام القضائية الصادرة يف مواجهة أ 
 

 21ـ  451املادة 

القضائية القابلة للتنفيذ  رجيب علو أشخاص القانون العام تنفيذ األحكام والقرارات واألوام

 .الصادرة يف مواجهتهم

نسخة من طلب التنفيذ داخل أجل عشرة أيام من تاريا تقديم الطلب، التنفيذ ب املكلف يبلغ

حاال أو بتعريفها  تنفيذ اختيارياالب إعذارهامع عليها املنفذ اجلهة  السند املراد تنفيذه إ من وصورة 

 .بنواياها

إذا تعلق التنفيذ بالقيام بعمل أو االمتناع عنه، أمكن لقاضي التنفيذ أن مينح مهلة بناء علو 

 .طلب أقصاه تسعون يوما من يوم  اإلعذار بالتنفيذ

اعتمادات يف ميةانية السنة اجلارية لتنفيذه، مت هذا إذا تعلق التنفيذ بأداء مبلغ مالي ومل تتوفر  

 .التنفيذ داخل أجل أقصاه تسعون يوما من تاريا املصادقة علو ميةانية السنة املوالية 
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  21ـ  451املادة 

أعاله، الدولة وإداراتها  21ـ  451يقصد بأشخاص القانون العام املشار إليهم يف املادة 

 .اعات الاابية وهي اتهاواملؤ سات العمومية واجلم

 22ـ  451املادة 

يكون الرؤ اء اإلداريون للمرافق العمومية املعنية، كل يف حدود اختصاصه، مسؤولني عن 

 .حسب القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل ذالتنفي

 23ـ  451املادة 

نصوص عليها يف يعترب أشخاص القانون العام يف حالة امتناع عن التنفيذ عند انصرام املدد امل

 .أعاله  21ـ  451الفقرات الثانية والثالثة  والرابعة من املادة 

 .يثبت االمتناع عن التنفيذ بتحرير حمضر طبقا للقواعد العامة املقررة يف القانون

إذا تعذر التنفيذ وفقا للمقتضيات احملددة أعاله اعترب السند التنفيذي مبثابة أمر حبوالة تصرف 

 .طرف احملا ب العمومي املختص مب رد الطلب  للمحكوم له من

 24ـ  451املادة 

إذا رفض املنفذ عليه القيام بعمل أو االمتناع عنه او أداء مبلغ مالي أثبت املكلف بالتنفيذ 

ذلك يف حمضره و أخرب قاضي التنفيذ الذي يأمر بغرامة تهديدية يف مواجهة شخص القانون العام 

 . صيا عن التنفيذ أو عليهما معااملنفذ عليه أو املسؤول شخ

 25ـ  451املادة 

يتعرض املسؤول اإلداري عن التنفيذ يف حالة اإلخالل به للعقوبات التأديبية املنصوص عليها 

 .يف املقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل بصرف النظر عن مسؤوليته الشخصية املدنية

 26ـ  451املادة 

ات التنفيذ أعاله عن أي نتي ة جيوز إجراء احل ة التنفيذي علو األموال إذا مل تسفر إجراء

واملنقوالت والعقارات اناصة ألشخاص القانون العام خالفا للمقتضيات التشريعية املنصوص 

 . عليها يف هذا الشأن، ما مل ينتج عنه عرقلة للسري العادي للمرفق العمومي
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 الرابعالباب 

 رات لعقااملنقوالت واح ة 

 الفرع االول

 مقتضيات عامة
 

 27ـ  451 ادةرامل

إيداع مبلغ من النقود مساو  جيوز يف أي حالة كانت عليها اإلجراءات وقبل إجراء البيع،

وياتب علو هذا اإليداع زوال احل ة  للديون احمل وز من أجلها ، ىصص للوفاء بها دون غريها،

 .املودععن األموال احمل وزة وانتقاله إ  املبلغ 

 28ـ  451املادة 

يف أي حالة تكون عليها اإلجراءات، تقدير  ذجيوز للمح وز عليه أن يطلب من قاضي التنفي        

 .مبلغ يودعه بصندوخي احملكمة للوفاء بدين احلاجة

ياتب علو هذا اإليداع زوال احل ة علو األموال احمل وزة وانتقاله إ  املبلغ املودع، 

 .غ خمصصا للوفاء للحاجة مبا يتضمنه السند التنفيذيهذا املبل حويصب

إذا وقعت بعد ذلك ح وز جديدة علو املبلغ املودع، فال يكون هلا أثر يف حق من خصص له         

 . هذا املبلغ

 29ـ  451املادة 

دين إذا كانت قيمة احلق احمل وز من أجله ال تتنا ب مع قيمة األموال احمل وز عليها، جاز للم       

أن يطلب من قاضي التنفيذ األمر بقصر احل ة علو بعض هذه األموال وفقا لإلجراءات العادية مع 

 .إدخال مجيع الدائنني احلاجةين

 . ميكن لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى قاضي التنفيذ من هذا األمر     

لوية يف غريهم من الدائنني اآلخرين، أو نيكون للدائنني احلاجةين قبل قصر احل ة، دو

 .ا تيفاء حقوقهم من األموال اليت يقصر احل ة عليها، مع مراعاة أ باب األولوية األخرى

 31ـ  451املادة 

لطالب التنفيذ أن يطلب إجراء ح ة أموال املنفذ عليه املادية واملعنوية املوجودة حتت يده أو يد        

 .القانون بعدم قابليتها للح ة والتحويلالغري قصد بيعها ال تيفاء حقوقه من مثنها، ما مل يصرح 



241 

 

 

 ثانيالفرع ال          

 احل ة التحفظي

 452املادة 

يصدر األمر املبين علو الطلب باحل ة التحفظي عن رئيس احملكمة لضمان أداء دين له ما 

يرجح جديته وحتققه، وحيدد هذا االمر ولو علو وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص احل ة 

 .يبلغ وينفذ دون تأخريبسببه، و

يتعني علو طالب احل ة رفع دعوى يف املوضوع داخل أجل  عشرة ايام من تاريا صدور 

االمر باحل ة ويف حالة عدم إدالء طالب احل ة مبا يثبت قيامه بذلك داخل االجل املذكور يعترب 

 .احل ة الغيا ويشطب عليه تلقائيا من قبل احمل وز بني يديه

 453املادة 

اتب عن احل ة التحفظي  وى وضع يد القضاء علو املنقوالت او العقارات اليت ال ي

انصب عليها ومنع املدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتي ة لذلك كل تفويت تربعا 

 .بعوض مع وجود هذا احل ة باطال وعديم االثرأو كان 

 248حمل وزات وفقا ملقتضيات املادة لطالب احل ة أن يتقدم بعد إيقاع احل ة بطلب تفقد ا

 .عالهأ

    454املادة 

يبقو احمل وز عليه حائةا لألموال إ  أن يتحول احل ة التحفظي إ  ح ة  خر،  ما مل يؤمر 

 .بغري ذلك وما مل يعني حارس قضائي

ميكن له نتي ة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص احلريص علو شؤون نفسه وأن يتملك 

ن أن يكون له حق كرائها إال ب ذن من القضاء، وال ميكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل الثمار دو

جتاري أو بأحد عناصره يف مواجهة الدائن الذي أوقع ح ةا حتفظيا علو ذلك األصل أو علو أحد 

 .عناصره مما يتعلق مبوضوع العقد املشار إليه

    455املادة 

جد يف حوزة احمل وز عليه قام املكلف بالتنفيذ إذا وقع احل ة التحفظي علو منقوالت تو

 .حبصرها يف حمضر وصفا ونوعا و وزنا وعددا ورقما حسب طبيعتها
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 .إذا تعلق األمر حبلي أو أشياء مثينة تضمن احملضر بقدر اإلمكان وصفها وتقدير قيمتها

تتخذ نفس إذا تعلق األمر بأصل جتاري تضمن احملضر وصف العناصر املادية وتقدير قيمتها و

 .اإلجراءات إذا  اقتصر احل ة علو أحد عناصره

يقيد احملضر، يف احلاالت املشار إليها يف الفقرة السابقة، بسعي من املكلف بالتنفيذ، يف 

الس ل الت اري الذي يكون مرجعا بالنسبة لعناصر األصل الت اري غري املادية اليت يشملها احل ة 

اص إذا  أهمل التاجر أو الشركة الت ارية تطبيق املقتضيات  أيضا، ويتم هذا التقييد يف   ل خ

 .التشريعية اليت حتتم  تس يل الت ار والشركات الت ارية يف الس ل الت اري

إذا تعلق احل ة التحفظي بعقار حمفظ أو يف طور التحفيظ فان األمر الصادر به يوضع 

 .باحملافظة العقارية لتقييده بسعي من املستفيد منه

حب ة حتفظي علو عقار غري العقارات املشار إليها يف الفقرة أعاله حدده تعلق األمر إذا 

 تودعأمكن، مع اإلشارة إ  كل املعلومات املفيدة و مااحملضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته 

ورقي أو قصد تقييده بس ل خاص  بكتابة ضب  احملكمة املختصةنسخة من األمر  باحل ة واحملضر 

موضوع رهن إشارة  العموم ويقع اإلشهار  عالوة علو ذلك ملدة مخسة عشر يوما بتعليق ي رقم

 .اإلعالن باحملكمة ، وكذا بالقيادة والسوخي احمللي اللذين يوجد بدائرتهما العقار علو نفقة احلاجة

 456املادة 

احل ة إذا كانت املنقوالت أو العقارات اململوكة للمح وز عليه الصادر ضده األمر ب 

التحفظي يف حوزة الغري بلغ املكلف بالتنفيذ هلذا األخري األمر و لمه نسخة منه ومن حمضر احل ة، 

 .أعاله 42إ   36وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املواد من 

ياتب عن ذلك األمر اعتبار الغري حار ا للمنقول أو العقار احمل وز عدا إذا اختار تسليمه 

 .نفيذ، ويلةمه  حتت مسؤوليته الشخصية أن ال يتخلو عنه إال ب ذن من القضاءإ  املكلف بالت

 457املادة 

يقدم الغري عند التبليغ إذا كان احمل وز منقوال وصفا  تفصيليا هلذا  احمل وز ويذكر باحل ة  

 .السابق  الذي قد يكون  وقع بني يديه والذي  مازال  اري املفعول

م وثائق امللكية اليت عنده ما مل ىا بعد اإلحصاء تعيينه حار ا إذا كان احمل وز عقارا  ل

 .عليه
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حيرر حمضر بتصرحياته ترفق به املستندات املؤيدة هلا ويودع الكل خالل مثانية أيام بكتابة ضب  

 .احملكمة

 458املادة 

 : ال تقبل احل ة األشياء اآلتية

 ؛وانيمة اليت تأويهم ليه ولعائلتهالطبا الالزمة للمح وز ع يالفراش واملالبس وأوان -

 الكتب واألدوات الالزمة ملهنة احمل وز عليه؛ -

 األدوات و اآلالت الالزمة لذوي االحتياجات اناصة؛ -

 املواد الغذائية الالزمة مدة شهر للمح وز عليه و لعائلته اليت حتت كفالته؛  -

ألكل وفراش  مز عليه مع ما يلةبقرتان و تة رؤوس من الغنم أو املعة باختيار احمل و -

 شهر من تنب وعلف وحبوب؛ ةهذه احليوانات مد

 احلقوخي اللصيقة بشخص املدين؛ -

 األومسة والر ائل واألوراخي الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية؛ -

 .نصيب انماس ما مل يكن لفائدة رب العمل -

 .شياء غري القابلة للح ة اليت بقيت يف حوزة املدينيشار يف حمضر احل ة عند االقتضاء إ  األ

 1ـ  458املادة 

للمح وز عليه أن يعاض علو األمر الصادر باحل ة بدعوى خالل مثانية أيام تلي تاريا 

 .تبليغه األمر ويقدم االعااض إ  رئيس احملكمة بصفته قاضيا لألمور املستع لة

أو تراخو يف طلب حقه بدون  اة كليا أو جةئيإذا تبني أن احلاجة غري حمق يف طلب احل 

 .مربر، أمكن لرئيس احملكمة بصفته قاضيا لألمور املستع لة أن يأمر برفعه كليا أو جةئيا

ال جيوز أن ميتد احل ة إ  أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، وميكن للمح وز عليه 

 .ةأن يقدم طلبه إ  قاضي املستع الت من أجل قصر احل 

 الفرع  الثالث 

 احل ة التنفيذي

 459املادة 

جيري التنفيذ بطريق احل ة علو األشياء واألمتعة املنقولة واألوراخي الت ارية والقيم املنقولة 

 .اليت توجد يف حيازة املنفذ عليه
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ال ميكن متديد احل ة التنفيذي إ  أكثر مما هو الزم ألداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف 

 .اجلربي التنفيذ

 . ال يتم البيع إذا مل ينتظر من بيع األشياء احمل وزة مثن يت اوز مبلغ مصاريف التنفيذ اجلربي

 461املادة 

ينتقل املكلف بالتنفيذ إلجراء احل ة إ  مكان وجود األشياء واألموال املراد ح ةها، و له  

 . قتضاء بالقوة العموميةأن يدخل إ  هذا املكان بعد إعالن صفته الرمسية مستعينا عند اال

 ح ة املنقوالت: أوال

 إجراءات احل ة-أ

 1ـ  461املادة 

 . جيري احل ة مبوجب حمضر حيرر بعني املكان وإال كان احل ة باطال

 :يشتمل احملضر بصفة خاصة علو ما يلي

 مراجع  السند التنفيذي ؛ -      

 هوية أطراف التنفيذ ؛ -      

 أو املختار يف دائرة قاضي التنفيذ ؛ موطنهم احلقيقي -      

 زمان ومكان احل ة ؛ -      

ما قام به املكلف بالتنفيذ من إجراءات وما اعاضه من صعوبات وعراقيل أثناء  -       

 احل ة وما تقرر بشأنها ؛ 

بيان األشياء واألموال احمل وزة بتفصيل مع ذكر نوعها و أوصافها ومقدارها ووزنها  -      

 مقا ها، وبيان قيمتها بقدر اإلمكان ؛ أو

 يوم البيع و اعته واملكان الذي جيري فيه ؛ -      

 تعيني حارس لتسلم األموال احمل وزة عند االقتضاء ؛ -      

 توقيع املكلف بالتنفيذ ؛ -      

 .تسلم نسخة من احملضر حاال لألطراف احلاضرة مب رد حتريره

    461املادة 

  .يعني املنفذ عليه حار ا لألموال احمل وزة إال إذا خيف عليها أل باب جدية            
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إذا مل يكن املنفذ عليه حاضرا ومل يقبل أحد احلرا ة اختذ املكلف بالتنفيذ التدابري الالزمة  

 .للمحافظة علو األموال احمل وزة وإيداعها يف حمل  من

اب املانعة من ذلك وتسلم إليه صورة يوقع  احلارس علو حمضر احل ة، وإال ذكرت األ ب

منه، وعلو املكلف بالتنفيذ أن يوضح له املسؤولية امللقاة علو عاتقه وينبهه إ  أن كل إتالف أو 

اختالس أو إخفاء أو تبديد  لألشياء احمل وزة أو االمتناع عن تسليمها يستتبع املسؤولية اجلنائية  

 .، ويشار إ  ذلك يف احملضرواملدنية

جيوز للحارس ا تعمال األموال احمل وزة أو ا تغالهلا أو إعارتها ما مل يكن احلارس هو ال 

مالكها أو صاحب حق االنتفاع بها، في وز له حين ذ أن يستعملها فيما أعدت له ما مل مينع عليه 

 .ذلك قاضي التنفيذ

ل أرض أو مقاولة الزمة إلدارة أو ا تغال ؊إذا كان احل ة واقعا علو ماشية أو أدوات أو  الت

 .دارة أو اال تغاللاإلأو مؤ سة جاز لقاضي التنفيذ أن يكلف احلارس أو  واه بالقيام ب

إذا كانت األشياء احمل وزة من املثليات جاز للمنفذ عليه إذا كان حار ا عليها بيعها 

  .وتعويضها مبا مياثلها عددا وصفة ونوعا ومقدارا

 1ـ  461املادة 

أعاله ولو  2-460وزة مب رد حترير حمضر احل ة املشار إليه يف املادة تصبح األموال حم 

 .مل تسلم إ  حارس

إذا مل يتم  احل ة يف يوم واحد جاز إمتامه يف اليوم أو األيام املوالية له مباشرة ويتخذ حين ذ 

أن يتم املكلف بالتنفيذ التدابري الالزمة للمحافظة علو األشياء احمل وزة واملطلوب ح ةها إ  

احل ة، و يوقع علو احملضر كلما توقفت إجراءات  احل ة، وله عند االقتضاء بصفة ا تثنائية، 

 .أعاله بعد إذن قاضي التنفيذ 452اال تمرار يف إجراءات احل ة بعد املواعيد  املقررة يف املادة 

ارس غري املنفذ أجرا للحرا ة يؤخذ بامتياز من حصيلة البيع إذا كان احلقرر لقاضي التنفيذ أن ي

  .عليه

  462 ادةامل

 .تباع األمتعة احمل وزة بعد حصرها ووصفها باملةاد العلين حسب مصلحة املدين
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يقع البيع بعد انتهاء أجل مثانية أيام من يوم احل ة ما مل يتفق الدائن واملدين علو حتديد أجل  خر، 

يف مثن األمتعة احمل وزة أو صوائر  أو إذا كان تغيري األجل ضروريا لت نب أخطار اخنفاض ملموس

 .حرا ة غري متنا بة مع قيمة الشيء احمل وز

جيوز لقاضي التنفيذ قبل إجراء البيع األمر إما تلقائيا أو بناء علو طلب ب جراء خربة لتحديد قيمة 

 .املنقوالت احمل وزة إذا اعترب أن طبيعتها وقيمتها تقتضي ذلك

 463 ادةامل

 عرض وخي عمومي، أو يف أي مكان  خر يتوقع احلصول فيه علو أحسن  يقع املةاد يف أقرب

 .وحياط العموم علما بتاريا ومكان املةاد بكل و ائل اإلشهار املنا بة ألهمية احل ة

 464الفصل 

 .لثمنه حاال أدائهعلو من قدم أعلو عرض وال يسلم له إال بعد  املبيعير و الشيء 

يع األشياء احمل وزة فورا علو نفقته وحتت مسؤوليته إذا مل يؤد املشاي الثمن أعيد ب

إذا كان أقل من األول  ت عليه املةايدة اجلديدةاملتخلف الفرخي بني الثمن الذي ر ويتحمل املشاي 

 .دون أن يكون له حق اال تفادة من الةيادة إن كانت

ل األجل احملدد طبقا يعاد البيع أيضا إذا مل يتسلم املشاي الذي أدى الثمن الشيء املبيع داخ

 .لشروط البيع غري أن مثن املةايدة اجلديدة يوضع بكتابة الضب  لصاحل املشاي األول

 إجراءات خاصة حب ة أنواع معينة -ب

 من األموال املنقولة
 

 465املادة 

 .ميكن ح ة احملاصيل والثمار اليت أوشكت علو النضج قبل انفصاهلا عن أصوهلا

العقار الكائنة به احملاصيل أو الثمار احمل وزة وبيان حالتها ونوعها  يتضمن حمضر احل ة بيان

 .ألطراف التنفيذ ،عند االقتضاء ،يبلغ تقريرها وعددها ولو علو وجه التقريب، واال تعانة خبربة 

 .يعني قاضي التنفيذ حار ا عليها عند الضرورة
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اضي التنفيذ أن بيعها قبل ذلك يقع بيع تلك احملاصيل والثمار، بعد جنيها، عدا إذا اعترب ق

 .أكثر فائدة للمنفذ عليه

 1ـ  465املادة 

تبقو احليوانات واألشياء احمل وزة، با تثناء النقود املسلمة للمكلف بالتنفيذ، حتت حرا ة 

أن تتسبب يف  هاملنفذ عليه إذا وافق طالب التنفيذ علو ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غري هذ

 .كن أن تسلم إ  حارس بعد إحصائها عند االقتضاءمصاريف باهظة، ومي

 2ـ  465املادة 

إذا مشل احل ة حليا أو جموهرات أو أشياء مثينة وجب أن يتضمن احملضر وصفها ووزنها  

إذا قرر قاضي التنفيذ خالف ذلك، وأن توضع يف حرز  ابدقة مع تقدير قيمتها بوا طة خبري عد

 .خمتوم

 3ـ  465املادة 

كلف بالتنفيذ النقود واألوراخي املالية واحللي واألشياء الثمينة يف صندوخي باحملكمة يودع امل 

 .خاص باحمل وزات حتت إشراف رئيس كتابة الضب 

 4ـ  465املادة 

أموال حمفوظة يف خةانة ا تأجرها املدين من إحدى املؤ سات املالية  وإذا أجري احل ة عل  

عني املكلف بالتنفيذ فورا مدير املؤ سة أو مدير أو علو أموال معروضة يف معرض عمومي، 

املعرض حار ا هلا، و ختم يف احلالة األو  انةانة بالشمع األمحر إ  أن يتمكن من فتحها وجرد 

 .موجوداتها حبضور املنفذ عليه أو عند غيابه رغم إشعاره بذلك حبضور قاضي التنفيذ

 .ل احمل وزةتنتهي احلرا ة عند ا تالم قسم التنفيذ األموا
 

 التدخل يف احل ة .3

 466املادة 

ال جيوز لدائين املنفذ عليه إجراء ح ة تنفيذي ثان علو األموال احمل وزة وإمنا هلم التدخل يف        

احل ة بطلب يقدم إ  قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعينوا موطنا خمتارا يف 

م موطن فيها، ما مل يكونوا ممثلني مبحام حيث يعد مكتبه موطنا دائرة قاضي التنفيذ إذا مل يكن هل

 .خمتارا هلم  جيوز تبليغهم فيه جبميع إجراءات التنفيذ
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ميكن لدائين املنفذ عليه أن يطلبوا من قاضي التنفيذ إجراء ح ة جديد علو األموال انارجة 

 .عن احل ة األول

 .ا إن مل يقم بذلك طالب التنفيذ األولحيق للمتدخلني مراقبة اإلجراءات وطلب متابعته

يقوم املكلف بالتنفيذ، بعد صدور األمر ب جراء احل ة اجلديد، جبرد األموال احمل وزة  ابقا 

حبضور احلارس إن وجد، وحترير حمضر حب ة األموال اجلديدة، وتسلم هذه األموال األخرية إ  

 .احلارس نفسه أو إ  حارس  خر

 .اريف إذا مل يسفر طلبهم عن وجود أموال جديدةيتحمل الدائنون املص

 467املادة 

إذا كان احل ة الثاني أوفر من األول ضما معا عدا إذا كان بيع األشياء احمل وزة  ابقا قد 

مبثابة تعرض علو األموال املتحصلة من البيع وتكون حمل  الطلب الثاني ويعدوقع اإلعالن عنه، 

 .توزيع

 1ـ  467املادة 

ملكلف بالتنفيذ األمر الصادر بالتدخل يف احل ة إ  طالب التنفيذ واملنفذ عليه يبلغ ا 

واحلارس، ويعترب تبليغ ذلك األمر مبثابة ح ة علو حصيلة التنفيذ الناجتة عن األموال احمل وزة ما 

مل يكن قد ورد طلب التدخل يف احل ة بعد البيع، ويف هذه احلالة يقتصر أثره علو ما بقي من 

 . ة التنفيذ بعد ا تيفاء طالب التنفيذ واملتدخلني يف احل ة قبل البيع حقوقهمحصيل

 2ـ  467املادة 

جيوز لقاضي التنفيذ عند وجود األموال احمل وزة  ابقا يف أماكن متفرقة، أن  يقرر مجع   

 .األموال كلها يف حمل واحد قصد توحيد إجراءات البيع

 إجراءات بيع القيم املنقولة .4
 

 3ـ  467 املادة

مع مراعاة األحكام اناصة بنظام بورصة القيم، تباع القيم املنقولة باملةاد العلين حتت 

 .إشراف قاضي التنفيذ املختص
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 4ـ  467املادة 

جيوز لقاضي التنفيذ، إذا كانت القيم املعروضة للبيع ذات شأن أن يستعني بأحد العاملني 

عض اإلجراءات املمهدة للبيع، ويقرر ما جيب اختاذه من االختصاصيني يف البورصة أو األبناك يف ب

 .إجراءات اإلعالن واإلشهار مع مراعاة القواعد القانونية واألنظمة املتعلقة بالبيع يف البورصة

 5ـ  467املادة 

يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب املصلحة و موطنهم ونوع احلق املطلوب 

 .واحلقيقية والسند املثبت له والضمانات واحلقوخي التابعة له بيعه وقيمته اإلمسية

يستدعي املكلف بالتنفيذ أصحاب املصلحة لالطالع علو القائمة وتقديم مالحظاتهم أو 

 .اعااضاتهم

تقدم تلك املالحظات واالعااضات بوا طة مذكرة يف مواجهة طالب التنفيذ إ  قاضي 

 .تبليغهم اال تدعاء املذكور وإال  ق  حقهم يف ذلكيا تارالتنفيذ داخل أجل مخسة أيام من 

 6ـ  467املادة 

يبت قاضي التنفيذ يف تلك االعااضات بعد ا تدعاء كافة املعنيني باألمر، ويكون قراره غري 

 .قابل ألي طعن

 7ـ  467املادة 

يدين، حيدد قاضي التنفيذ موعدا إلجراء البيع، وإذا مل يتم البيع بسبب عدم وجود املتةا

 .بعده 478تطبق أحكام املادة 

 8ـ  467املادة 

قاضي التنفيذ الذي يصدر قرارا نهائيا ب ر اء املةاد علو  حتت إشرافتتم املةايدة العلنية 

 .املتةايد األخري الذي قدم أعلو عرض

 .ال تسلم النسخة التنفيذية للقرار املذكور إ  املشاي إال بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع

 9ـ  467املادة  

مع مراعاة املقتضيات القانونية املخالفة، واألنظمة اناصة اناضعة هلا القيم املبيعة، جيوز 

لقاضي التنفيذ أن يلةم الشخص املعنوي، مصدر القيم األصلية، بتحويلها إ  ا م املشاي أو 

 .جبعلها حلاملها حسب رغبة هذا األخري
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 11ـ  467املادة 

ملشاي الثمن خالل عشرة أيام من صدور قرار قاضي التنفيذ، أنذر بأدائه خالل إذا مل يؤد ا

، ف ذا ختلف عن ذلك أعيد البيع علو نفقته وحتت مسؤوليته، من تاريا توصله باإلنذار ثالثة أيام

وأشري يف اإلعالنات إ  أن البيع جيري حتت عهدة املشاي املتخلف مع بيان الثمن الذي ر ا عليه 

 .د األولاملةا

يتضمن قرار قاضي التنفيذ القاضي ب ر اء املةاد األخري إلةام املشاي املتخلف، بأداء فرخي 

 .الثمن مع املصاريف اليت تسبب فيها، دون أن يستفيد من الةيادة يف الثمن

  .يعترب حمضر املةاد يف هذه احلالة،  ندا تنفيذيا يف مواجهة املتةايد املتخلف
 

 املنقوالت احمل وزةدعوى ا تحقاخي ر  5
 

 468املادة 

ب قبل تاريا بيعها إيقاف ميكن ملن يدعي من األغيار ملكية املنقوالت احمل وزة أن يطل

 :بالشروط التالية إجراءات البيع 

 تقديم طلب إ  قاضي التنفيذ ؛ -

 رفع الطلب يف مواجهة املنفذ عليه، وطالب التنفيذ، واملتدخلني عند وجودهم ؛ -

 .الطلب بالوثائق واملستندات اليت تدعمهإرفاخي  -

 .تقديم الطلب املذكور إيقاف إجراءات البيع إ  أن يبت فيه قاضي التنفيذ عنياتب 

 1ـ  468املادة 

إذا مل يستوف الطلب املشار إليه يف املادة السابقة الشروط املقررة فيها صرح قاضي التنفيذ 

 .أمر مبواصلة إجراءات التنفيذ بعدم قبوله دون حاجة ال تدعاء األطراف، و

 .وإذا تبني له أن الطلب جدي ومستوف لشروطه أمر با تدعاء األطراف

 

 2ـ  468املادة 

يأمر القاضي ب خراج املنقوالت من احل ة وتسليمها إ  الغري إذا اتفق كافة األطراف علو 

 .أنها مملوكة له



251 

 

اءات البيع بكفالة أو بدونها وب يداع إذا مل يتفق األطراف علو ذلك أمر القاضي ب يقاف إجر

 .املنقوالت يف املكان املنا ب عند االقتضاء ريثما تبت حمكمة املوضوع يف دعوى اال تحقاخي

 .إذا تبني من املناقشات عدم وجود ما يربر الطلب رفضه قاضي التنفيذ

 3ـ  468املادة 

يام من صدور هذا األمر يف ترفع دعوى اال تحقاخي إ  احملكمة املختصة داخل أجل مثانية أ

 .مواجهة املنفذ عليه وطالب التنفيذ واملتدخلني إن وجدوا وإال فتواصل اإلجراءات

يبت يف دعوى اال تحقاخي علو وجه السرعة وفق املقتضيات املنصوص عليها يف هذا 

 .القانون

 .ائياال تواصل إجراءات التنفيذ يف حالة رفض طلب اال تحقاخي إال بعد صريورة احلكم نه

 4ـ  468املادة 

 .تكون احملكمة املختصة مكانيا هي احملكمة اليت متت يف دائرتها إجراءات احل ة

 5ـ  468املادة 

إذا مل يدع الغري ملكية املنقوالت إال عند البيع حرر املكلف بالتنفيذ حمضرا يف املوضوع و رفع 

 .األمر إ  قاضي التنفيذ

 .شار إليها أعالهتطبق يف هذه احلالة املقتضيات امل
 

 احل ة التنفيذي علو األصل الت اري .5
 

 6ـ  468املادة 

 . يتم ح ة األصل الت اري جبميع عناصره

إ   علو  ند تنفيذي إذا  بق ح ة األصل الت اري حتفظيا، حتول هذا احل ة بعد احلصول

 .ح ة تنفيذي وحرر املكلف بالتنفيذ حمضرا بذلك يبلغ إ  املنفذ عليه
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 إجراءات بيع القيم املنقولة .6
 

 7ـ  468املادة 

االفتتاحي للمةاد العلين ا تنادا إ   حيدد قاضي التنفيذ  الشروط األ ا ية للبيع والثمن

 .خربة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر األصل الت اري ويبلغ  تقرير انربة ألطراف التنفيذ

 8ـ  468املادة 

ع علو نفقة طالب التنفيذ و يبني اإلعالن عن املةاد تاريا يقوم املكلف بالتنفيذ ب شهار البي

 .افتتاحه ومدته والثمن االفتتاحي

يعلق إعالن البيع باملةاد باملدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه األصل الت اري وباللوحة 

يف  املعدة لإلعالنات يف مقر احملكمة ويف أي مكان يكون منا با لإلعالن، وينشر عالوة علو ذلك

 .العدلاملكلفة وزارة لإحدى اجلرائد املخول هلا نشر اإلعالنات القانونية ويف املوقع اإللكاوني ل

يتلقو املكلف بالتنفيذ العروض إ  غاية إقفال حمضر املةاد ويثبتها حسب ترتيبها التارىي يف 

 .حمضر خاص بتلقي العروض

 9ـ  468املادة 

 .فيذ بعد  تني يوما من تاريا طلب التنفيذ جتري املةايدة بوا طة املكلف بالتن

يبلغ املكلف بالتنفيذ قبل عشرة أيام من التاريا احملدد للمةاد قيامه ب جراءات اإلشهار إ  

املنفذ عليه وإ  الدائنني املقيدين قبل احل ة وىطرهم بوجوب احلضور يف اليوم والساعة احملددين 

 .للمةايدة

نفس األجل با تدعاء املتةايدين الذين قدموا عروضهم يقوم املكلف بالتنفيذ خالل 

 .للحضور يف نفس التاريا

 11ـ  468املادة 

إذا حل اليوم والساعة املعينان إلجراء املةايدة ومل يؤد املنفذ عليه ما بذمته، قام املكلف 

 ضروبالتنفيذ، بعد التذكري باألصل الت اري موضوع املةايدة وبالتكاليف اليت يتحملها وبالع

املوجودة و  خر أجل لقبول عروض جديدة، باإلعالن عن ر و املةاد بعد انقضاء هذا األجل علو 

 .األخري الذي قدم أعلو عرض أو قدم كفيال مو را وحيرر حمضرا ب ر اء املةاداملو ر املتةايد 
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 يؤدي من ر ا عليه املةاد الثمن بكتابة الضب  خالل عشرين يوما من املةاد باإلضافة إ 

 .مصاريف التنفيذ احملددة من طرف قاضي التنفيذ املعلن عنها قبل املةايدة

بعده فيما ىص كل طعن بالبطالن يف إجراءات البيع املن ةة قبل  484تطبق مقتضيات املادة 

 .املةايدة

 11ـ  468املادة 

تنفيذ التةاماته إذا مل ينفذ من ر ا عليه املةاد شروط املةايدة ومل يست ب لإلنذار املوجه إليه ب

، يعاد بيع األصل الت اري باملةاد علو نفقته داخل أجل من تاريا توصله باإلنذار خالل عشرة أيام

 .املذكورة الشهر املوالي للعشرة أيام

 .تنحصر إجراءات البيع يف إعالن جديد تتبعه مةايدة جديدة

 ا عليه املةاد األول وتاريا يتضمن اإلعالن عالوة علو البيانات العادية، بيان املبلغ الذي ر

 .املةايدة اجلديدة

 .يكون األجل الفاصل بني اإلعالن عن البيع واملةايدة اجلديدة ثالثني يوما

ميكن للمتةايد املتخلف وقف إجراءات إعادة البيع إ  يوم املةايدة اجلديدة ب ثبات قيامه بتنفيذ 

 .إهمالهها نتي ة شروط املةاد السابق والوفاء باملصاريف اليت تسبب في

 .ياتب عن إعادة البيع فسا املةايدة األو  بأثر رجعي

يلةم املتةايد املتخلف بأداء املصاريف والفرخي يف الثمن إذا كان الثمن الذي ر ا عليه املةاد 

 .بعد إعادة البيع أقل من األول دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة

 .الة،  ندا تنفيذيا يف مواجهة املتةايد املتخلفيعترب حمضر املةاد يف هذه احل

 12ـ  468املادة 

 .ال تقبل أي زيادة بالعشر إذا مت البيع قضائيا باملةاد العلين

 اتح ة العقار -ثانيا

 ح ة العقار-أ
 

 469املادة 

 :ال يقع احل ة التنفيذي علو العقار إال عند عدم كفاية املنقول عدا

 دا من ضمان عيين؛إذا كان  الدائن مستفي  -
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 .إذا مل يثبت املنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر بيعها بعد ثالثة مةادات علنية  -

 .إذا اختار املنفذ عليه التنفيذ علو أمواله العقارية -

إذا  بق ح ة العقار حتفظيا بلغ املكلف بالتنفيذ املنفذ عليه، بالطريقة العادية، بتحول هذا 

 .عقاري يح ة تنفيذاحل ة إ  

 . إذا مل يتأت له التبليغ طبقا ملقتضيات الفقرة السابقة، اكتفو ب جراءات اإلشهار

 471املادة 

إذا مل يكن العقار حمل ح ة حتفظي  ابق قام املكلف بالتنفيذ ب جراء ح ة تنفيذي عليه 

 :مبحضر يتضمن فضال عن البيانات العامة ما يرأتي 

 تاريا تبليغه إ  املنفذ عليه؛ذكر السند التنفيذي و -

 بيان هوية احلاجة وموطنه؛ -

موقع العقار وحدوده بدقة ومساحته ومشتمالته أثناء احل ة واحلقوخي املرتبطة به  -

والتكاليف اليت يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء املربمة بشأنه وحالته جتاه احملافظة العقارية 

 عند االقتضاء؛

 ذ عليه أو غيبته يف عمليات احل ة؛حضور املنف -

توقيع احملضر من طرف املكلف بالتنفيذ واملنفذ عليه إن كان حاضرا أو يشار فيه إ   -

 .جهله أو رفضه التوقيع

 .تسلم نسخة من احملضر ألطراف التنفيذ

 .إذا وقع احل ة يف غيبة املنفذ عليه بلغ إليه حمضر احل ة

 1ـ  471املادة 

بسعي من طالب التنفيذ من طرف احملافظ علو األمالك العقارية طبقا  يقيد حمضر احل ة

 .للشروط املنصوص عليها يف القانون املطبق علو العقارات احملفظة

إذا مل يكن العقار حمفظا فيقيد احملضر بسعي من املكلف بالتنفيذ يف الس ل اناص  

 . أعاله 455املنصوص عليه يف املادة 

 .بعده 670الشروط املنصوص عليها يف املادة يقع إشهار احل ة طبق 
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 2ـ  471املادة 

يطلب املكلف بالتنفيذ قبل إجراء احل ة أن تسلم إليه ر وم امللكية ممن هي يف حوزته ليطلع 

عليها املتةايدون، وميكن أن يشمل احل ة كل األموال ولو مل تكن مذكورة يف الر وم ويظهر أنها 

ذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء علو طلب احلاجة إذا كان هذا األخري قد ملك للمدين وذلك تنفيذا إل

 .صرح بأنه يطلب احل ة حتت عهدته ومسؤوليته

  471املادة 

طالب التنفيذ ل أمكنإذا صرح املدين املنفذ عليه بوجود دائن مرتهن حائة لوثائق امللكية، 

ئق وكذا علو بيان من املدين والدائن إ  قاضي التنفيذ للحصول علو أمر ب يداع هذه الوثاالل وء 

 .عن التكاليف اليت يتحملها العقار واحلقوخي املرتبطة به

إذا صرح املنفذ عليه بفقدان ر م امللكية أو عدم توفره عليه وتعلق األمر بعقار حمفظ أو يف 

أو نسخة من  طور التحفيظ أصدر قاضي التنفيذ أمرا يقضي علو احملافظ بتسليم شهادة ملكية

 .املستندات املوضوعة املعةزة ملطلب التحفيظ حسب األحوال

إذا كان العقار غري حمفظ أحال املكلف بالتنفيذ األمر علو قاضي التنفيذ من أجل العمل علو 

 .إشهار احل ة وافتتاح مسطرة البيع خالل شهر

 472املادة 

 .ثانأعاله عند وقوع ح ة عقاري  455تتم اإلجراءات طبقا ملقتضيات املادة 

 473املادة 

ىطر املكلف بالتنفيذ يف حالة الشياع، و يف حدود اإلمكان، شركاء املنفذ عليه يف امللكية 

 .ب جراءات التنفيذ املباشرة ضد شريكهم حتو يتسنو هلم املشاركة يف املةاد العلين

 تنظيم دفا شروط البيع-ب

 474املادة 

 472ص عليه يف الفقرة األخرية من املادة مب رد ما يقع احل ة، وينصرم أجل الشهر املنصو

 :أعاله يقوم املكلف بالتنفيذ بتهيئ دفا شروط  البيع خالل عشرة أيام يضمن فيه

 خالصة اإلجراءات السابقة ؛ -

وماله من حقوخي وما عليه من حتمالت وفق ما هو مفصل  هبيان العقار احمل وز ومشتمالت -

 أعاله ؛ 2-460مبحضر احل ة طبقا للمادة 
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شروط البيع والثمن احملدد من طرف قاضي التنفيذ النطالخي املةاد العلين ا تنادا إ  تقرير 

 .، عند االقتضاء ، تقرير انربة ألطراف التنفيذخبري خمتص  يبلغ 

 1ـ  474املادة 

يبلغ املكلف بالتنفيذ، خالل ثالثة أيام من وضع دفا الشروط، إشعارا إ  املنفذ عليه 

التنفيذ والدائنني وأصحاب احلقوخي العينية املس لني بالر م العقاري واملتدخلني يف  واحلائة وطالب

 .وتقرير انربة اإلجراءات، باالطالع علو دفا الشروط بكتابة الضب 

 475املادة 

إذا مل تكن العقارات مكااة وقت احل ة، ف ن املنفذ عليه يبقو حائةا هلا بصفته حار ا 

 . اءات  بيعها ما مل يأمر قاضي التنفيذ بغري ذلك قضائيا حتو انتهاء إجر

ميكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من ر ا عليه املةاد أنها أبرمت 

 .أعاله  454و  453إضرارا حبقوقه دون مساس مبقتضيات املادتني 

ائلة البطالن، مينع علو املنفذ عليه مب رد حترير حمضر احل ة أي تصرف يف العقار حتت ط

 .وتعقل مثار هذا العقار ومداخليه عن املدة الالحقة و توزع بنفس الرتبة مع مثن العقار نفسه

يعترب اإلشعار املبلغ للمكاين من املكلف بالتنفيذ مبثابة ح ة بني أيديهم علو املبالغ اليت 

دة املوالية هلذا التبليغ و كانوا  يؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ وعلو املبالغ اليت تستحق عن امل

 .يتعني عليهم تسليمها إ  املكلف بالتنفيذ

 التعرض علو دفا شروط البيع-ج
 

 1ـ  475املادة 

حيق لكل ذي مصلحة ممن أشري إليهم يف املادة السابقة إبداء أوجه تعرضه علو اإلجراءات 

لعلين خالل أجل عشرة أيام من ومجيع املالحظات علو شروط البيع والثمن احملدد النطالخي املةاد ا

 .تاريا اإلشعار وإال  ق  حقه يف التمسك بها

 2ـ  475املادة 

إليه يف املادة السابقة، تاريا جلسة  رحيدد قاضي التنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض املشا

البت يف التعرض ويفصل فيه علو وجه السرعة، بعد ا تدعاء ذوي املصلحة، عند االقتضاء 

 .ه يف هذه احلالة غري قابل ألي طعنويكون أمر
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 3ـ  475املادة 

يصبح دفا شروط البيع نهائيا وغري قابل للتغيري إذا انقضو أجل التعرضات دون تقديم أي 

 .تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابقة

شروط بكتابة ضب  ميكن لكل من يرغب يف املشاركة يف املةاد العلين أن يطلع علو دفا ال

 .احملكمة

إذا انصرمت  نة علو تاريا حتديد الثمن االفتتاحي دون أن يقع البيع، جاز لقاضي التنفيذ 

أن يقرر حتديد مثن افتتاحي جديد تلقائيا أو بناء علو طلب كل ذي مصلحة ا تنادا إ  تقرير خبري 

 .خمتص

 بيع العقار احمل وز-د
 

 476املادة 

إجراء املةاد يف أجل ثالثني يوما من تاريا انصرام ومكان وم و اعة حيدد قاضي التنفيذ ي

أجل تقديم التعرضات أو من تاريا البت فيها ويأمر بنشر إعالن عن البيع يف صحيفة يومية يعينها 

 :العدل وبتعليقه يف األماكن  التاليةاملكلفة بلوزارة لويف املوقع االلكاوني 

 احملكمة اليت تباشر فيها إجراءات البيع؛اللوحة  املخصصة لإلعالنات ب -

 باب العقار احمل وز أو لوحات مثبتة فيه وظاهرة؛ -

 .مكاتب السلطة اإلدارية -

 .وميكن لقاضي التنفيذ أن يأمر بكل و ائل اإلشهار حسب أهمية احل ة

 .قلخبمسة عشر يوما علو األ جيب أن يتم اإلعالن عن البيع قبل اليوم احملدد إلجراء املةاد

 2ر  476املادة 

يتلقو املكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إ  غاية إقفال حمضر املةاد ويثبتها حسب ترتيبها 

 .التارىي يف حمضر خاص بتلقي العروض

يستدعي املكلف بالتنفيذ املنفذ عليه واملتةايدين الذين قدموا عروضهم للحضور وذلك قبل 

 .مخسة أيام من التاريا احملدد للمةاد

 .جيوز لكل شخص أن يتقدم للمةاد بنفسه أو بوكيل خاص عنه
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 477املادة 

إذا حل اليوم والساعة املعينان إلجراء املةاد ومل يؤد املنفذ عليه ما بذمته، قام املكلف 

بالتنفيذ، بعد التذكري بالعقار موضوع املةايدة وبالتكاليف اليت يتحملها والثمن األ ا ي احملدد 

الشروط أو عند االقتضاء العروض املقدمة و خر أجل لقبول العروض اجلديدة، للمةاد يف دفا 

األخري الذي قدم أعلو عرض أو قدم كفيال مو را بعد املو ر باإلعالن عن ر و املةاد علو املتةايد 

 .مرور ثالث دقائق، وحرر حمضرا ب ر اء املةاد

أيام من املةاد، وجيب عليه أن يؤدي من ر ا عليه املةاد الثمن بكتابة الضب  خالل عشرة 

   .يؤدي عالوة علو ذلك مصاريف التنفيذ احملددة من طرف قاضي التنفيذ املعلن عنها قبل املةاد

 .جيوز لكل شخص أن يتقدم للمةاد بنفسه أو بوكيل خاص عنه

 478 املادة

راف أو ال ميكن تغيري التاريا احملدد للمةاد إال بأمر من قاضي التنفيذ تبعا لطلب األط

للمكلف بالتنفيذ وال يكون ذلك إال أل باب خطرية ومربرة بصورة كافية أو إذا مل تكن هناك 

 .عروض أو كانت العروض املقدمة غري كافية بصورة واضحة

 .حيدد هذا األمر التاريا اجلديد للمةاد علو أن ال يتعدى ثالثني يوما من تاريا صدوره

 .نت مساوية علو األقل للثمن احملدد يف دفا شروط البيعتعترب العروض املقدمة كافية إذا كا

 479املادة 

ميكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريا املةاد أن يقدم عرضا بالةيادة عما ر ا عليه 

 .املةاد بشرط أن يكون العرض يفوخي مبقدار العشر مثن البيع األصلي واملصاريف

ر له داخل دائرة احملكمة اليت تقوم بالتنفيذ جيب علو مقدم العرض بالعشر تعيني موطن خمتا

 .وإال اكتفي بتبليغ اإلجراءات إليه يف كتابة الضب 

 .يودع صاحب هذا العرض مبلغ العشر بكتابة الضب  داخل نفس األجل

 قإليه الةيادة، وال حي متةايدا بثمن املةاد األول مضافا يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه

 .له العدول عنه

رى مةاد نهائي بعد انصرام أجل ثالثني يوما يعلن عنه ويشهر وتتم يف شأنه نفس جي

 .املتخذة يف املةاد األول تاإلجراءا
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 481 املادة

 :يعترب حمضر املةاد

  ندا للمطالبة بالثمن الرا ي به املةاد ؛ -

  ند ملكية لصاحل من ر ا عليه املةاد ؛ -

 .للرا ي عليه املةاد  ندا تنفيذيا لتسليم العقار املبيع -

 .املتبعة و ر و املةاد تيتضمن احملضر أ باب  احل ة العقاري واإلجراءا

 .ال يسلم احملضر مع الوثائق املتعلقة بالعقار إال عند إثبات تنفيذ شروط املةاد

 481املادة 

 . يعال ينقل ر و املةاد إ  من ر ا عليه،  وى ما كان للمنفذ عليه من حقوخي يف العقار املب

 482املادة 

إذا ادعو الغري أن احل ة انصب علو عقارات ميلكها، أمكنه إلبطال احل ة رفع دعوى 

 .اال تحقاخي ضد طالب التنفيذ واملنفذ عليه واملتدخلني 

 .إ  حني إر اء املةايدة النهائيةميكن رفع هذه الدعوى 

 .أعاله وما بعدها 3-468تباشر هذه الدعوى وفقا ملقتضيات املادة 

 483 ادةامل

املختص  قاضي التنفيذجيب علو طالب اال تحقاخي لوقف اإلجراءات أن يقدم دعواه أمام 

ويودع دون تأخري وثائقه، ويستدعو احمل وز عليه والدائن احلاجة إ  أقرب جلسة ممكنة إلبداء 

 .اعااضهما

د  بها أنها مبنية جيوز إيقاف اجراءات البيع بأمر من قاضي التنفيذ إذا ظهر من الوثائق امل 

 .علو أ اس صحيح وبعد االدالء مبا يفيد رفع دعوى اال تحقاخي 

مشموال  أمرهأنه ال موجب لوقف إجراءات احل ة العقاري كان  قاضي التنفيذ إذا اعترب

 .بالتنفيذ املع ل

 484املادة 

وتطبق يف يقدم كل طعن بالبطالن يف إجراءات احل ة العقاري مبقال مكتوب قبل يوم املةاد 

 .املتعلقة بدعوى اال تحقاخيهذه احلالة نفس املقتضيات املشار إليها يف املادة السابقة 
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حيكم علو املدعي الذي خسر دعواه يف هذه احلالة وكذا يف احلالة املشار إليها يف احلالة 

 .السابقة باملصاريف املاتبة عن مواصلة اإلجراءات دون مساس باحلق يف التعويض

 485املادة 

إذا مل ينفذ من ر ا عليه املةاد شروط املةاد، انذر بذلك ف ن مل يست ب خالل عشرة أيام 

 .أعيد البيع حتت مسؤوليته وعهدته

 486املادة 

 .تنحصر إجراءات  إعادة البيع يف إشهار جديد فق  علو أن يقع املةاد خالل ثالثني يوما

قة بالعقار بيان املبلغ الذي ر ا عليه املةاد يتضمن اإلشهار عالوة علو البيانات العادية املتعل

 .األول وتاريا املةاد اجلديد

غري أنه ميكن للمشاي املتخلف إيقاف إجراءات البيع اجلديد إ  يوم املةاد ب ثبات قيامه 

 . ختلفهبتنفيذ شروط املةاد الذي ا تفاد منه والوفاء باملصاريف اليت تسبب فيها نتي ة 

 487املادة 

 .عن املةاد اجلديد فسا األول بأثر رجعيياتب  

يلةم املشاي املتخلف بأداء الفرخي إن كان الثمن الذي ر ا عليه املةاد اجلديد أقل من األول  

 .دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة

 .يعترب حمضر املةاد يف هذه احلالة،  ندا تنفيذيا يف مواجهة املتةايد املتخلف 

 1 ـ 487املادة 

ال ميكن الطعن بالبطالن يف حمضر ر و املةاد، إال من طرف املنفذ عليه وخالل عشرة أيام 

بوجود عيب يف  قمن تاريا إجراء املةاد إذا وجد  بب خطري مبين علو أ اس صحيح أو متعل

 .إجراءات البيع يوم املةاد من شأنه تربير الطعن بالبطالن

 . تع الاالتبت احملكمة يف هذا الطعن علو وجه 

يسوغ لقاضي التنفيذ أن يأمر، بصفة ا تثنائية وبناء علو طلب، ب يقاف أثر املةاد مؤقتا بعد 

 .اإلدالء بنسخة من مقال الطعن إذا ظهرت له جدية األ باب املعتمدة يف دعوى البطالن

 .ال يقبل هذا األمر أي طعن 
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 الباب انامس

 احل ة لدى الغري
 

 488املادة 

لكل دائن يتوفر علو دين ثابت وحال األداء، إجراء ح ة بني يدي الغري علو مبالغ ميكن         

 .و ندات ملدينه والتعرض علو تسليمها له

 :غري أنه ال يقبل  حتويل أو ح ة األموال اآلتية

 التعويضات اليت يصرح القانون بأنها غري قابلة للح ة؛ -

 النفقات؛  -

 ارها مصاريف مكتب أو جولة أو جتهية أو تنقل أو نقل؛املبالغ اليت تسبق أو ترد باعتب -

مستخدم بصفة  أجرياملبالغ املمنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء ملصاريف أنفقها  -

 مبنا بة عمله؛  ةمستمرة  أو مؤقت

املبالغ املمنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء ملصاريف  ينفقها املوظفون أو األعوان   -

 عدون يف تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها مبنا بة عملهم؛املسا

مجيع التعويضات واملنح ومجيع ما يضاف أو يلحق باألجور والرواتب كتعويضات  -

 عائلية؛

)  2421من شوال  24الصادر يف  1018. 500رأمسال الوفاة املؤ س باملر وم رقم  -

ذوي حقوخي املوظفني املدنيني  ةوفاة لفائداحملدث مبوجبه نظام رصيد لل( 2111فاتح فرباير 

 احمللية واملؤ سات العمومية؛ والعسكريني واألعوان التابعني للدولة واجلماعات

    2312ذي القعدة  21بتاريا  22072املعاشات املدنية للدولة املؤ سة بالقانون رقم  -

 من القانون املذكور؛ 31فصل با تثناء ما أشري إليه يف الشروط املقررة يف ال( 2172دجنرب  30) 

 30) 2312 ذي القعدة 21بتاريا  23072املعاشات العسكرية املنظمة  بالقانون رقم  -

 من القانون املذكور؛ 42با تثناء ما أشري إليه يف الشروط املقررة يف الفصل ( 2172دجنرب 

منها مل يشارك معاشات التقاعد أو الع ة املمنوحة من القطاع اناص ولو كان املستفيد  -

يف إنشائها مببالغ  بق دفعها، ومع ذلك جيوز ح ة وحتويل هذه املعاشات بنفس الشروط واحلدود 

اناصة باألجور، وجيوز أن يصل احلد القابل للح ة والتحويل لفائدة  املؤ سات  الصحية أو بيوت  
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 10ن كان صاحبها متةوجا و إ  يف املائة إ 50إيواء الع ةة ال تيفاء مقابل العالج أو إقامة بها إ  

 .يف املائة يف احلاالت األخرى

 . ال يقبل بصفة عامة التحويل واحل ة مجيع األشياء اليت يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك

 489املادة 

ميكن للمدين أن يتسلم من الغري احمل وز لديه اجلةء غري القابل للح ة من أجره أو راتبه 

 .قوم به حنوه الغري احمل وز لديه باطالويكون كل وفاء  خر ي

 .جيوز للدائن أن يوقع احل ة بني يديه علو ما يكون مدينا به ملدينه

 491املادة 

ال يكون لتحويل أو ح ة املبالغ  املستحقة ملقاولني أو من ر ا عليهم مةاد أعمال هلا صفة 

يع املبالغ املستحقة ملن يأتي األشغال العمومية، أثر إال بعد ا تالم هذه األشغال وبعد خصم مج

 :ذكرهم حسب الاتيب التالي

واملستخدمون من اجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا  األجراء -

 .مقابال هلا بسبب تلك األشغال

املةودون باملواد واألشياء األخرى اليت ا تخدمت يف إمتام األشغال اليت تستحق عنها  -

 .املبالغ

 491املادة 

يتم ح ة ما للمدين لدى الغري بناء علو  ند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس احملكمة بناء علو 

 .طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة

 1ـ  491املادة 

 :يشتمل حمضر احل ة علو البيانات التالية 

 تاريا و اعة حترير حمضر احل ة وأمساء أطراف احل ة لدى الغري؛ -

 احمل وز من أجله  وفوائده واملصاريف؛بيان املبلغ   -

 تنبيه احمل وز لديه بعدم الوفاء مبا يف يده إ  احمل وز عليه أو تسليمه إياه؛  -

تكليف احمل وز لديه بالتصريح مبا يف ذمته، يف حدود مبلغ احل ة، داخل أجل مثانية أيام  -

 .من حصول التبليغ

 .مر الذي مت إيقاع احل ة لدى الغري مبقتضاهيرفق احملضر بصورة من السند التنفيذي أو األ
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 .يبلغ حمضر احل ة فورا إ  احمل وز لديه

 492املادة 

يبلغ األمر ب جراء احل ة أو نسخة من السند التنفيذي إ  احمل وز لديه أوال، و إذا تعلق األمر        

يف املكان الذي يعمل فيه املدين  بأجور أو مرتبات، إ  نائبه أو املكلف بأداء هذه  األجور أو املرتبات

احمل وز عليه، وينص احل ة علو املبلغ الواقع عليه، وين ة حمضر باحل ة لدى الغري، ويبلغ بعد 

 .ذلك األمر باحل ة أو حمضر احل ة حسب احلاالت إ  احمل وز عليه

 493املادة 

، وإذا  تقدم رقي أو رقميو يف كتابة الضب  بتارىه يف   ل خاصيقيد كل ح ة لدى الغري        

دائنون  خرون  ف ن  طلبهم املوقع واملصرح بصحته من طرفهم واملصحوب باملستندات الكفيلة 

 .ب عطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضب  يف الس ل املذكور

 494املادة 

والية للتبليغ، وجيب أن يلتةم احمل وز لديه بالتصريح املذكور داخل أجل الثمانية أيام امل 

 .يكون التصريح مرفقا بالوثائق املثبتة أو النافية للمديونية

رر من جديد حييف حالة عدم تصريح احمل وز لديه داخل األجل املذكور يف الفقرة أعاله، 

حمضر، بسعي من طالب احل ة، يضمن فيه املكلف بالتنفيذ تصريح احمل وز لديه، وإنذاره يف حالة 

بالقيام بالتصريح داخل أجل ثالثة أيام من تاريا اإلنذار حتت طائلة احلكم عليه بأداء  تعذر ذلك

 .املبلغ احمل وز من أجله

 :يه من التصريح يف احلالتني اآلتيتنييعفو احمل وز لد

مساويا للدين احمل وز من أجله أو مبلغا إذا أودع احمل وز عليه بصندوخي احملكمة مبلغا  -

 وىصص للوفاء بدين احلاجة الذي أوقع ح ةه قبل اإليداع؛يذ يقدره قاضي التنف

إذا قام احمل وز لديه تلقائيا أو بناء علو طلب احمل وز عليه، ب يداع ما يف ذمته بصندوخي  -

 .احملكمة

 1ـ  494املادة 

إذا مت إيقاع احل ة بناء علو  ند تنفيذي  لم احمل وز لديه املبالغ احمل وزة بعد انصرام أجل 

 .ثني يوما املوالية للتصريح، ما مل ينازع أحد من األطراف يف ذلكثال
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يف حالة وجود منازعة يقدم الطلب إ  قاضي التنفيذ املختص الذي يبت بأمر غري قابل ألي 

 .طعن

جيب علو احمل وز عليه إذا قدم طلب املنازعة إشعار احمل وز لديه بذلك داخل األجل 

 .املذكور أعاله

بالغ احمل وزة قبل انصرام األجل املذكور يف الفقرة األو  إذا صرح احمل وز ميكن تسليم امل

 .عليه كتابة بأنه ال يرغب يف املنازعة

 495املادة 

إذا مت احل ة لدى الغري بناء علو أمر رئيس احملكمة، تعني علو طالب احل ة تقديم دعوى 

أجل الثمانية أيام املوالية للتبليغات املصادقة علو احل ة لدى الغري لفائدته أمام احملكمة خالل 

أعاله، ويرفق طلبه بنسخة من األمر باحل ة لدى الغري وحمضر  557املنصوص عليها يف املادة 

 . أعاله  551 و  546احل ة و ند الدين واملستندات املنصوص عليها يف املادتني 

 .اال ت نافيقع تنفيذ احلكم الصادر بصحة احل ة لدى الغري مب رد انتهاء أجل 

إذا مل تكن املبالغ احمل وزة كافية ف ن احمل وز لديه يودع املبلغ الذي لديه يف كتابة الضب  

 .حيث يوزع علو الدائنني باحملاصة

 496املادة 

إذنا بتسلم  قاضي املستع التميكن يف كل األحوال للطرف احمل وز عليه أن يطلب من 

أن يودع يف كتابة الضب  أو لدى شخص معني، باتفاخي مبالغ من احمل وز لديه رغم التعرض، شرط 

األطراف، مبلغا كافيا حيدده الرئيس لتسديد أ باب احل ة لدى الغري احتماليا، وذلك يف حالة ما إذا 

 .أقر احملكوم عليه أو ثبت أنه مدين

 .أعاله 413ينص علو األمر الصادر بالس ل املنصوص عليه يف املادة 

تنقل  ثار احل ة لدى  و ه مب رد تنفيذ األمر املشار إليه يف الفقرة السابقةتربأ ذمة احمل وز لدي

 .الغري إ  الغري احلائة

 1ـ  496املادة 

ال جيوز أن ميتد احل ة لدى الغري إ  أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، وميكن  

 .من أجل قصر احل ة قاضي املستع التللمح وز عليه أن يقدم طلبه إ  
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األمر بقصر احل ة لدى الغري أولوية الدائنني قبل القصر يف ا تيفاء دينهم من  ياتب عن

إمكانية تطبيق نفس مقتضيات ) .األولوية األخرى باألموال اليت يقصر احل ة عليها مع مراعاة أ با

 (.هذه املادة  يف بيع العقار

 الباب السادس

 احل ة االرتهاني
 

 497املادة 

، أن اري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فالحية كال أو بعضميكن للمك     

يطلب من رئيس احملكمة إيقاع ح ة ارتهاني لضمان األكرية املستحقة علو األمتعة واملنقوالت 

 418والثمار الكائنة يف ذلك العقار املكرى أو املوجودة  بهذه األرض، مع مراعاة مقتضيات املادة 

 .بعده

كن أن ميتد هذا احل ة بنفس األمر إ  املنقوالت اليت كانت أثاثا للدار أو مستعملة يف مي     

اال تغالل الةراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضو املكري الذي حيتفظ إزاءها حبق االمتياز الذي  

 .يقرره القانون الواجب التطبيق يف النازلة

 498املادة 

أمكن متديد مفعول احل ة االرتهاني بأمر من رئيس احملكمة  إذا أجر املكاي األصلي للغري     

هلم  ةإ  أمتعة املكاين الفرعيني اجملهةة بها األماكن اليت يشغلونها وكذلك إ  مثرار األراضي املكرا

كراء فرعيا لضمان األكرية  املستحقة علو املكاي األصلي، غري أنه ميكن للمكاين الفرعيني  

اليد عن هذا احل ة بعد اإلدالء مبا يربر تأدية ما عليهم من كراء دون غش احلصول علو رفع  

 .للمكاي األصلي، وال ميكن هلم أن يدفعوا باألداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت

 499املادة 

يطلب احل ة االرتهاني مبقال يقدم إ  رئيس احملكمة اليت يقع العقار يف دائرتها، وميكن      

 .وز عليه حار ا، وحيرر حمضر بهذا احل ة يبلغ لكل من احلاجة واحمل وز عليهتعيني احمل 

إذا بادر احمل وز عليه إ  أداء ما بذمته داخل أجل مثانية أيام من تبليغ احل ة رفع األمر إ  

 .رئيس احملكمة لرفع احل ة
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وع اليت إذا انصرم األجل دون أداء، تقدم احلاجة بطلب تصحيح احل ة لدى حمكمة املوض

 .تأذن ببيع احمل وزات

غري أنه ال ميكن بيع األشياء احمل وزة إال بعد تصحيح احل ة االرتهاني حبكم من احملكمة 

 .املذكورة للمحل الذي أقيم  فيه احل ة بعد ا تدعاء املدين بصفة قانونية

 .يقع احلكم الصادر بصحة احل ة االرتهاني مب رد انتهاء أجل اال ت ناف

 ابعالباب الس

 احل ة اال تحقاقي
 

 511املادة 

ميكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا علو شيء منقول يف حيازة الغري أن 

 .يعمل علو وضع هذا الشيء حتت يد القضاء جتنبا لتلفه

 .يقدم املقال إ  رئيس احملكمة اليت يوجد بدائرتها احملل الذي يتعني إجراء هذا احل ة فيه

ل، و لو علو وجه التقريب، املنقوالت املدعو ا تحقاقها وأ باب احل ة وتعيني يبني املقا

 .الشخص الذي يلةم أن ينصب عليه عنده

يصدر رئيس احملكمة أمرا يأذن فيه باحل ة ويبلغ إ  حائة األشياء، وحيرر املكلف بالتنفيذ 

 .حاال حمضرا باألشياء احمل وزة  يبلغ للحاجة و احمل وز عليه

  511ة املاد 

إذا تعرض احلائة علو احل ة أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس احملكمة الذي أمر  

 .به، غري أنه ميكن للمكلف بالتنفيذ إقامة حارس علو األبواب إ  حني البت

 512املادة 

يتم احل ة اال تحقاقي بنفس الطريقة اليت يتم بها احل ة التنفيذي، وميكن تعيني احمل وز 

 .حار ا عنده

 500يقدم طلب تصحيح احل ة أمام احملكمة اليت أصدر رئيسها األمر املشار إليه يف املادة 

أعاله، غري انه إذا كان احل ة مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء ف ن طلب التصحيح جيب أن يقدم 

 .إ  احملكمة احملالة إليها الدعوى
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 513املادة 

حقاخي إذا اعترب أن الطلب مبين علو أ اس ويأمر يثبت حكم التصحيح حق مدعي اال ت  

 .برد األشياء املنقولة إليه

وفق القواعد العادية لالختصاص باعتبار قيمة األشياء املدعو أو انتهائيا ابتدائيا يصدر احلكم 

  .ا تحقاقها

 الباب الثامن

 صيلة التنفيذتوزيع ح
 

 514املادة 

ح ةا تنفيذيا والدائنون املتدخلون يف إجراءات ىتص حبصيلة التنفيذ، الدائنون احلاجةون 

 .التنفيذ مبقتضو  ند تنفيذي والدائنون أصحاب االمتياز والدائنون ذوو األولوية

 515املادة 

غريهم من أصحاب حقوخي األولوية التدخل يف أنه يتعني علو أصحاب االمتياز و غري

باحل ة حتت طائلة  قوط حقهم يف  إجراءات التنفيذ خالل أجل ثالثني يوما من تاريا إشعارهم

 .املشاركة يف التوزيع

 516املادة 

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء جبميع حقوخي الدائنني، دفع املكلف بالتنفيذ لكل منهم 

وأرجع الباقي إ  املدين أو املختصة دينه خالل عشرة أيام من تاريا إيداع الثمن بصندوخي احملكمة 

 .ح ة  خر حمل يكن املنفذ عليه ما مل

 507املادة 

إذا كانت حصيلة التنفيذ غري كافية للوفاء حبقوخي الدائنني، عرض املكلف بالتنفيذ األمر علو 

لتهيئ مشروع املختصة قاضي التنفيذ خالل ثالثة أيام من تاريا إيداع الثمن بصندوخي احملكمة 

 .التوزيع

 518املادة 

تاريا إحالة األمر إليه ب عداد مشروع التوزيع  يقوم قاضي التنفيذ خالل عشرة أيام من

 :حسب الاتيب التالي
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 مصاريف التنفيذ؛ -2

 الديون املمتازة وغريها من الديون ذات األولوية مع مراعاة رتبها؛ -1

 .الديون العادية بالنسبة ملقدارها -3

ن تاريا يبلغ مشروع التوزيع إ  الدائنني وحيق هلم التعرض عليه خالل مخسة عشر يوما م

 .التبليغ

 519املادة 

تقدم التعرضات عند وجودها إ  احملكمة املختصة يف مواجهة مجيع الدائنني، ويبت فيها 

 .ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية لالختصاص

 511املادة 

 أعاله أو 508إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خالل األجل املشار إليه يف املادة 

بعد البت يف التعرضات املقدمة  لمت قوائم التوزيع للمعنيني باألمر، بعد التأشري عليها من طرف 

 .قاضي التنفيذ، ويتم الوفاء يف صندوخي كتابة ضب  احملكمة اليت متت فيها اإلجراءات

 1ـ  511املادة 

، ومل إذا تدخل أصحاب االمتياز أو غريهم من ذوي حقوخي األولوية يف إجراءات التنفيذ

تكن لديهم  ندات تنفيذية، احتفظ باألموال حمل هذه احلقوخي إ  حني صدور حكم نهائي بشأنها، 

ف ن صدر حكم بتقريرها تواصلت هذه اإلجراءات تلقائيا وإذا صدر احلكم بالرفض وزعت هذه 

 .األموال علو احلاجةين عند االقتضاء

 القسم العاشر

 مقتضيات عامة

 511املادة 

اآلجال احملددة مبقتضو هذا القانون ملمار ة أحد احلقوخي و إال  ق  احلق يف حتام مجيع 

 .ا تعماهلا

 512املادة 

تكون مجيع اآلجال املنصوص عليها يف هذا القانون كاملة فال حيسب اليوم الذي يتم فيه  

يوم األخري تسليم اال تدعاء أو التبليغ أو اإلنذار أو أي إجراء  خر للشخص نفسه أويف موطنه وال ال

 .الذي تنتهي فيه
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 .إذا كان اليوم األخري يوم عطلة امتد األجل إ  أول يوم عمل بعده

 513املادة 

تعترب أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القرانون مجيرع األيرام املقررر مبقتضرو نرص قرانوني أنهرا         

 .كذلك

  1ـ  513املادة  

 .بناء علو طلبه من يوم التبليغيبتدئ  ريان أجل الطعن جتاه الشخص الذي بلغ احلكم  

 .إذا تعدد املبلغ إليهم  رى األجل بالنسبة للطالب ابتداء من تاريا تبليغ أوهلم

 .ال يقيد تبليغ احلكم من طلبه و لو بدون أي حتفظ

 514املادة 

كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح مبديونية الدولة أو إدارة عمومية، أو مكتب أو  

لدولة، يف قضية ال عالقة هلا بالضرائب وال ب دارة أمالك الدولة، وجب إدخال مؤ سة عمومية ل

 .الوكيل القضائي للمملكة يف الدعوى وإال كانت غري مقبولة

 515املادة 

 :ترفع الدعوى ضد  

 ؛ءالدولة، يف شخص رئيس احلكومة وله أن يكلف لتمثيله الوزير املختص عند االقتضا -

 كة، يف شخص انازن العام ؛انةينة العامة للممل -

 اجلماعات الاابية، يف شخص ممثلها القانوني ؛  -        

 املؤ سات و املكاتب العمومية، يف شخص ممثلها القانوني ؛ -      

املديرية العامة للضرائب، يف شخص املدير العام للضرائب فيما ىص النةاعات املتعلقة  -

 اختصاصها ؛ بالقضايا اجلبائية اليت تدخل ضمن

 .امللك اناص للدولة، يف شخص مدير إدارة أمالك الدولة -       

 

 516املادة 

توجه اال تدعاءات والتبليغات وأوراخي االطالع واإلنذارات واإلشعارات والتنبيهات  

املتعلقة باحمل ور عليهم والشركات واجلمعيات وكل األشخاص االعتباريني اآلخرين إ  ممثليهم 

 .يني بصفتهم هذهالقانون
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 517املادة 

درجة أو زوجه طرفا يف الدعوى أول درجة أو حمكمة ثاني إذا كان قاض من قضاة حمكمة  

بصفة مدع أو مدعو عليه أصدر الرئيس األول حملكمة النقض بناء علو طلب من يعنيه األمر قرارا 

اليت يةاول القاضي درجة  ثانييقضي بتعيني  احملكمة اليت  تنظر يف القضية خارج دائرة حمكمة 

 .مهامه فيها، وذلك خالفا لقواعد االختصاص احمللي املشار إليها يف القانون

 .يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطال

 518املادة 

تراعو يف املقتضيات اليت تنظم االختصاص احمللي واملوطن املنصوص عليهما يف هذا القانون  

 .الشروط القانونية للموطن وحمل اإلقامة حسب مدلول القانون املغربياملقتضيات اآلتية اليت حتدد 

 519املادة 

 .يكون موطن كل شخص ذاتي هو حمل  كناه االعتيادي ومركة أعماله و مصاحله  

إذا كان للشخص موطن مبحل، ومركة ألعماله مبحل  خر، اعترب مستوطنا بالنسبة حلقوقه 

اه االعتيادي، وبالنسبة حلقوقه الراجعة لنشاطه املهين باحملل العائلية وأمواله الشخصية مبحل  كن

 .الذي يوجد به مركة أعماله ومصاحله، دون أن يتعرض للبطالن أي إجراء  لم هلذا العنوان أو ذاك

  510املادة 

 .يكون حمل اإلقامة هو احملل الذي يوجد به الشخص فعال يف وقت معني

 512املادة 

 .لمح ور عليه هو موطن حاجرهيكون املوطن القانوني ل

 .يكون املوطن القانوني للموظف العمومي هو احملل الذي ميارس به وظيفته

 511املادة 

يكون موطن الشركة هو احملل الذي يوجد به مركةها االجتماعي ما مل تكن هناك مقتضيات  

 .قانونية تنص علو خالف ذلك

 523املادة 

وني أن يغري موطنه، ويتم هذا التغيري بأن ينقل ميكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قان 

 .بصفة فعلية ودون غش مسكنه االعتيادي ومركة أعماله ومصاحله حملل  خر

 524املادة 
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يرجح املوطن املختار اناص بتنفيذ بعض اإلجراءات وإجناز أعمال والتةامات ناش ة عنها  

 .علو املوطن احلقيقي واملوطن القانوني

 525املادة 

كن أن يكون لكل أجنيب موطن باملغرب مع التقيد بالضواب  اناصة املتعلقة ب قامته مي  

 .باململكة

 .تكون القواعد اليت حتدد موطنه وحمل إقامته هي نفس القواعد اليت ىضع هلا املواطنون

يفاض يف األجنيب الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن له موطنا أو حمل إقامة باملغرب ما مل يقم 

 .يل علو خالف ذلكدل

هذه املادة علو األجنيب الذي ميارس وظيفة أ ندت له من طرف منظمة وطنية أو  قال تطب

 .دولية

 526املادة 

ال يفقد موطنه باملغرب، املغربي الذي حيدد ببلد أجنيب مقر إقامته األصلية إذا كان ميارس  

 .مية مغربية أو دوليةبانارج وظيفة رمسية أ ندت له من طرف  الدولة أو مؤ سة عمو

يعترب موطنا له مركة املؤ سة العمومية اليت يعمل بها أو مركة إدارته األصلية، أو القسم 

 .القنصلي بوزارة الشؤون انارجية والتعاون بالرباط إذا كان يعمل مبنظمة دولية

 517املادة 

يني خبري واحد أو إذا تعلق األمر بتلقي شهادة أو ميني أو ضمانة أو ا ت واب طرف أو بتع

أكثر وبصفة عامة القيام، تنفيذا ألمر أو حكم أو قرار، بعملية كيفما كانت وكان األطراف أو 

املتنازع فيها بعيدة جدا، أمكن للقضاة انتداب حمكمة قريبة أو قاض حسبما يقتضيه احلال،  تاحملال

 .ليات املأمور بهاكما ميكن هلم اإلذن حملكمة أخرى بتعيني أحد أعضائها للقيام بالعم

تر ل االنتدابات القضائية اليت يتعني تنفيذها خارج اململكة بالطرخي الدبلوما ية  أو طبقا 

 .لالتفاقيات الدولية

 528املادة 

يتعني يف مجيع األحوال اليت تستوجب عند ا تعمال أحد طرخي الطعن تأدية وجيبة قضائية 

ال تعمال  ةبطالنه، قبل انصرام اآلجال  القانوني أو إيداع مبلغ القيام بهذا اإلجراء حتت طائلة

 .الطعن
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 511املادة 

 .تطبق أحكام هذا القانون علو كافة اإلجراءات اليت مل يرد بشأنها نص خاص

 530املادة 

 .يقصد باحلكم حسب مدلول هذا القانون ما يصدر عن احملكمة من أوامر وأحكام وقرارات

 532املادة 

علو الدعاوى اجلارية وعلو اإلجراءات اليت مل تتم قبل تاريا  تسري أحكام هذا القانون

 :العمل بها ويستثنو من ذلك

 .ر القانون املعد لالختصاص متو كان تاريا العمل به بعد صريورة القضية جاهةة للحكم

 .ر القانون املعد لآلجال متو كان األجل قد بدأ  ريانه قبل تاريا العمل به

الطعن بالنسبة ملا صدر من أحكام قبل تاريا العمل به متو كان هذا ر القانون املنظم لطرخي 

 .القانون ملغيا أو منش ا لطريق من تلك الطرخي

 531املادة 

ما مل ينص علو غري  آلثارهكل إجراء قد مت صحيحا يف ظل القانون املعمول به يبقو مرتبا 

 .ذلك

 533املادة 

ا، باأل بقية علو القواعد املسطرية املنصوص تطبق أحكام االتفاقيات الدولية املصادخي عليه

 . عليها يف هذا القانون

  534املادة 

  :يع املقتضيات املخالفة له وخاصةتلغو ابتداء من تطبيق هذا القانون مج

وحماكم   ناف اإلدارية، احملاكم الت اريةالقوانني احملدثة للمحاكم اإلدارية وحماكم اال ت-

ملتعلق بتنفيذ ا 2144يونيو  24ون املتعلق بقضاء القرب، وظهري ، القاناال تيناف الت ارية

 القرارات القضائية؛

، الصادر بتنفيذه الظهري 53015املتعلق بتتميم القانون رقم  28001القانون رقم -

 (.1001يونيو  23) 2431بتاريا فاتح ربيع اآلخر  20010208الشريف رقم 

 535املادة 

 . تة أشهر من تاريا نشره باجلريدة الرمسية يسري العمل بهذا القانون بعد


