
 

بالمغرب المحامين هيئات جمعية  
الرئيس مكتب  

Association des Barreaux du Maroc  
Cabinet du Président 

  مبادئمذآرة 

  مسودة مشروع قانون المسطرة المدنيةحول 

  :  تقديــم

ر من أجل   جمعية هيئات المحامين بالمغرب خالل النقاشات التي تم فتحها بمناسبة الحوااتاهتمامفي مقدمة لقد آان 
 نجاعة العمل ، تحققباألساس عنه الحوار  من خالصات ومشاريع نصوص قانونية سيتمخض، ما إصالح  منظومة العدالة

يروم المغرب  المجتمعية اإليجابية التي الدينامآيةمن خالل توفير تشريعات تستجيب لمتطلبات ونزاهته، وتحديثه، القضائي 
والتي يلعب فيها القضاء دورا الضرورة التنموية لمجتمعنا ما تفرضه  على مختلف األصعدة والمجاالت، وآذا تحقيقها

 الدينامآيةقضائية آانت أو تحآيمية  أو عبر الوساطة ، يعآس تلك : ت وطرق فضها المختلفة بجعل مجال المنازعامحوريا، 
  .المطلوبة

إن ما أآدت عليه الجمعية من مآخذ حول طريقة اإلعداد والمشارآة فيه، وبخصوص المرجعيات التي يتوجب أخذها 
  . المسطرة الجنائية يآفي اإلحالة عليها دون تآراربعين االعتبار وغيرها من المآخذ، بمناسبة تقديم رأيها بخصوص قانون

أعمال  من خالل مذآرة ولآل المعنيين للمجتمع يوضحومن زاوية ثانية فإن أي تشريع يراد له الصدور ال بد  من أن 
 ختياراتاالوالمرجعيات المعتمدة مع تحديد مة القانونية و األسباب الداعية إلى التغيير المراد إدخاله على المنظتحضيرية

  .لتوجهات الجديدة التي تم تبنيهاوا

 –مدونة األسرة (ها آمشاريع جراخ مذآرة توضيحية للعديد من القوانين وقت إقدمولئن آان المشرع المغربي قد 
 المشروع يفصح عن ذلك بالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية فلم أنه أمسك إال )الخ ...األوقاف مدونة -مدونة الشغل

   بدواعي إصالح منظومة العدالة في هدفه العام فهل أفلح في ذلك فعال ؟ارتبط خاصة أنه ومبررات نزولهقاصد النص  معن

  .جمعيةال منظورفي  المشروع نقائص -

  : من خالل استبعاد دور الدفاع المس بالحق في الولوج المتبصر إلى العدالة-1  

 التي ما فتئت تنظمها، على هامؤتمراتها وندواتومقررات يات دأبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من خالل توص
، ليس بدافع ممارسي مهنة المحاماةل أرحبالتأآيد على توصيات تستهدف المطالبة بتوسيع دور المحامي وذلك بفتح أفاق 

احتضان حملة الشهادات في إطار الدور الهام الذي تلعبه المهنة في فتح المجال لألعداد الآبيرة من الشباب لخدمة العدالة، 
قيام بالتالي  الرفع من أدائها وللمهنة وبصفة أساسية حتى يتسنى  أيضاولآنمساهمة آبيرة في التشغيل والحد من البطالة، 
  .والمهنية مرفق العدالة بمهامه وبأآبر قدر من النجاعة

 من المهن حتى ال يترك المواطنون  بغيرهاأسوةولذلك ما فتئت الجمعية تنادي بضرورة توسيع مجال احتآار المهنة 
عرفية التي ال تسمح لهم خاصة الفئات المستضعفة منهم يواجهون المساطر واإلجراءات القضائية بإمآانياتهم المادية والم

  .بذلك

إن الواقع الحالي ومشروع القانون المعروض يضرب في الصميم تيسير الحق المتبصر في الولوج إلى العدالة من 
  :ثلة التاليةخالل األم

 زجرية ، أو مدنية آانت ، عن المحامي في القضايا التي تعرض على هذا القضاءواالستغناءإحداث قضاء القرب  -
عدالة بالمجان ومن دون االستعانة بخبرات ال من خدمات ةلالستفادللمؤسسات العمالقة والشرآات الآبرى ما أعطى فرصة 
  .وآفاءات الدفاع

 من  له في ذلكوتآليف الوزير المعني أو من يفوض نالمحاميخدمات   من االستعانة بإعفاء الدولة ومؤسساتها -
، والدولة في ذلك وغيرها الموظفين لتمثيل الدولة ومؤسساتها أمام  المحاآم، وعلى اختالف درجاتها بما فيها محآمة النقض
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ا إلى جانب حرمانها من الدور الوقائي لعمل الآثير من القضايمن المؤسسات واإلدارات العمومية والشبه العمومية تخسر 
 .المحامي
 حيادا ارسة دور الدفاع وعلى جميع درجات التقاضي، والسماح لها بممإحداث مؤسسة الوآيل القضائي للمملآة -

 . الواجبة في ممارسة مهام الدفاععلى الشروط الذاتية والموضوعية
التي توفرها والخدمات والذي ال يمآن أن يوفر بديال للمهام ، إحداث المساعد القضائي بالنسبة للجماعات المحلية -

 .مهنة المحاماة
من قبيل منازعات  خاصة في أهميتها القصوى رغم توسيع دائرة المساطر الشفوية على حساب المسطرة الآتابية -

 ، آقضايا حوادث الشغل ةاالجتماعيإنآار النسب والنفقة، والطالق والتطليق، والحضانة والقضايا والطالق وقضايا الزواج 
علما بأن المحامين مستعدون وغيرها،  االجتماعيوقضايا األمراض المهنية، والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضمان 

، مقابل للمساهمة في الدفاع عن حقوق ومصالح هذه الفئات االجتماعية العريضة في إطار ضوابط المساعدة القضائية
 .تعويض مناسب ومشرف

ضدا على مبدأ االستعانة بخبرات بالترافع شخصيا في القضايا التي هو طرف فيها وللمحامي ماح للقاضي الس -
 .المحامي الذي عليه أن يستحضر مبادئ االستقالل والتجرد عند قيامه بمهامه

 .السماح لموظفي نظارات األحباس بالترافع في القضايا التي تتعلق بالمنازعات الحبسية واألوقاف -
 .المجال لألجانب لممارسة المهنةح فت -
وى إذ تقاعس وصيه أو المقدم عليه عن رفعها بدال من تعيين محامي يؤازره ولو في القاصر برفع الدعل اإلذن حتى -

 . وبحآم القانوننطاق المساعدة القضائية
لى اإلدارة الفصل  ويضاف إلى ذلك المنازعات التي تتعلق بأراضي الجموع والآيش والمنازعات الساللية والتي تتو

 . األمر الذي يمس باستقالل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية ،ازعاتهافي من

مانة العامة للحآومة، مع أن صدر أخيرا في الجريدة الرسمية مرسوم يتعلق بالمستشارين القانونيين التابعين لألآما 
فتاوى ال وإعطاء االستشاراتداد الدراسات واألبحاث وتقديم لمحامي إعاخول ي من قانون المحاماة 30من المادة  5 دالبن

 .القانونيواإلرشادات في الميدان 

 من المسودة 446إن مسطرة تجريح قاض من قضاة محآمة النقض، من المساطر المعقدة، ومع ذلك تنص المادة 
 .على أن طلب تجريح قاض من قضاة محآمة النقض يمآن تقديمه بدون محام

 من المسودة في قضايا إلغاء األحآام التي قد يآون 458دة في إقصاء دور المحامي، حينما نصت المادة وتزيد المسو
فيها القضاة قد تجاوزوا سلطاتهم، أن هذه القضايا يقع فيها إدخال األطراف في الدعوى من طرف الوآيل العام للملك، دون 

 .محامخدمات أن يآون هؤالء األطراف ملزمين باالستعانة ب

وهي تتجه صوب التحديث والعصرنة واالعتماد على التقنيات المعلوماتية إن منطق األشياء ومصلحة العدالة 
طبيعة بحآم ، وهي أهداف ال يمآن بلوغها إال مع الجهة المؤهلة لذلك بحآم المنطق والواقع و وغيرهاوالتواصل عن بعد

جزء من أسرة العدالة والشريك األساسي في تحقيق العدالة، وإبعاده العالقة، أال وهي المحامي الذي ال نتردد في وصفه بأنه 
  .لآلمالعمدا بهذا الشآل الممنهج ال يمآن إال أن يأتي بالنتائج المخيبة 

، وأن يقتصر  ناالستغناء عن مؤازرة  ومساعدة المحاميتوجب العدول عن جميع النصوص القانونية التي تجيز لذلك ي
، أو في إطار المساعدة القضائية وأن نيابة األصلية، إما في إطار ال دون غيرهماآم على المحامينتمثيل الخصوم أمام المح

التي لم يستفد المتمتعون بها استفادة مادية أو تتحمل الخزينة العامة أداء أتعاب الدفاع بالنسبة لقضايا المساعدة القضائية 
،  المؤسسات العمومية، والشرآات، والمقاوالتي من مقتضياتهيستثنتعديل على قانون قضاء القرب، مع إدخال ، عينية

 . األشخاص االعتبارية غيرها منو

 32  و31  و30يحدث اآلن خرقا لمقتضيات المواد آما  مهام الدفاع واالستشارةماح لغير المحامين بمزاولة إن الس
ون من الدستور الذي ينص على أن القانادة السادسة الم بمقتضيات يعتبر إخالالمن القانون المنظم لمهنة المحاماة وبإصرار، 

عتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه الجميع األشخاص  الذاتيين وان ، واهو أسمى تعبير عن إرادة األمة
 . ومن القوانين الواجب االمتثال لها القانون المنظم لممارسة مهنة المحاماة،وملزمون باالمتثال له

عمل الولوج إلى العدالة، وبفي حق الوالمس ب مظهر آخر للتضييق ،لغرامات المالية لفائدة الخزينةض افر  -2 -
 :المحامي 
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التقاضي مضمون لآل شخص للدفاع عن حقوقه وعن  من الدستور على أن حق 118فقد نص الفصل 
  ,مصالحه التي يحميها القانون

التي يخسر فيها حالة ال مالية لفائدة الخزينة العامة في اترام غتفرضالمواد التي حذف جميع يتوجب  وبناء عليه
  . التقاضيه الدستوري والمشروع في وهو يمارس حقالمدعي دعواه

 بيان الجرائم هو القانون الجنائي، وال فرض العقوبات والغرامات معإن الغرامة المالية عبارة عن عقوبة ومحل 
  .الدستور من 23 المادةحاآمة وثبوت اإلدانة، آما يستفاد من الفقرة األولى من  المالية إال بعد المبأداء الغرامةيحآم 

، ، بسبب ما تحدثه من اضطراب جماعي جرائمالتي يعتبرهاحدد أفعال  اإلنسان يإن التشريع الجنائي هو الذي 
  .عة القانون الجنائي من مجمومادة األولىنص عليه الت ما  و، وهويوجب زجر مرتآبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية

شأنه أن يحدث اضطرابا الطلب أو الدعوى في إطار ممارسة حق مشروع ال يمآن القول بأن من ن مجرد رفض إ
  .اجتماعيا

 من مجموعة القانون 17 مادة  الخزينة العامة يعتبر حآما مخالفا لمقتضيات  اللفائدةآما أن الحآم بالغرامة المالية 
، والحال أن الخزينة تستوفي في جميع الحاالت  في القضايا الجنحيةأصلية الغرامة تعتبر عقوبة نص على أنتي تالجنائي ال

  .ما استوجبه القانون من مصاريف ضدا على مجانيته

والمبدأ، هو أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص ولم ينص القانون الجنائي على أن الفشل في الدعاوى المدنية يعتبر 
   .لة  القانون الجنائي جريمة تدخل تحت طائ

ما آان أنه فعل  والعقود ينص على عدم قيام المسؤولية المدنية إذا فعل الشخص أو اعتقد االلتزاماتآما أن قانون 
  .يجب عليه فعله

ة في مثل هذه الحاالت، وسيجعل قف حرجافي مومعا المحامي صاحب القضية ووفرض الغرامات المالية سيضع 
  .ن المطالبة بحقوقهم مخافة تغريمهم عن ذلك في حال خسروا دعواهم لسبب من األسبابالمتقاضين يستنآفون ع

 المتعلقة 118 التي تنص على الغرامة المالية بسبب التقاضي بسوء نية، وحذف المادة 7حذف  المادة يتعين لذلك 
 المتعلقة بفشل دعوى تعرض 308 المتعلقة بالحآم الذي يقضي برفض دعوى الزور، والمادة 126بدعوى الزور، والمادة 

 المتعلقة برفض  483 غير المشروع، والمادة  المتعلقة برفض طلب التشآك459الغير الخارج عن الخصومة، والمادة 
شخصيا وبشآل طلب إعادة النظر، ويبقى لمن تضرر من ممارسة تلك المساطر أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه 

  .العامة، وفق القواعد القانونية مباشر

 عمل علىالتضييق  ومن ،لةالمس بحق الولوج المتبصر للعدااإلبقاء على المسطرة الشفوية مظهر من مظاهر   -3 -
 .المحامي

  
 حذفها، وتآون القضايا الواردة في البنود الخمسة مسطرة  يجب65  المنصوص عليها في المادةالمسطرة الشفويةإن 

  آتابية، وترفع للمحآمة بواسطة محام، 

ية وما يترتب عليها من إنآار  وأآثرها تعقيدا القضايا المتعلقة بالزوج مراعاة لتأثيراتها االجتماعيةفمن أخطر القضايا
، آما النسب، وقضايا الطالق والتطليق وتحديد مستحقات المطلقة وقضايا الحالة المدنية وتصحيح وثائقها، وقضايا  الجنسية

أن الفئات المعنية في األغلب األعم فئات مستضعفة هي األولى بالرعاية وبتوفير خدمات قضائية على مستوى متقدم من 
  .لتمآن من المساطر والطعون وغيرهاال يتحقق إال با مع ما تستوجبه أيضا من االستعجال الذي ،لحرفيةالمهنية وا

 إلضفاءفإن استراتيجيه الحآومة ال زالت تتجاهل ما لمهنة المحاماة من دور فعال داخل المجتمع  الشديد ولألسف 
جه لمهنة المحاماة ولممارسيها فقط على ما ورد  في ولم تقتصر الضربات التي توالقضائية، النجاعة على عمل المؤسسات 

 943-14ن بصدور  القرار رقم والعام الحقوقي وعلى رأسهم المحام الرأي  فوجئمشروع قانون المسطرة المدنية بل 
 عن المجلس الدستوري بمناسبة نظره في مدى دستورية القانون التنظيمي للمحآمة الدستورية 2014 يوليوز 25: بتاريخ 

 من القانون  35 ما ورد في الفقرة األولى من المادة اعتبرالمحال عليه من البرلمان بعد مصادقة مجلسيه على نصوصه، بأن 
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الدستورية من اشتراط تقديم العرائض من طرف محام   المتعلق بالمحآمة 066-13التنظيمي المذآور رقم 
 تقديم تلك بإمآانيةتلك الصياغة فقط  عن  واستعاض ،ستور للدا مخالفول  إحدى هيئات المحامين بالمغربمسجل في جد

 بمحام من طرف الطاعن في االستعانة من صيغة وجوب 35العرائض بواسطة  محام مجردا بذلك الفقرة األولى من المادة 
  . االنتخاباتنتائج 

، دونما لعامة للمواطنين ممارسيها في الحياة اها ودورتهميش دوراإلصرار على بالمحاماة إن التعامل  مع مهنة 
وفي مواآبة لمستلزمات العصرنة والتحديث ومحاولة واستقالل ونزاهة، استحضار لضرورة سير مرفق العدالة بنجاعة 

 ، مسألة تسيء لمآانة المؤسسات خاصة القضائية  منها التي ال يليق بها النظر في منازعات يغيب عنها التأطير اانويجعله ث
بفعل سماح القانون بعرضها على الحل قضائيا أو تحآيميا أو وساطة دون أن يآون ذلك بواسطة  القانوني والحقوقي 

  .الملم بمساطر الدفاع وبمستلزماتهالمحامي 

 وعدم إقران ) الفقرة الثانية44المادة (عند تنظيمه للمسطرة الشفوية  يسري على ما ذهب إليه المشرع الشيءونفس 
  .  من المشروع400 إلى 309التحآيم والوساطة المنظمتين بموجب المواد من إجبارية المحامي في مسطرتي 

 عندما نصت على إمآانية ترافع المحامي أو القاضي 427لمهنة من خالل المادة امبدأ احتآار المشرع آما ضرب 
  .طالبا آان أو مطلوبا شخصيا أمام محآمة النقض

 ،ها مقبول أمام من قبل محاما المرفوع أمام محآمة النقض موقعشترط أن يآون المقالوالحال أنه في تناقض صارخ ي
 الذي سقط فيه عندما أعفى الدولة أمام هذه المحآمة من الترافع بواسطة محام واآتفى بالتنصيص على أن خطأوهو نفس ال

  .بديوقع على مقاالتها ومذآراتها الوزير المعني أو الموظف المنت

 ضرب نجاعة التقاضي  -4 -
  

  .التبليغ مسطرة  خالل  مقتضيات  تنظيم من  -أ

لبحث عن مخرج  من هذه لانتهت  اللجنة المآلفة بإعداد هذا المشروع  إلى معضلة التبليغ،  ووجدت نفسها مضطرة  
المعضلة، فلم تجد من مفر سوى إلغاء  مسطرة القيم، وإلقاء العبء على المحامي وعلى اإلدارة ممثلة في السلطة المحلية، 

 .ح  المحامي عونا في خدمة المفوض القضائي، وسيقوم بعمل لم يرد له ذآر في القانون المنظم لممارسة مهنة المحاماةوأصب

التي جعلت المدعي مسؤوال و من المسودة، 50من المواد التي تشآل خطرا على نظام التقاضي  ما ورد في المادة و
ما يستوجبه القانون من تحت طائلة عدم القبول يؤدي ال أنه الح، وعن تبليغ آافة اإلجراءات لجميع أطراف الدعوى

 ..بهذه اإلجراءاتالدولة أو مرفق العدالة لضمان قيام التقاضي مصاريف 

إن القضاء مرفق حيوي من جملة مرافق الدولة، وهو يتوفر على إمآانيات ال يستهان بها، وهو المسؤول عن سير 
، والرجوع إلى 51 و 50 حذف المادة يتوجبللمحامي أن يقوم بتلك المهمة، لذلك القضايا التي ترفع للمحاآم، وال يمآن 

 ةتعلقالممسطرة القيم وهي مسطرة لها جذور شرعية معروفة باسم وآيل الغياب، ويمآن أن تضاف لها بعض الضمانات 
  .الخ...  باإلشهار في الصحافة واإلعالن في األجهزة المرئية والمسموعة، والتعليق في آخر موطن

 انطوت لما شابها من تعقيدات وما 59 إلى 50 إعادة النظر في ما جاءت به المواد من الضروري أيضاويآون من 
السلطة  المحلية بالجواب خالل " وتقييد "  ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن التمييز " عليه  من عبارات فضفاضة مثل 

  ...." ساعة من تاريخ وضع الطلب 48

  .من خالل خرق حق  المواطن في الولوج إلى القضاء   -    ب

حق التقاضي مضمون لآل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي "  من الدستور على أن 118 ت المادةلقد نص
  ".القانونيحميها 

 تفرض غرامات في الصميم بسن مواد هذا المبدأ الدستوري ت المسطرة المدنية ضربمشروع قانونإال أن مسودة 
  .483 و 459 -308 -126 -118 -7المواد في حال ال آما هو الخزينة العامة لفائدةمالية 
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 من العقوبات 18 المادةواعتبرها القانون الجنائي في آما أن الغرامات تفرض في المجال الزجري 
  .  الضبطية األصلية وينص الفصل الثالث من نفس القانون على أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص

 يمآن لالخالالت التي تضمنتها مواد مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ورتبت عنها غرامات مالية أن تآيف وال
  .بأنها آذلك

تسهيل ولوج المواطن  إطار أنه يدخل في القول بومن زاوية ثانية فإن فتح المجال أمام وجود مساطر شفوية ال يمآن
سوى المحامي  اقتدارنجزها بي ال وهي مهمة ،ق الدفاع عن الحقوق والمصالحضمان حبل إن ذلك ال يتم إال بإلى القضاء 

  .ا لذلكيقانونفعليا والمؤهل 

فإنه ينبغي , في سبيل تمآين المواطنين خاصة الفئات المستضعفة منهم من وسائل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهمو
بتعويض الدفاع عن خدماته على الدولة يقع عبئ توفيرها  التيوالقانونية والقضائية  من المساعدة ين المواطنةدإستفاتسهيل 
  . تعويضا الئقا ومحفزا ومشرفاعنها

وتزداد حدة هذا التضييق على حق المواطن في الولوج إلى القضاء من خالل مقدار الوديعة المالية التي حددها 
 ومحاآم االبتدائيةع من مقدارها أمام محاآم تم الرفآما  لطلبات إعادة النظر أمام مختلف المحاآم 480المشروع في المادة 

  . االستئناف

 الفقرة 453مواطن في التقاضي  وحقه في الدفاع ما ورد في المادة الآما أن من مظاهر تضييق المشروع على حق 
  من تاريخ صدور القرار والحال أن احترامتبتدئ محآمة النقض في سنة أماماألولى بخصوص تحديد أجل إعادة النظر 

 من خالل تبليغ القرار لمن سيواجه بتثوالم هذا األجل إال من تاريخ حصول العلم اليقيني يبتدئحقوق الدفاع يقتضي أن ال 
 ولذلك آان ينبغي للمشروع أن يحدد هذا األجل ابتداء من تاريخ وقوع تبليغ ،بسقوط حقه في تقديم هذا النوع من الطلبات

  .القرار 

ض صيغة نهائية للمشروع بدل ما تعرفه مسطرة التشريع الحالية من عرض مسودات ال بناء عليه وفي انتظار عرو
  .تستقر على حال بين فينة وأخرى

األولى المعروضة مسودة الفإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعد اطالعها ومناقشة المحامين لمضامين مشروع 
حول الموضوع في ضيافة هيئة المحامين بالرباط بتاريخ قانون المسطرة المدنية في اليوم الدراسي الذي نظمته ل

شآل مبادئ عامة من  لتؤآد الخالصات التي خرج بها المحامون في اليوم الدراسي المذآور والمضمنة في 13/9/2014
  : هذه المذآرة خاصة منها المتعلقة بخالل 

 في وتمثيل األطراف إن أمام القضاء أو توسيع مجال عمل المحامي و ترسيخ دوره في مجال البث في المنازعات -
والشبه المؤسسات العمومية اإلدارات ووساطة وتحآيم بما يجعله يحتآر تمثيل األطراف والدولة وإطار الوسائل البديلة من 

في المشروع ، أمام الهيئات المعنية بفض آل المنازعات وهذا يتطلب إلغاء أو تعديل آل النصوص الواردة العمومية، 
  .خالفة لهذا المبدأموال

 صيانة حق المواطنين في التقاضي وهذا ما يتطلب إلغاء آل المواد التي تقف في وجه الولوج السلس للمواطنين إلى -
وإلغاء آل المواد التي تفرض غرامات على التوفيق في عرض النزاع أمام  في ذلك بالمحامي االستعانةالقضاء مع إجبارية 

  .القضاء

عمل على نجاعة القضاء من خالل إلغاء آل المواد المتعلقة بالمسطرة الشفوية وتلك التي تضع على  ترسيخ مبدأ ال-
ستدعاءات في الوقت الذي عملت فيه وزارة العدل على فرض مؤسسة تبليغ االآاهل المتقاضين مسؤولية فشل عدم 

  .فق القضاءالمفوض القضائي التي طالما آانت وال زالت محط انتقاد  من طرف مستعملي مر

وأخيرا البد من استحضار مقتضيات القانون المنظم للمهنة ذات العالقة الجدلية بالعديد من مواد قانون المسطرة 
ع، وقد عرضت الجمعية مشروعها مستحضرا المبادئ والمطالب و المشرحسبانالمدنية، وهو القانون الذي لم يآن واردا في 

  . المطلبي، ضمن وثائق ملفهاالمشار إليها أعاله


