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I-  رتكزات رأ ي اجمللس م 

الس يد  قانون املسطرة املدنية املوجه من طرف  مرشوع  بناء عىل طلب ابداء الرأ ي حول مسودة   -

 ؛ 2022يناير   26بتارخي  الوطين حلقوق الانسان اجمللسالس يدة رئيسة وزير العدل اىل 

والفصول  و  - تصديره  منه  ول س امي  اململكة    34و  32و  27و   24و 19و  6و  1بناء عىل دس تور 

 ؛ 161والفصل  ، 160 154الفصول من وكذا  ،123و120و 118و 109 107و

رمق   - الرشيف  الظهري  عىل  بتارخي    1.18.17وبناء  الق  2018فرباير    22الصادر  رمق  بتنفيذ  انون 

عادة املتعلق    76.15 ، وخاصة املادة الثانية منه اليت تنص  ظمي اجمللس الوطين حلقوق الانسانتن  بإ

عىل أ ن اجمللس يسامه يف "تعزيز منظومة حقوق الانسان والعمل عىل حاميهتا والهنوض هبا مع 

"، واملادة الثالثة اليت تنص عىل معهل وفق  للتجزئة مراعاة الطابع الكوين لتكل احلقوق وعدم قابليهتا  

الرابع  بلغراد، واملادة  أ ن اجمللس يقرتح  مبادئ بريس ومبادئ  لك  ة والعرشون اليت تنص عىل 

احلكومية   والسلطات  الربملان  جمليس  رئييس  اىل  اجمللس  رئيس  ويوهجها  مناس بة  يراها  توصية 

بداء الرأ ي يف شأ ن مشاريع القوانني ومقرتحاهتا ذات   اخملتصة، واملادة اخلامسة والعرشون املتعلقة بإ

من املادة الثامنة والعرشون اليت تتعلق حباةل الاس تعجال  الصةل حبقوق الانسان، والفقرة الثانية  

 يف ابداء الرأ ي؛ 

الوطنية - املؤسسات  مبركز  املتعلقة  بريس  مبادئ  من  وحاميهتا    وانطالقا  الإنسان  حقوق  لتعزيز 

 .1993دجنرب  20املؤرخ يف 134/48الصادرة مبوجب قرار جلنة حقوق الانسان رمق 
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II-   صياغة الرأ ي   مرجعيات 

 : مرجعيات ادلولية حلقوق الانسان اليت تنخرط فهيا بالدان، ومهنا بخلصوص لل ااس تحضار 

   ؛الإعالن العاملي حلقوق الانسان -

من العهد ادلويل اخلاص بحلقوق املدنية والس ياس ية، كام مت التعليق علهيا من طرف   14املادة   -

 ؛ 32جلنة حقوق الإنسان يف مالحظاهتا العامة رمق 

 مهنا؛  13و 3اتفاقية حقوق ال شخاص ذوي الإعاقة خاصة املادتني    -

 ؛ 12والتعليق العام رمق   مهنا 12و 9خاصة املادتني  اتفاقية حقوق الطفل -

 املرأ ة؛ اتفاقية القضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي ضد  -

مم املتحدة  املبادئ ال ساس ية بشأ ن اس تقالل السلطة القضائية، كام صادقت علهيا امجلعية العامة لل   -

 ؛ 1985ديسمرب  13بتارخي   146/40و 1985نونرب  29بتارخي  32/40يف قرارهيا 

ال مم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية   مؤمتراملبادئ التوجهيية بشأ ن دور أ عضاء النيابة العامة، كام اعمتدها   -

 ؛ 1990سبمترب  7غشت اإىل  27ومعامةل اجملرمني املعقود يف هافاان بكوب من 

مبادئ أ ساس ية بشأ ن دور احملامني، اعمتدها مؤمتر ال مم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني،   -

 ؛ 1990سبمترب  7غشت اإىل  27املنعقد يف هافاان بكوب من 

دارة العداةل، املصادق عليه    Rev/34.L/67/3.C/A.1القرار   - طار اإ حول حقوق الإنسان يف اإ

 ؛2012نونرب   16مم املتحدة يف  من طرف امجلعية العامة لل  

واملتابعني   - العامة  النيابة  لقضاة  ال ساس ية  والواجبات  احلقوق  عالن  واإ املهنية  املسؤولية  معايري 

بتارخي   املتابعني  العامة  النيابة  لقضاة  ادلولية  علهيا من طرف امجلعية    1999أ بريل    23املصادق 
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  17لعداةل اجلنائية لل مم املتحدة يف قرارها رمق  واملصادق علهيا من طرف جلنة الوقاية من اجلرمية وا

 ؛2008أ بريل  18بتارخي  2 /

املعاهدات   - العداةل من طرف هيئات  املغرب يف جمال منظومة  اإىل  الهنائية املوهجة  املالحظات 

 وذكل خالل حفص تقاريره ادلورية؛

املواضيعية امللكفني  الهنائية املوهجة اىل املغرب من طرف أ حصاب الولايت  ال ولية و التوصيات   -

ثر زايراهتم. بلإجراءات اخلاصة ع  ىل اإ

III-   اعمتد علهيا الرأ ي اعتبارات 

اعتبارا لوضع الرشيك من أ جل ادلميقراطية، املمنوح للمملكة املغربية من طرف امجلعية الربملانية   -

يونيو  جمللس   فاإن اجمللس قد اعمتد 2011أ وروب يف  اعداد مذكرته عىل عدد منيف  ،  الواثئق     

نتاهجا من قبل خمتلف هيئات جملس أ وروب.   املعيارية والترصحيية اليت مت اإ

قام اجمللس الوطين حلقوق الإنسان بدراسة مقارنة لعدد من قوانني املسطرة    ويف نفس الإطار، -

متت دراسة قوانني الاجراءات/املسطرة املدنية يف بدلان فرنسا،    البدلان حيثاملدنية يف عدد من  

 اك، كندا، بريطانيا...،  بلجي

 ووعيا منه بل ثر البنيوي للمسطرة املدنية عىل حامية حقوق املتقاضني، وضامانت احملامكة العادةل،   -

واس تحضارا خملرجات احلوار الوطين حول اصالح منظومة العداةل اذلي واكب اجمللس مجيع حمطاته   -

امل  عامل  بإ املتعلق  العمويم  النقاش  يف  مسامهته  منظومة  من خالل  اصالح  الوطين حول  يثاق 

 العداةل. 

 وانطالقا من رؤيته للتحدايت التمنوية ببالدان، كام عرب عهنا يف مذكرته حول المنوذج التمنوي.  -
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ىل مذكرة املقرتحات والتوصيات املوهجة من طرف الس يدة رئيسة اجمللس الوطين حلقوق اإ واستنادا   -

احلكومة   الس يد رئيس  اإىل  أ كتوبر  الإنسان  العمومية يف  الس ياسات  فعلية احلقوق مضن  لتعزيز 

2021 . 

مرشوع قانون املسطرة    الوطين حلقوق الانسان فامي ييل مالحظاته بشأ ن مسودةيقدم اجمللس   -

 املدنية. 

IV-   الرأ ي نتوخاها من  هداف  أ 

مراجعة يعرفها هذا القانون   معلية  ، أ كرب2022ليناير    قانون املسطرة املدنيةمرشوع    مسودةتعد  

حتقيق ال هداف   خبصوص هذه املسودة  تتوىخ مالحظات اجمللس وتوصياته، و 19741مند صدوره س نة  

 التالية: 

،  2011قانون املسطرة املدنية مع مقتضيات دس تور  مرشوع  يف تعزيز انسجام مسودة  املسامهة   -

املتقاضني وحقوق ادلفاع وبيق رشوط    ومع املعايري ادلولية ذات الصةل بس تقالل القضاء وحبقوق

 احملامكة العادةل؛ 

تقوية مقتضيات النص مبضامني ترخس فعلية احلق يف الولوج اىل العداةل لعموم املتقاضني وبل خص   -

للفئات يف وضعية هشاشة، وايالء أ مهية قصوى لولوج النساء وال طفال وال شخاص يف وضعية  

عاقة واملهاجرين اىل العداةل مبا   يكفل هلم فعلية الانتصاف.اإ

 
اجلريدة  ( بملصادقة عىل نص قانون املسطرة املدنية، 1974ش تنرب  28) 1394رمضان 11بتارخي  1.74.447رشيف مبثابة قانون رمق  ظھري -1

 2741.، ص 1974) ش تنرب، 1394 (30رمضان 13بتارخي مكرر، 3230الرمسية عدد 
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قانون املسطرة املدنية وبيق القوانني املرتبطة مبنظومة العداةل،  مرشوع  حتقيق الالتقائية بني مسودة   -

ومن بيهنا النظام ال سايس للقضاة وقانون احملاماة والقانون املنظم للمساعدة القضائية وقانون التنظمي  

 القضائية، مبا يكفل تبس يط املساطر. القضايئ، ومسودة قانون رمقنة الإجراءات  

 . تدقيق عنارص تقنية لبعض املقتضيات القانونية -

V-  مالحظات اجمللس الوطين حلقوق الانسان وتوصياته 

 مالحظات من حيث الشلك   -1

تبني ال س باب ادلاعية للتعديل، وأ هدافه، وفلسفته العامة، واحملاور الكربى  افتقار املسودة دليباجة   -

لهذا الإصالح اذلي يأ يت بعد مرور زهاء نصف قرن من صدوره. علام أ ن نص قانون املسطرة  

املدنية يشلك عامد الولوج اىل منظومة العداةل يف شقها املدين اذلي ل يقل أ مهية عن الشق اجلنايئ  

العام   الاطار الترشيعياحملامكة العادةل، ولكون قانون املسطرة املدنية يبقى    أ سسن  لكوهنام يشالك

أ يضا  حيي  اذل ينظم  واملتخصصة عىل حد سواء، حيث  العادية  احملامك  أ مام  الإجراءات  مك جمال 

  احلاةل املدنية وقضااي الشغل واملادة التجارية و   ال رسة  املساطر اخلاصة لإجراءات التقايض يف قضااي

وقضااي أ شخاص القانون العام، ومنازعات الاختصاص القضايئ ادلويل، وميس يف كثري من جوانبه  

عاقة وال جانب، ومغاربة   وضعية عدة فئات وبل خص النساء وال طفال وال شخاص يف وضعية اإ

 العامل.

تفرقة،  رمغ جتميع املسودة لعدد من النصوص الاجرائية اليت اكنت موزعة عىل عدد من القوانني امل  -

التجارية  للمحامك الإدارية وقانون احملامك  نه يالحظ عدم  وقانون قضاء القرب  اكلقانون احملدث  فاإ  ،

ملواضيع ذات ارتباط وثيق مبجال تطبيق قانون املسطرة املدنية، وبل خص ما يرتبط برمقنة    هامشول 

الإجراءات القضائية واليت ميكن اعتبارها أ داة فعاةل لتكريس احلق يف الولوج اىل العداةل وصدور 
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للمساعدة  املنظمة  للمقتضيات  التطرق  اغفالها  أ يضا  يالحظ  كام  معقوةل،  أ جال  داخل  أ حاكم 

لقضائية، واليت تعد مراجعة قانون املسطرة املدنية فرصة مواتية لإعادة النظر فهيا قصد مالءمهتا  ا

احلق يف الولوج  فعلية  مع املس تجدات ادلس تورية والترشيعية اليت تعرفها بالدان، مبا يكفل تكريس  

 يف وضعية هشاشة عىل وجه اخلصوص.   ىل العداةل معوما، ولل شخاص اإ 

 املوضوع مالحظات من حيث  -2

 انطالقا من املداخل التالية: قانون املسطرة املدنية مرشوع  سودة م تقرتح املذكرة مناقشة 

 : احلق يف الولوج اإىل العداةل أ ول

 ولوج بعض الفئات اىل العداةل  :اثنيا

 قيق مبدأ  املساواة بني املتقاضني حت  :اثلثا

 حامية احلياة اخلاصة للمتقاضني: رابعا

 مبادئ اس تقالل القضاءتوطيد : خامسا

 حقوق ادلفاع  احرتام مبدأ  التواهجية و : سادسا

VI-    ىل العداةل  احلق يف الولوج اإ

ص يف  الإماكنية اخملوةل للك خش  القضاء أ ييعين احلق يف الولوج اىل العداةل احلق يف اللجوء اىل  

بصفة مضنية، كام أ قرته  عرض دعواه عىل حممكة رمسية، وهو حق أ قرته عدد من الصكوك ادلولية، وان  

املغريب ادلس تور  بيهنا  النصوص    .ادلساتري ومن  تنظمي هذا احلق عىل مس توى  قريب ظل  واىل وقت 
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ادلعامات   اس تعامل  عىل  أ ساسا  املرتكز  العداةل،  اىل  املادي  الولوج  معايري  عىل  يركز  الوطنية  القانونية 

لكن مع ثورة املعلومات    احملامك،جلغرايف للوصول اىل  التقليدية لتحقيق الولوج اىل القانون، وكذا عىل البعد ا 

اليت شهدها العامل أ صبح احلق يف الولوج اىل العداةل يأ خذ أ بعادا أ خرى تشمل أ يضا الوصول الاجرايئ  

،  وبحلصول عىل املشورة القانونية  الافرتايض، وكذا الوصول املرتبط بلكفة التقايض، وبس تقبال املتقاضني

 بوجود وسائل بديةل حلل املنازعات. و 

   اس تعامل الرمقنة لتعزيز فعلية الولوج اىل العداةل  -1

انطالقا من دراسة مقارنة لعدد من القوانني الإجرائية احلديثة يالحظ أ هنا تبنت وبشلك كبري "الرمقنة  

الولوج لتعزيز فعلية احلق يف  املقابل يالحظ يف مسودة  اىل العداةل،    " كخيار اسرتاتيجي  مرشوع  يف 

قانون املسطرة املدنية غياب تبين شامل للمنظومة املعلوماتية ملعاجلة القضااي أ مام احملامك ابتداء من حلظة  

التبليغ مث احملامكة وانهتاء بصدور ال وامر وال حاكم والقرارات   تسجيل ادلعاوى والطلبات مرورا مبرحةل 

 رشها.وحتريرها ون 

ادلول عىل "توفري ما يوجد حاليا من  اذلي حت فيه    2جملس حقوق الانسانويذكر اجمللس بقرار  

ماكنية التصال الرمقي للمساعدة   تكنلوجيا املعلومات والتصالت واحللول املبتكرة عىل الانرتنيت اليت تتيح اإ

عىل ضامن الوصول اىل العداةل واحرتام احلق يف حمامكة عادةل وغري ذكل من احلقوق الإجرائية، مبا يف ذكل  

، وغريها من حالت ال زمات، وعىل ضامن أ ن تكون 19مثل حاةل جاحئة كوفيد  احلالت الاس تثنائية،  

 
، 16/07/2020واحمللفني واخلرباء القضائيني واس تقالل احملامني، صادر بتارخي  ، يتعلق بس تقالل وحياد السلطة القضائية،  9/ 44القرار رمق    -2

 ، ميكن الاطالع عىل القرار يف الرابط التايل:18- 17الفقراتن 

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/9   

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/9
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طار الاجرايئ واحللول التقنية  لوطنية املعنية قادرة عىل وضع الإ السلطات القضائية وغريها من السلطات ا

 .الالزمة لتحقيق هذه الغاية" 

 : توصية

دماج مقتضيات مرشوع قانون رمقنة الإجراءات القضائية يف قا  نون املسطرة املدنية، ك فضل وس يةل  اإ

 . لضامن تزنيلها

 حتديد الاختصاص خبصوص بعض القضااي  -2

يالحظ اجمللس أ ن املقتضيات املتعلقة بتحديد الاختصاص يف بعض القضااي ل متكن من حتقيق  

وهو ما يظهر عىل    خاصة لبعض الفئات مكغاربة املهجر وكذا ال شخاص ال جانب،  فعلية الولوج اىل العداةل

 ال جنبية بلصيغة التنفيذية. والس ندات  تذييل ال حاكم  ب املتعلقة  والقضااي  دنية  سبيل املثال يف قضااي احلاةل امل 

 الاختصاص املاكين يف قضااي احلاةل املدنية  -3

املسودة الاختصاص املاكين بشأ ن قضااي الترصحيات القضائية  من    272و  271أ س ندت املاداتن  

ذا اكن حمل الولدة   املتعلقة بحلاةل املدنية وتصحيح واثئقها، حملل الولدة أ و الوفاة أ و حملل سكىن الطالب اإ

   أ و الوفاة جمهول.

نية ومبدأ   ويالحظ أ ن حتديد الاختصاص املاكين مل يأ خذ بعني الاعتبار طبيعة قضااي احلاةل املد

عل الاختصاص منعقدا حملمكة موطن مهنا وذكل جبتسهيل ولوج املتقاضني اىل احملامك وتقريب املتقاضني  

 املدعي والاس تفادة من الإماكنيات اليت تتيحها رمقنة احملامك.

الوفيات وكذا    أ غفلت  كام أ و  بلولدات  الترصحي  قضااي  بعض  اخملتصة يف  املسودة حتديد احملمكة 

حملامك اخملتصة خبصوص تصحيح واثئق احلاةل املدنية، ل س امي قضااي تسجيل ولدة أ و وفاة املغاربة  حتديد ا
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اجلنس ية   عىل  احلاصلني  تسجيل  أ و  هبم  املتعلقة  املدنية  احلاةل  واثئق  تصحيح  وطلبات  بخلارج  املقميني 

لغاء التسجيالت املضاعفة  املغربية،   فئات لس امي املغاربة املقميني  مما قد خيلق صعوبت اإجرائية لبعض ال واإ

 .  3بخلارج 

 : توصية

اعامتد حممكة موطن املدعي عوض حممكة حمل الولدة أ و الوفاة، والاس تفادة من الإماكنيات   -

طار تقريب القضاء من املتقاضني؛   اليت تتيحها الرمقنة، وذكل يف اإ

احملامك   - حتديد  هتم  واحضة  اجرائية  مقتضيات  عىل  الترصحي  التنصيص  قضااي  مبختلف  اخملتصة 

الوفيات وكذا دعاوى تصحيح واثئق احلاةل املدنية مع اس تحضار مبدأ  تقريب   بلولدات أ و 

 القضاء من املتقاضني كحق من حقوق الولوج اىل العداةل. 

 الاختصاص بشأ ن التذييل بلصيغة التنفيذية:    -4

أ حاكم املادة   اإىل  قد  أ ن املسودة  ، يتبني  اليت حتيل علهيا  456واملادة    من املسودة  452بلرجوع 

املقررات  بلبت يف طلبات  الاختصاص    أ س ندت احملامك  تذييل  الس ندات  اّل جنبية  الصادرة عن  وكذا 

للرئيس ال ول  حرصا  بلصيغة التنفيذية  والعقود املربمة بخلارج أ مام الضباط واملوظفني العموميني اخملتصني  

س يحرم املدعى عليه من   وهو ما،  ماكن التنفيذجعل الاختصاص منعقدا حملمكة  مع  حملمكة اثين درجة  

درجات   من  القضاالتقايض،  درجة  تقريب  مبدأ   مع  يتعارض  املتقاضنيكام  من  منح    واذلي  ء  يقتيض 

   .مبختلف ربوع اململكةالاختصاص اىل رئيس حممكة أ ول درجة، بعتبارها احملامك املنترشة 

 
من قانون   217املتعلق بحلاةل املدنية الاختصاص املاكين للمحامك بشأ ن قضااي احلاةل املدنية واكتفى بلإحاةل عىل املادة    21/36مل ينظم القانون    3

 احملمكة اخملتصة لتسجيل واقعيت الولدة والوفاة.  منه لتحديد 21املسطرة املدنية احلايل مبقتىض املادة 
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 : توصية

بقاء هذا الاختصاص منعقدا حملامك طار   اإ اإ الرئيس، يف  أ و مؤسسة  أ وىل سواء حممكة املوضوع  درجة 

 تقريب القضاء من املتقاضني. 

اثنية،   - بلصيغة  من هجة  ال جنبية  ال حاكم  لتذييل  جديدة  أ ضافت رشوطا  املسودة  أ ن  يالحظ 

مهنا عىل رضورة حتقق احملمكة املغربية قبل منح الصيغة التنفيذية    453التنفيذية، حيث نصت املادة  

 مما ييل: 

 يف موضوع يدخل يف الاختصاص احلرصي للمحامك املغربية؛ احلمك  عدم بت احملمكة ال جنبية مصدرة   -

 جود ترابط ممتزي بني الزناع وبدل القايض املصدر للحمك؛و  -

 عدم وجود غش يف اختيار احملمكة املصدرة للحمك؛   -

 أ ن أ طراف الزناع قد اس تدعوا بصفة قانونية ومثلوا متثيال حصيحا؛  -

 أ ن املقرر ل يتعارض مع مقرر س بق صدوره عن حمامك اململكة؛  -

ذ يرحب اجمللس مبا نصت عليه املادة   من املسودة من وجوب مراعاة احملامك املغربية ل حاكم    456واإ

التفاقيات واملعاهدات ادلولية املصادق علهيا واملنشورة بجلريدة الرمسية مع مراعاة قواعد املعامةل بملثل،  

نه يالحظ أ ن عددا من الرشوط الواردة يف املادة   املذكورة من شأ هنا أ ن تطرح اشاكليات عىل    453فاإ

"وجود ترابط  كذا  ال طراف"، و   التحقق من "متثيل  يتعلق برشطسة القضائية خاصة ما  مس توى املامر 

واذلي قد    ممتزي بني الزناع وبدل القايض املصدر للحمك"، و"وجود غش يف اختيار احملمكة املصدرة للحمك"

تبس يط اجراءات تذييل  توضيح و . ويؤكد اجمللس عىل رضورة   عىل احملمكة التحقق من قياهماميس تعىص
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ملغاربة   بلنس بة  خاصة  العداةل  اىل  الولوج  تسهيل  يكفل  مبا  التنفيذية  بلصيغة  ال جنبية  املهجر  ال حاكم 

 .  ولل جانب

 

 :   توصية 

 تبس يط اجراء تذييل ال حاكم ال جنبية بلصيغة التنفيذية؛  -

 ال حاكم ال جنبية بلصيغة التنفيذية. تدقيق صياغة رشوط تذييل   -

VII-  ولوج بعض الفئات اىل العداةل 

ان تيسري ولوج الفئات يف وضعية هشاشة اىل العداةل ومتكيهنا من الضامانت اليت تساعدها عىل 

خاصة   الإجرائية  القوانني  دلن  من  توخهيا  يتعني  اليت  ال هداف  أ مه  بني  من  يبقى  الانتصاف  فعلية 

من دس تور    34ينص الفصل    الإطارة يف جمال العداةل عىل وجه العموم، ويف هذا  والس ياسات العمومي

عىل ما ييل: "تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل س ياسات موهجة اىل ال شخاص والفئات من    2011

 ذوي الاحتياجات اخلاصة، ولهذا الغرض، تسهر خصوصا عىل: 

 وال همات، ولل طفال وال شخاص املس نني والوقاية مهنا؛ معاجلة ال وضاع الهشة لفئات من النساء  -

عاقة جسدية، أ و حس ية حركية، أ و عقلية، وادماهجم يف   - عادة تأ هيل ال شخاص اذلين يعانون من اإ اإ

 ، وتيسري متتعهم بحلقوق واحلرايت املعرتف هبا للجميع".احلياة الاجامتعية واملدنية
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  لل طفال/القارصين: بلنس بة   -1

يعترب وصول ال طفال/ القارصين اىل العداةل من مصمي حقوق الانسان ورشطا ل غىن عنه محلاية  

سائر حقوق الانسان وتعزيزها. وقد أ كدت يف هذا الإطار جلنة حقوق الطفل عىل "واجب احلكومات  

مت  قصد  لل طفال  مراعية  فعاةل  جراءات  اإ ااتحة  لضامن  خاص  اهامتم  يالء  حبقوقهم  بإ املطالبة  من  كيهنم 

وحصوهلم عىل انتصاف فعال،  وذكل بتوفري املعلومات بصورة مالمئة للطفل وتقدمي املشورة واملؤازرة،  

ودمع ال طفال يف ادلفاع عن قضاايمه، ومتكيهنم من الوصول اإىل اإجراء شاكوى مس تقةل اإىل احملامك مع توفري  

املساعدات من  وغريها  القانونية  املراعية  4"املساعدة  العداةل  فاإن  أ وروب،  لتعريف جملس  ووفقًا  أ نه  ،كام 

عاملها بفعالية، ويضع يف الاعتبار   نشاء نظام عداةل يكفل احرتام مجيع حقوق الطفل واإ اإ لل طفال "تعين 

لهيا   دراكه ومالبسات القضية. وتكون، عىل وجه اخلصوص، عداةل ميكن الوصول اإ مس توى نضج الطفل واإ

ورسيعة وحازمة ومالمئة لحتياجات وحقوق الطفل وتركز علهيا وحترتم حقوقه، مبا    وتناسب سن الطفل

وفهمها،   الإجراءات  الطفل من املشاركة يف  القانونية، ومتكن  ال صول  يف ذكل احلق يف حمامكة حسب 

 .5" وحترتم اخلصوصية الشخصية وال رسية وسالمة الطفل وكرامته

تضمن  مبا  اجمللس  يرحب  الصدد  هذا  ماكنية  ويف  اإ من  املدنية  املسطرة  قانون  مسودة مرشوع  ته 

من املسودة واليت نصت عىل أ نه: "ميكن    11واملقررة مبقتىض املادة    )ة(القارص/)ة(التقايض اخملوةل للطفل  

للجهة القضائية اليت تنظر يف ادلعوى أ ن تأ ذن للقارص اذلي ليس هل انئب رشعي، أ و مل تتأ ت النيابة عنه،  

 ا، أ و بطلب الصلح فامي هل فيه مصلحة ظاهرة"؛  بلتقايض أ ماهم 

 
 . 24، الفقرة 5طفل، التعليق العام رمق اتفاقية حقوق ال -4
 أ لف. -املبادئ التوجهيية للجنة الوزارية جمللس أ وروب بشأ ن العداةل املراعية لل طفال، املادة الثانية  -5
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خلصوصيات   مراعية  جرائية  اإ مقتضيات  تتضمن  مل  املسودة  ان  يالحظ  اجمللس  أ ن  غري 

    ال طفال/القارصين من شأ هنا أ ن ختوهلم املطالبة حبقوقهم وحصوهلم عىل انتصاف فعال.

يف التقايض يتعني أ ن يس تتبعه    اجمللس أ ن ختويل ال طفال/ القارصين احلق  ويف هذا الصدد يعترب

ملناقشة حقوقهم واخليارات املتاحة  وجوب احلق يف احلصول عىل املساعدة القانونية اجملانية أ و املدعومة هلم  

  .للحصول علهيا

وعدم عدم تنصيص املسودة عىل حقهم يف احلصول عىل املساعدة القانونية    الإطارويالحظ يف هذا  

لفائدة   حمام  تعيني  قبيل  من  القضائية،  املساعدة  من  الاس تفادة  تتيح  اإجرائية  أ ليات  وضع 

أ و اعفائه من الرسوم والصائر عند الاقتضاء، اعتبارا ل نه ل يكفي السامح    املتقايض،  )ة(القارص/)ة(الطفل

ماكنية احلق يف الولوج اىل القضاء، وامنا ينبغي متكينه من احلق يف احلصول عىل مشورة  للطفل/القا رص بإ

قانونية فعاةل، لتفادي صدور أ حاكم بعدم القبول أ و رفض الطلب لعيوب تتعلق بلشلك أ و بعدم احرتام  

 بعض الإجراءات. 

 : توصية

الطفل )ة(/ القارص )ة( اىل املساعدة القانونية،  وضع ال ليات الإجرائية الفعاةل واملالمئة اليت تتيح وصول  

واحلصول عند الاقتضاء عىل املساعدة القضائية مبا يف ذكل جمانية احلصول عىل حمام والاعفاء من أ داء  

 . الرسوم القضائية

اإىل    سجلوي  الاس امتع  بكيفية  خاصة  اجرائية  مقتضيات  عىل  املسودة،  تنصيص  عدم  اجمللس 

ال طفال، سواء ك طراف مدعني، أ و شهود، أ و يف بعض احلالت ال خرى اليت يس توجب القانون الاس امتع 
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هلم، تراعي خصوصية التعامل مع الطفل وتس تجيب لحتياجاته النفس ية والبدنية خالفا لبعض القوانني  

 قارنة. امل 

اتباعها   لتقنني الإجراءات الواجب  أ ن قانون املسطرة املدنية هو الإطار املناسب  ويعترب اجمللس 

عند الاس امتع لل طفال وحتقيق تكفل قضايئ انجع هبم، خصوصا وأ ن مجموعة من املقتضيات القانونية،  

 .6ولس امي يف املادة ال رسية تنص عىل الاس امتع للطفل

ال  بعض  مس توى  املادة  وعىل  تتيح  املقارنة،  الإجرائية  املدنية    290ترشيعات  املسطرة  قانون  من 

الكندي للمحمكة عند الاس امتع للقارصين أ و البالغني الغري قادرين أ ن يكونوا مصحوبني بأ شخاص قادرين  

اشد من نفس القانون للقايض أ ن يس متع اىل القارص أ و الر   291عىل مساعدهتم أ و طمأ نهتم، كام تتيح املادة  

مبكتبه أ و  اجللسات  قاعة  القادر يف  هل  غري  مناسب  أ ي حمل  أ و  الطفل  قامة  اإ مبحل  ذا  أ و  اإ ميكنه  كام   ،

اس تدعت الرضورة ذكل الاس امتع للقارص أ و الراشد غري القادر يف غيبة ال طراف، بعد اشعار هؤلء،  

لال. كام ينص نفس الفصل  وميكنه أ يضا أ ن يقرر الاس امتع الهيام يف غيبة ادلفاع عىل أ ن يكون قراره مع

 عىل رضورة تسجيل شهادهتام.  

من القانون القضايئ البلجييك عىل أ نه للك  1004نصت الفقرة ال وىل من املادة  ويف نفس الس ياق  

والعالقات   والسكن  بلولية  املتعلقة  اليت هتمه  القضااي  القايض يف مجيع  اليه  يس متع  أ ن  قارص احلق يف 

أ ن يرفض أ ن يس متع اليه، وأ ضافت نفس املادة اىل انه يس متع للقارص البالغ من    الشخصية، كام هل احلق يف

، أ و بناء عىل طلب النيابة العامة  أ و طلب أ طراف ادلعوى  بناء عىل طلبهسواء  س نة،    12العمر أ قل من  

 
موافقته الشخصية،   س نة  12املتعلق بكفاةل ال طفال املهملني لكفاةل الطفل اذلي يفوق    15- 01من القانون رمق    12عىل سبيل املثال، تشرتط املادة  -6

س نة   16طلب ترش يد القارص البالغ سن    218س نة حلاضنه، وختول املادة    15من مدونة ال رسة عىل ختيري احملضون اذلي أ مت    166كام تنص املادة  

... 
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عدا يف ما،  ، بواسطة  قرار معللأ ن يرفض الاس امتع  ميكن للقايض  غري أ نه  أ و تلقائيا من قبل القايض،  

عىل أ ن    املادةالثالثة من نفس    الفقرةتنص  . و القارص أ و عن النيابة العامة  احلاةل اليت يصدر الطلب عن  

من    1005ها املادة  حمتوا  نظمت-  القايض يعمل الطفل حبقه يف الاس امتع اليه ويوجه هل اس امترة هبذا الشأ ن

يف غيبة امجليع ويف املاكن    الطفل يكونأ ن الاس امتع اىل    يف حني تنص نفس املادة عىل  -نفس القانون

اليت تصدر عن الطفل تؤخذ بعني الاعتبار حبسب سن الطفل   وأ ن الآراء  اذلي يرى القايض أ نه مناسب.

 . ونضجه 

 : توصية

وضع مقتضيات اجرائية مفصةل تنظم كيفية الاس امتع اإىل ال طفال بوصفهم أ طرافا أ و شهودا أ و يف بيق  

لهيم، مبا يشمل التنصيص عىل قامئة الضامانت ال ساس ية لضامن  احلالت اليت يفرض   القانون الاس امتع اإ

، ورسعة اختاذ القرارات، وحق الطفل يف  7معامةل منصفة للطفل، واحلق يف حصوهل عىل املعلومات 

آرائه عىل محمل اجلد   . 8الاس امتع اليه وأ خذ أ

عاقة:  -2  بلنس بة لل شخاص يف وضعية اإ

ن مبدا   املساواة يف الولوج اإىل العداةل يقتيض ال خذ بعني الاعتبار حاةل ال شخاص يف وضعية  اإ

عاقة. ويف هذا الإطار، تنص املادة   حقوق ال شخاص ذوي الإعاقة عىل:  من اتفاقية 13اإ

عاقة للجوء اإىل القضاء مع الآخرين، مبا  1" . تكفل ادلول ال طراف س بال فعاةل لل شخاص ذوي الإ

يف ذكل من خالل توفري التيسريات الإجرائية اليت تتناسب مع أ عامرمه، بغرض تيسري دورمه الفعال يف 

 
 من اتفاقية حقوق الطفل. 17املادة  -7
 من اتفاقية حقوق الطفل. 12املادة   -8
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لقانونية، مبا فهيا مراحل  املشاركة املبارشة وغري املبارشة، مبا يف ذكل بصفهتم شهودا، يف مجيع الإجراءات ا

 التحقيق واملراحل المتهيدية ال خرى".

عاقة يف مالحظهتا اخلتامية خبصوص املادة   وقد جددت اللجنة املعنية حبقوق ال شخاص ذوي الإ

، مرارًا أ نه جيب عىل ادلول ال طراف املعنية أ ن تُعيد النظر يف "القوانني اليت تسمح بلوصاية، وأ ن  12

وضع قوانني وس ياسات لالس تعاضة عن نظام "الواكةل" يف اختاذ القرار بنظام "املساعدة"  تتخذ اإجراءات ل

عاقة ورغباهتم وأ فضلياهتم".   يف اختاذ القرار يراعي اس تقاللية ال شخاص ذوي الإ

ملقتضيات املادة  قانون املسطرة املدنية  سودة  م عدم اس تحضار  اجمللس  ويف هذا الإطار، يالحظ   

عاقة وكذا املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق ال شخاص  من اتفاقية حق 13 وق ال شخاص ذوي الإ

عاقة ول س امي ال شخاص يف  12ذوي الإعاقة خبصوص املادة   اإ ، فامي خيص ولوج ال شخاص يف وضعية 

 وضعية اعاقة ذهنية اىل القضاء مبا يراعي اس تقالليهتم ورغباهتم. 

عاقة يف مجيع  يالحظ غياب مقتضيات خاصة من شأ    كام  اإ هنا تيسري مشاركة  ال شخاص ذوي 

قبيل تيسري الاطالع عىل املعلومة من طرف هذه من  سواء ك طراف أ و كشهود  الإجراءات القضائية  

وتسهيل ممارسة حق التقايض وتقدمي املساعدة   وتقدمي املساعدة القانونية وتيسري املرافقة والتواصلالفئة،  

الالزمة والفضائية  عند  القانونية  للميني  ال خرس  أ داء  كيفية  عىل  التنصيص  عىل  املسودة  اقترصت  اذ   ،

ليه كشاهد  ،  10،  وعىل أ داء من ل قدرة هل عىل الالكم للشهادة بلكتابة أ و الإشارة املفهومة 9الاس امتع اإ

جرائية   عىل سبيل املثال  حيث تنص  ،  أ كرث تفصيال خالفا لبعض القوانني املقارنة واليت تضمنت مقتضيات اإ

لغة الإشارة    1-23املادة   تعيني خمتصني يف  الفرنيس عىل  أ و    من قانون املسطرة املدنية  لغة  اية  او يف 

 
ذا اكن يعرفها، والا فباإشارته املعهودة". 147تنص املادة   9  من املسودة عىل أ نه " يعترب حلف ال خرس ونكوهل بلكتابة اإ

 املسودة.من  140الفقرة ال خرية من املادة  10
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من  قانون    299يف حال اإصابة أ حد ال طراف بلصمم، وتتيح املادة    وس يةل تكنولوجية تتيح التواصل  

مع جعل مصاريفه عىل  وادائه الميني  شاهد  املسطرة املدنية الكندي تعيني ترجامن عند الاس امتع اىل ال 

تتيح املادة   العدل،  كام  للشاهد اذلي متنعه اعاقته من    296وزارة  ماكنية الاس امتع  اإ القانون  من نفس 

انبة قصد الاس امتع اليه .  ماكنية احلضور اىل اجللسة، عن طريق وسائل التكنولوجيا  او اجراء اإ  اإ

 : توصية

س تعاضة عن نظام "الواكةل" بنظام "املساعدة" لل شخاص يف  وضع مقتضيات اإجرائية تكفل الا  -

عاقة؛   وضعية اإ

اعاقة   - لل شخاص يف وضعية  التقايض  تيسري ممارسة احلق يف  اإجرائية من شأ هنا  وضع مقتضيات 

 واملشاركة يف الإجراءات والاطالع عىل املعلومة. 

 النساء  لولوج   بلنس بة -3

ملقتضيات تأ خذ بعني الاعتبار النوع الاجامتعي رمغ تطرقها يالحظ اجمللس عدم تضمني املسودة  

 ملواضيع شديدة الارتباط بقضااي النساء والفتيات كقضااي ال حوال الشخصية عىل وجه اخلصوص. 

  مكرر من قانون املسطرة املدنية احلايل   179الفصل  من  الفقرة الثانية    من املعلوم أ نمفن هجة أ وىل،  

عىل أ نه " ريامث يصدر احلمك يف موضوع دعوى النفقة للقايض أ ن حيمك بنفقة مؤقتة ملس تحقهيا يف  تنص  

وهو ما نصت     ،  علهيا"  ظرف شهر من اترخي طلهبا مع اعتبار حصة الطلب واحلجج اليت ميكن الاعامتد  

من املسودة واليت خولت  " للقايض امللكف بلقضية أ ن يأ مر بنفقة    251من املادة  عليه أ يضا الفقرة الثانية  

ن الواقع العميل يؤكد ندرة جلوء النساء  غري  مؤقتة ملس تحقهيا مبجرد طلهبا" ،   ، لعدة  اىل هذا املقتىض  اإ

 املعلومة،  وعدم اس تفادهتن من املشورة القانونية ومن احلق يف الوصول اىل  به  أ س باب تتعلق بعدم علمهن  
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يالء النفقة   خصوصا وأ ن دعاوى النفقة معفاة من الزامية الاس تعانة مبحام، ذلا يؤكد اجمللس عىل رضورة اإ

 املؤقتة أ مام احملامك اهامتما أ كرب نظرا لطابعها املعييش والاس تعجايل. 

 : توصية

شعار طاليب النفقة   يف طلب نفقة مؤقتة  بأ حقيهتم  -بشلك تلقايئ - التنصيص عىل مقتىض يلزم احملمكة بإ

 يف اإطار الاشعار بحلقوق. 

ال حوال  "اجراء حماولت الصلح يف قضااي  الزامية  من املسودة عىل    252نصت املادة    ،من هجة اثنيةو 

دامئا حبضور ال طراف خشصيا، مامل يتعذر ذكل ل س باب قاهرة، وقد أ جازت يف هذه احلاةل  "الشخصية  

الوالكء، مع اس تثناء قضااي الطالق والتطليق، غري أ ن الواقع العميل يفرز اجراء الصلح بواسطة ادلفاع أ و  

وضعيات يتعذر فهيا عىل بعض ال طراف احلضور الشخيص، كام يف حاةل تواجدمه خارج املغرب، وتواجدمه  

قامة غري قانونية، أ و تعذر التنقل، أ و لظروف العمل وطبيعته    .يف وضعية اإ

 : توصية

ن يسمح للمحمكة مبراعاة لك الوضعيات اليت يتعذر فهيا اجراء الصلح بني  التنصيص عىل مقتىض مر 

 ال طراف بشلك حضوري من خالل الاس تعانة بلإماكنيات اليت تتيحها وسائل التصال عن بعد. 

املسودة عىل أ نه " يقدم طلب الاذن بلإشهاد عىل الطالق  من    267ومن هجة أ خرى، نصت املادة  

والتطليق اىل احملمكة الابتدائية اليت يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أ و موطن الزوجة أ و حمل اقامهتا  

  بملغرب أ و احملل اذلي أ برم فيه عقد الزواج حسب الرتتيب" 
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مع  ص املاكين يف قضااي الطالق والتطليق توحيد الاختصا ويالحظ أ نه مبقتىض هذا التعديل سيمت 

منعقدا للمحمكة املتواجد بدائرة نفوذها  جعل الاختصاص ال صيل  و ،  الزاما  جعهل واردا عىل سبيل الرتتيب

 . بيت الزوجية

املساطر، فانه قد يشلك وبلرمغ من أ مهية هذا املقتىض يف توحيد الإجراءات مبا يكفل وضوح  

 النساء يف الولوج اىل العداةل يف حاةل مغادرهتن بيت الزوجية. عبئا اإضافيا س يؤثر عىل حق 

 : توصية  

عطاء ال ولوية ملوطن الزوجة يف ترتيب الاختصاص احمليل يف دعاوى الطالق والتطليق.   اإ

عدم تنصيص املسودة عىل مقتضيات تكرس حق النساء يف وضعية هشاشة يف  ويالحظ أ خريا  

القانونية مبا يكفل احلق يف الوصول اىل العداةل وتفادي رفع دعاوى قضائية يكون  احلصول عىل املشورة  

   .مأ لها عدم القبول لعيب يعود اىل الشلك

 : توصية

مقتضيات اإجرائية تكفل سهوةل وصول النساء يف وضعية هشاشة اىل املساعدة القضائية  التنصيص عىل  

 القضائية أ و جمانية احلصول عىل حمام. سواء ما يتعلق بلإعفاء من أ داء الرسوم  

 بلنس بة لل جراء )املسطرة يف القضااي الاجامتعية(  -4

تنصيص   أ مهية  املساعدة    305املادة    املسودة يفرمغ  من  حقوقه  ذوي  أ و  ال جري  اس تفادة  عىل 

شمل  ودون أ ن ت   بلس تئناف،ن  والابتدائية والطع  ادلعاوى  يف  فقد جعلهتا حمصورة القانونالقضائية حبمك  

 . مرحةل النقض وبيق الطعون غري العادية
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 : توصية

متديد نطاق املساعدة القضائية املقررة لل جراء وذوي حقوقهم ليشمل مرحةل النقض وبيق الطعون   -

 غري العادية؛ 

طار املساعدة القضائية -  ضامن فعلية وصول ال جراء اىل احلق يف الاس تعانة مبحام يف اإ

من قانون املسطرة املدنية    291اإىل    289يالحظ أ ن املسودة حذفت املواد من  من هجة أ خرى،  

احلايل واليت ختول للمحمكة اماكنية منح تعويض مس بق تلقائيا أ و بطلب من املصاب أ و ذوي حقوقه اذا  

ويؤكد اجمللس  نتج عن حادثة الشغل جعز عن العمل يعادل ثالثني بملائة عىل ال قل أ و نتجت عهنا وفاة، 

يف ضامن رسعة الانتصاف لفئة ال جراء وذوهيم  لل جراء  املعييش    اجلانب  اذلي ميسعىل أ مهية هذا املقتىض  

وبل خص املوجودون يف وضعية هشاشة، كام يؤكد عىل أ مهية التنصيص عىل واجب احملمكة يف اشعار  

تفعيل هذا املقتىض خاصة مع اس تحضار  ال جري أ و ذوي حقوقه بحلق يف طلب التعويض املس بق لضامن  

 عدم املام فئات واسعة من املتقاضني بملعلومة القانونية. 

 : توصية

من   املواد  يف  الواردة  املقتضيات  عىل  مع    291اإىل    289الابقاء  احلايل  املدنية  املسطرة  قانون  من 

 التعويض املس بق. التنصيص عىل واجب احملمكة اشعار ال جري أ و ذوي حقوقه بحلق يف طلب 

من املسودة نصت عىل عدم قابلية ال وامر الصادرة بشأ ن طلبات   321يالحظ أ ن املادة  ،  وأ خريا

  طعن،  ل ي الطبيةتوقيف أ داء التعويض اليويم يف حاةل امتناع حضية حادثة الشغل عن اجراء املراقبة  

 .من عدمه مرشوع حاةل قيام مربربني بملقتىض املذكور المتيزي كام مل يمت 
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عدم قابلية ال وامر الصادرة بشأ ن طلبات البت يف حق حضية حادثة الشغل    املادة عىل  ونصت نفس

 .ل ي طعن يف الاس تفادة من الاهجزة الطبية

ويؤكد اجمللس بلنظر ل مهية هذه ال وامر وتأ ثريها املبارش عىل وضعية ال جري املادية والصحية،   

 عىل جعلها قابةل للطعن.

 :   توصية 

ال وامر الصادرة بشأ ن طلبات توقيف أ داء التعويض اليويم يف حاةل امتناع حضية حادثة الشغل    علج

طلبات البت يف حق حضية  ال وامر الصادرة بشأ ن  دون مربر مقبول عن اجراء املراقبة الطبية، وكذا  

 . للطعن حادثة الشغل يف الاس تفادة من الاهجزة الطبية قابةل  

VIII-  املساواة بني املتقاضني قيق مبدأ   حت 

 ة القضائية ومأ سسة املساعدة القانونية حتديث الإطار القانوين املنظم للمساعد  -1

من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية عىل أ ن "الناس مجيعا سواس ية أ مام    14تنص املادة  

بني القضاء"،   المتيزي  وعدم  املساواة  ومبدأ   التقايض  يف  بحلق  وثيق  بشلك  القضائية  املساعدة  وترتبط 

عىل أ ن :"توافر أ و  اللجنة املعنية حبقوق الانسان    أ كدت وقد  املتقاضني بسبب تفاوت وضعيهتم املادية،  

عدم توافر املساعدة القانونية غالبا ما حيدد ما اذا اكن يف مقدور خشص ما الوصول اىل الإجراءات املالمئة  

هادفة"  بصورة  فهيا  املشاركة  عىل  ،  11أ و  القانونية  املساعدة  تقترص  أ ن  جيوز  "ل  أ نه  اللجنة  أ كدت  كام 

ا تتعدامه اىل لك خشص معوز غري قادر عىل تكبد ال شخاص احملتجزين يف س ياق جنايئ أ و جنحي، وامن

تاكليفها ويتقدم أ مام احملمكة الامتسا للعداةل"، وتورد اللجنة املعنية حبقوق الانسان أ نه يف بعض ال حوال:  
 

ة ويف حمامكة عادةل، وثيقة ال مم املتحدة رمق : احلق يف املساواة أ مام احملامك والهيئات القضائي32اللجنة املعنية حبقوق الانسان، التعليق العام رمق    -11

CCPR/C/GC/32( ،2007 الفقرة ،)10 . 
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مقرتنة بحلق يف احلصول    14تكون ادلوةل ملزمة بتوفري املساعدة القانونية معال بلفقرة ال وىل من املادة  

ادلويل للحقوق املدنية    من العهد  2انتصاف فعال عىل حنو ما ورد يف الفقرة الثالثة من املادة  عىل سبيل  

الواقع اىل حرماهنم من والس ياس ية ال مر  ال طراف يف ادلعاوى يؤدي حبمك  أ ن فرض رسوم عىل  ، كام 

 .12من العهد  14الوصول اىل العداةل ميكن أ ن يثري مسائل مبوجب الفقرة ال وىل من املادة 

عىل توس يع نطاق القضااي اليت ل    75مبقتىض املادة  يالحظ أ ن املسودة معلت  ويف هذا الإطار   

يلزم فهيا ال طراف برضورة تنصيب حمام، دون أ ن حتدد معيارا واحضا للمتيزي بني القضااي اليت جيوز فهيا 

 .حمامة تنصيب حمام والقضااي اليت يشرتط فهيا رضور دون مساعدة لل طراف ادلفاع عن أ نفسهم 

ويؤكد اجمللس عىل أ ن اعفاء ال طراف يف بعض القضااي من رشط المتثيل القانوين ل ينبغي أ ن يؤثر  

 سلبا عىل حق الفئات الهشة يف الانتصاف الفعال. 

 : توصية

ملالءمته مع املس تجدات ادلس تورية ومع الالزتامات ادلولية  حتديث النص املنظم للمساعدة القضائية  

مبا يكفل مأ سسة املساعدة القانونية، وتسهيل الولوج اىل احلق يف املساعدة القضائية اليت تشمل    لبالدان 

 الاس تعانة مبحام. الاعفاء من أ داء الرسوم القضائية وجمانية  

 بناء عىل قمية الطلب   نطاق حق الطعن بلس تئناف والنقض   تقليص -2

ادلويل للحقوق    من العهد  14من املادة    1احملامك، الوارد يف الفقرة  اإن حق املساواة يف الوصول اإىل  

، يتعلق بلوصول اإىل حمامك ابتدائية ول يتناول مسأ ةل احلق يف الاس تئناف أ و وسائل  املدنية والس ياس ية

 
: احلق يف املساواة أ مام احملامك والهيئات القضائية ويف حمامكة عادةل، وثيقة ال مم املتحدة رمق 32اللجنة املعنية حبقوق الانسان، التعليق العام رمق    -12

CCPR/C/GC/32( ،2007 الفقرة ،)11 . 
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حيث يمت ضامن حقوق الاس تئناف فقط مبوجب املادة املذكورة يف س ياق متتع    13، الانتصاف ال خرى 

وهو  .  )يف اجملال اجلنايئ(    بحلق يف أ ن يعاد النظر يف احلمك الصادر ضده من قبل حممكة أ عىلالشخص  

املادة السادسة من التفاقية    خبصوص تطبيقاتاجهتادات احملمكة ال وربية حلقوق الانسان    ما تؤكده أ يضا

  .14ال وربية حلقوق الانسان 

ويرتبط    15ضامنة هممة للحق يف الولوج اىل العداةل غري أ ن احلق يف الطعن بلس تئناف قد يشلك  

أ مام القضاء أ و ضامن حسن سريقبيل  حبقوق دس تورية أ خرى من   أ و احلق يف    العداةل  مبدأ  املساواة 

 حمامكة عادةل. 

يالحظ أ ن املسودة اجتهت اإىل تقليص نطاق املقررات القضائية القابةل للطعن ويف هذا الاطار  

،  16درمه 50000 القضااي اليت تتجاوز قمية الطلبات بشأ هنا مخسني أ لف درمه  بلس تئناف، وقرصهتا عىل

تتجاوز قميهتا   الطلبات اليت  ماكنية الطعن بلنقض عىل ال حاكم الصادرة يف  اإ   100000.00كام قرصت 

    .17درمه 

ذا اكن الهدف من التقييد املذكور ختفيف الضغط عن حمامك الاس تئناف وحممكة النقض اليت تعرف  اإ و 

التبليغ وبطء يف البت يف  تزايدا يف القضااي املعروضة علهيا مع ما ينتج من صعوبت يف تدبري اإجراءات  

رض تأ ثريه عىل  ، فان التقييد جيب أ ن يظل متناس با مع الهدف اذلي تقرر من أ جهل وأ ن يس تحامللفات

مجموعة من املتقاضني خصوصا من بعض الفئات الهشة اكل جراء واملس هتلكني واليت من  شأ ن املقتضيات  

 
: احلق يف املساواة أ مام احملامك والهيئات القضائية ويف حمامكة عادةل، وثيقة ال مم املتحدة رمق 32اللجنة املعنية حبقوق الانسان، التعليق العام رمق    -13

CCPR/C/GC/32( ،2007 الفقرة ،)12 . 
املثال  -14 سبيل  عىل  روس ياDunayev v Russia   ،  راجع،  ضد  الفقرة   ECHR 404[2007]، ))دوانييف    Kozlica v؛  34، 

Croatiaضد كرواتيا )كوزلياك( ،ECHR 923  [2006] 32، الفقرة . 
 .04/04/2014الصادر بتارخي  387/2014انظر تعليق املصلحة القانونية للمجلس ادلس توري الفرنيس عىل قراره عدد   15
 من املسودة. 29املادة  -16
 من املسودة.  371املادة  -17
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ماكنية الطعن بلنقض يف ال حاكم الصادرة ضدمه،   املذكورة  حرماهنا  من ضامانت التقايض عىل درجتني واإ

 وتكريس المتيزي بني املتقاضني بناء عىل قمية الطلب. 

 الولوج اإىل بعض املساطر بلرفع من الغرامات لفائدة اخلزينة العامة.   تقليص -3

يالحظ أ ن املسودة متيل اإىل الرفع من مبالغ الغرامات املالية املقررة لفائدة اخلزينة العامة مبا من شأ نه  

املتعلقة بتحقيق اخلطوط، واملادة   153املادة  ، ومن امثةل ذكل:  أ ن حيد من احلق يف الولوج اىل العداةل

املتعلقة برد الطعن بتعرض الغري اخلارج عن اخلصومة،    344املتعلقة برفض ادعاء الزور، واملادة    168

عادة النظر...  430املتعلقة برفض طلب التشكك غري املرشوع، واملادة    405واملادة    املتعلقة برفض طلب اإ

بثبوت خطأ  املتقايض  ند سلوك طرق الطعن الاس تثنائية  عدم ربط الغرامات املقررة ع   يالحظكام  

 خالفا لبعض الترشيعات املقارنة كقانون املسطرة املدنية الفرنيس. ،18أ و سوء نيته أ و تعسفه 

  419الغرامات. اذ نصت   املادة  أ قىص لبعض    الس ياق يالحظ أ ن املسودة مل حتدد حدا يف نفس  

هانة للقضاة مبسطرة    15.000من املسودة عىل غرامة ل تقل عن   درهام يف حال اس تعامل أ قوال تتضمن اإ

   .بعدهاوما  414خمامصة القضاة املنصوص علهيا بملواد 

ل تقل  دعي عند رفض مقال اخملامصة بغرامة  من املسودة عىل أ نه حيمك عىل امل   421نصت املادة  كام  

 درهام دون املساس حبق ال طراف يف املطالبة بلتعويض عند الاقتضاء.   15.000عن 

بتحديد سقف أ دىن للغرامة املدنية اليت حيمك هبا عىل املدعي، من غري النيابة    405اكتفت املادة  و 

العامة، عند عدم قبول طلب الإحاةل من أ جل التشكك املرشوع وجعلت السقف ال دىن للغرامة املذكورة  

 درمه دون حتديد سقف أ قىص لها.  10.000حمددا يف 

 
عادة النظر.  430املتعلقة برد الطعن بتعرض الغري اخلارج عن اخلصومة واملادة  344أ نظر عىل سبيل املثال: املادة  -18  املتعلقة برفض طلب اإ
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أ ن عدم حتديد احلد للمحامك سلطة   ويرى اجمللس  املذكورة، من شأ نه ان مينح  للغرامات  ال قىص 

تقديرية شاسعة قد تؤدي اىل املغالة يف حتديد الغرامات املذكورة خصوصا وأ ن احلد ال دىن املقرر بنفس  

 املواد مرتفع مقارنة مع الغرامات احملددة مبقتىض قانون املسطرة املدنية احلايل.   

ال  الضغط عن احملامك من غري  ويؤكد اجمللس عىل رضورة  لتخفيف  بديةل  أ خرى  بحث عن حلول 

الاقتصار عىل تقييد ممارسة بعض الطعون أ و تقليص الولوج اإىل بعض املساطر بلرفع من الغرامات لفائدة  

 اخلزينة العامة.  

 : توصية

اللجوء اىل   - بعض احلالت  أ ن جتعل يف  اليت من شأ هنا  القانونية  للمساعدة  نظام  احملامك غري  سن 

 رضوري؛ 

اكلقانون   - املقارنة  الترشيعات  ببعض  غرار  عىل  قضايئ  اذن  اىل  الطعون  بعض  ممارسة  اخضاع 

 الكندي؛ 

ختفيف ال عباء عىل القضاة مبا يف ذكل مراجعة شلكيات حترير ال حاكم والقرارات القضائية عىل   -

 غرار القانون الفرنيس وبعض القوانني يف البدلان الاجنلوسكسونية؛ 

ربط الغرامات املقررة عند سلوك طرق الطعن الاس تثنائية بثبوت خطأ  املتقايض أ و سوء نيته أ و   -

 تعسفه؛ 

 حتديد سقف أ قىص لبعض الغرامات املنصوص علهيا بملسودة.  -

IX-  .حامية احلياة اخلاصة للمتقاضني 

عىل: " حق لك فرد، دلى  ادلويل اخلاص بحلقوق املدنية والس ياس ية  من العهد    14تنص املادة  

ليه أ و يف حقوقه والزتاماته يف أ ية دعوى مدنية، أ ن تكون قضيته حمل   الفصل يف أ ية هتمة جزائية توجه اإ
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الصحافة   منع  القانون. وجيوز  منشأ ة حبمك  حيادية،  قبل حممكة خمتصة مس تقةل  نظر منصف وعلين من 

وامجلهور من حضور احملامكة لكها أ و بعضها دلواعي الآداب العامة أ و النظام العام أ و ال من القويم يف جممتع  

تراها احملمكة   اليت  أ دىن احلدود  أ و يف  ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ل طراف ادلعوى،  أ و  دميقراطي، 

ل أ ن أ ي  رضورية حني يكون من شأ ن العلنية يف بعض الظروف الاس تثنائية أ ن خت ل مبصلحة العداةل، اإ

ذا اكن ال مر يتصل بأ حداث   ل اإ حمك يف قضية جزائية أ و دعوى مدنية جيب أ ن يصدر بصورة علنية، اإ

بلوصاية عىل   تتعلق  أ و  بني زوجني  تتناول خالفات  أ و اكنت ادلعوى  تقتيض مصلحهتم خالف ذكل 

 . "أ طفال

  خشص احلق يف جلسة علنية.  للك"أ ن:  ان عىل  من التفاقية ال وربية حلقوق الانس  6وتنص املادة  

ولكن جيوز منع الصحافة وامجلهور من حضور لك احملامكة أ و جزء مهنا حسب مقتضيات النظام العام أ و  

الآداب العامة أ و ال من القويم يف جممتع دميقراطي، أ و عندما تتطلب مصلحة ال حداث أ و حامية احلياة  

احلدود اليت تراها احملمكة رضورية حني يكون من شان العالنية يف  اخلاصة لل طراف ذكل، أ و يف أ دىن  

 بعض الظروف الاس تثنائية أ ن ختل مبصلحة العداةل". 

ذا قرر القانون خالف ذكلعىل أ نه: " من املسودة    89تنص املادة  و  ل اإ  .تكون اجللسات علنية اإ

أ حد   طلب  عىل  بناء  أ و  تلقائيا  تأ مر،  أ ن  للمحمكة  النيابة ميكن  أ و   ال طراف 

رسية جلسة  يف  املناقشة  جراء  بإ ال خالق   العامة،  أ و  العام  النظام  ذكل  اس توجب  ذا   اإ

 ". أ و حرمة ال رسة أ و املصلحة الفضىل للطفلامحليدة 

ذا املسودة    اإ ال طراف  قد  اكنت  اىل  املبدأ ،  جيرى  جعلت الاس امتع  من حيث  علنية  جلسة  يف 

للعداةل،   والشفاف  العلين  التطبيق  فكرة  مع  جلسة رسية انسجاما  يف  املناقشة  اجراء  أ جازت  ذا  فاإهنا  اإ
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أ و "حرمة ال رسة" أ و "املصلحة الفضىل للطفل"، اس توجب ذكل "النظام العام" أ و "ال خالق امحليدة"  

عىل "احلياة اخلاصة لل فراد"، مكربر لعقد جلسة   لتنصيصويالحظ يف هذا الس ياق أ ن املسودة أ غفلت ا

 .32من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية، والتعليق العام رمق  14اعامل ملقتضيات املادة  رسية  

 : توصية

 من املسودة.   89التنصيص عىل “حامية احلياة اخلاصة لل فراد" مضن املادة  

واملعطيات  املسودة مقتضيات تكفل حامية احلياة اخلاصة    تضمني، يالحظ عدم  يف نفس الس ياق

خاصة  الشخصية   القضااي،  بعض  التجارية    ،ال رسيةللمتقاضني يف  القضااي  عىل    منأ و  قبيل الاطالع 

من املسودة عىل التنصيص    111اكتفت املادة    غرار بعض القوانني املقارنة، اذعىل    امللفات ونرش ال حاكم

 :  عىل أ نه

ميكن للك ذي مصلحة من غري ال طراف مطالبة رئيس كتابة ضبط احملمكة اليت أ صدرت احلمك،  "

لل صل، ويشار اىل امس الشخص اذلي سلمت اليه واترخي     بتسلميه نسخة منه مشهود عىل مبطابقهتا  

 .التسلمي"

املدنية الكندي  من قانون املسطرة    16و  15  تنيبملقتضيات الواردة بملاد   اجمللس الاس تئناسويقرتح  

ن رشوط نرش ال حاكم يف بعض القضااي وكذا كشف املعلومات من قبل ال شخاص احلارضين  تنظامواللتان  

 ات اخلاصة ببعض القضااي.بمللف  املدرجة عىل الواثئق   وتقنن الاطالع ،للجلسة الرسية

 : توصية

فراد فامي يتعلق بنرش ال حاكم القضائية   التنصيص عىل مقتضيات واحضة ودقيقة محلاية احلياة اخلاصة لل 

أ و الكشف عام راج داخل اجللسات املغلقة أ و لالطالع عىل الواثئق املدرجة يف امللفات أ و احلصول  
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القانون   بيهنا مقتضيات  الصةل ومن  القوانني ذات  اعتبار  املتعلق حبامية    09- 08عىل نسخة مهنا، مع 

 . ال شخاص اذلاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص

يالحظ أ ن املسودة مل تنص عىل ختويل املالحظني املنتدبني من طرف اجمللس الوطين حلقوق    

العادةل  الانسان حق حضور اجللسات الرسية، رمغ ما يشلكه هذا احلضور من تفعيل لضامانت احملامكة  

سواء يف اجملال املدين أ و يف اجملال اجلنايئ، وهو دور يدخل مضن صالحيات امحلاية اليت يقوم هبا اجمللس  

عادة تنظميه.   طبقا ل حاكم ادلس تور وملبادئ بريس ولقانون اإ

 : توصية

التنصيص عىل حق املالحظني املنتدبني من طرف اجمللس الوطين حلقوق الانسان يف حضور اجللسات  

 ليت ينص القانون عىل كوهنا رسية، أ و اليت تقرر احملمكة جعلها رسية. ا 

X-  بعتبارها ضامنة للمحامكة العادةل    توطيد مبادئ اس تقالل القضاء 

مظهرا همام من مظاهر اس تقالل السلطة القضائية، ل يقل أ مهية  يعترب الاس تقالل ادلاخيل للقضاء 

ويتجىل الاس تقالل ادلاخيل يف عدة مظاهر من بيهنا طريقة   .عن الاس تقالل اخلاريج عن بيق السلط

توزيع اجللسات عىل القضاة واليت ينبغي أ ن تمت وفق مقاربة تشاركية وبأ ليات تضمن احلياد، وغالبا ما يعاجل  

طار هذا املوضوع يف   التنظمي القضايئ مضن املقتضيات املتعلقة بنعقاد امجلعيات العمومية للقضاة بحملامك،    اإ

 . توزيع القضااي عىل القضاة أ ما املظهر الثاين من مظاهر الاس تقالل ادلاخيل للقضاء فيمتثل يف طريقة 

املبدأ    يؤكد  الس ياق  ال ساس ية    14ويف هذا  املبادئ  املتحدةمن  السلطة    لل مم  اس تقالل  بشأ ن 

س ناد القضااي اإىل القضاة  أ ن  القضائية عىل  لهيا يعتربداخل احملمكة اليت ينمتون    اإ الإدارة  ختص  مسأ ةل داخلية    اإ

 . القضائية
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يف املبدأ     القضاة،بشأ ن اس تقالل وكفاءة ودور    1994لس نة    12رمق  جملس أ وروب  وتشري توصية  

أ ن يبقى خارجا عن تأ ثري رغبة أ ي من الفرقاء أ و خشص ذي مصلحة يف    القضااي جيباىل أ ن توزيع    ه

الهيا   اليت س تؤول  التلقايئ   القضية،النتيجة  التوزيع  نظام  أ و  بلقرعة  املثال،  التوزيع عىل سبيل  ويكون 

 .  حسب الرتتيب الهجايئ أ و ما شابه ذكل

عايري موضوعية حمددة سلفا،  أ ن هذا التوزيع جيب أ ن يتبع م R(2010) 12كام توحض التوصية رمق 

  R(94)  12رمق  من التوصية    I.eهبدف "حامية احلق بقضاء مس تقل وحيادي"، ويتوسع لك من املبدأ   

بلإشارة اىل وجود "أ نظمة خمتلفة لتوزيع ال عامل أ و امللفات    R(2010)  12وامللحق التفسريي للتوصية رمق  

مس بقا، مهنا : أ لية السحب أ و القرعة، أ و ة  أ و القضااي عىل أ ساس موضوعي، وحبسب معايري موضوع

الرتاتب ال جبدي ل سامء القضاة، أ و أ لية توزيع أ وتوماتيكية، أ و توزيع ال عامل بني القضاة بقرار من رئيس  

تأ ثري مصدره خاريج أ و داخيل،  أ و أ ن هيدف لإفادة أ حد احملمكة، و  أ ي  املهم أ ن يبقى التوزيع خارج 

 الفرقاء، كذكل جيب اعامتد قواعد مناس بة لستبدال القضاة من مضن منظومة توزيع ال عامل". 

  عىل واملنظمة للمسطرة الشفوية أ مام احملامك أ وىل درجة  من املسودة    94تنص املادة  ويف هذا الإطار  

القايض   ينوب عنه،  أ و من  ال وىل  الضبط، يعني رئيس حممكة ادلرجة  بكتابة  املقال  يداع  اإ أ نه: "مبجرد 

ليه امللف داخل أ جل أ ربع وعرشين ساعة  .امللكف بلقضية اإىل جانب اترخي أ ول جلسة، ويسمل اإ

لكف  ميكن لرئيس حممكة ادلرجة ال وىل أ و من ينوب عنه، عند الاقتضاء، أ ن يغري القايض امل 

 بلقضية لكام حصل موجب ذلكل مبقرر".
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املادة   أ وىل درجة  من املسودة    99وتنص  أ مام حمامك  الكتابية  أ نه: "مبجرد  واملتعلقة بملسطرة  عىل 

يداع املقال بكتابة الضبط، يعني رئيس حممكة ادلرجة ال وىل أ و من ينوب عنه، اترخي أ ول جلسة اإىل   اإ

ليه امللف داخل أ جل أ ربع وعرشين ساعة". القايضجانب القايض امللكف بلقضية أ و    املقرر، ويسمل اإ

من املسودة عىل أ نه "يعني رئيس حممكة ادلرجة الثانية أ و من ينوب عنه،    346كام تنص املادة  

يداع املقال بكتابة ضبط حم اترخي أ ول جلسة، مستشارا مقررا يسمل    اىل جانبة ادلرجة الثانية،  مكمبجرد اإ

ميكن لرئيس حممكة ادلرجة الثانية أ و من ينوب عنه، بصفة  ل أ جل أ ربع وعرشين ساعة.  اليه امللف داخ 

 اس تثنائية، أ ن يغري املستشار املقرر لكام حصل موجب ذلكل."  

أ ن لرئيس احملمكة سلطة    يؤكد اجمللس عىل  تس ند  الابقاء عىل املقتضيات الاجرائية احلالية اليت 

، ل  من املسودة(    99من املسودة( أ و القايض املقرر )املادة    94ة  تعيني القايض امللكف بلقضية )املاد

يعزز الاس تقالل ادلاخيل للقضاء، ويقرتح الاقتداء بأ فضل التجارب ادلولية يف هذا اجملال واليت اهتدت  

 عن طريقوامللفات بني القضاة والهيئات القضائية يف حاةل تعددها داخل احملمكة الواحدة  توزيع القضااي  اىل  

طار رمقنة تدبري الإجراءات القضائية، مع رضورة الاسرتشاد  ، ويويص بدمع هذا املقرتح  التوزيع الآيل يف اإ

 جبدول ال عامل اذلي تقره امجلعية العمومية، بشلك يكرس الاس تقالل ادلاخيل للقضاء.  

 : توصية

 اعامتد التوزيع الآيل للملفات بني القضاة وبني الهيئات القضائية؛  -

التنصيص عىل رضورة تعليل ال وامر الصادرة بتغيري القايض امللكف بلقضية أ و القايض املقرر أ و   -

 املستشار املقرر. 
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ميكن لوزير العدل أ و للوكيل العام للمكل دلى حممكة النقض أ نه: “من املسودة عىل    404تنص املادة  

 جتاوزوا فهيا سلطاهتم". أ ن حييل اإىل هذه احملمكة ال حاكم اليت قد يكون القضاة 

من املسودة عىل أ نه: "ميكن لوزير العدل أ و للوكيل العام للمكل دلى حممكة    406نص املادة  كام ت 

النقض تقدمي طلب الإحاةل من أ جل التشكك املرشوع أ مام هذه احملمكة عند عدم تقدمي طلب يف املوضوع  

 من ال طراف".

ميكن لوزير العدل أ ن يقدم طلبات الإحاةل من أ جل  ييل: "من املسودة عىل ما    407ادة  تنص امل و 

لإحداث   مناس بة  حمليا  اخملتصة  احملمكة  مقر  يف  ادلعوى  يف  احلمك  يكون  أ ن  خيف  لكام  العمويم  ال من 

 .اضطراب أ و اإخالل ميس بلنظام العام

 .تقدم طلبات الإحاةل من أ جل حسن سري العداةل وفقا ملا هو مقرر يف الفقرة السابقة

 .بت يف هذه الطلبات وفقا ملا هو منصوص عليه يف الفقرة الثانية من املادة السابقةي 

لهيا ادلعوى وأ حيل الزناع   ذا قبلت حممكة النقض املقال رفع قرارها، حال وهنائيا، يد احملمكة املقدمة اإ اإ

 اإىل حممكة من نفس ادلرجة تعيهنا حممكة النقض". 

لفائدة وزير  ذات طبيعة قضائية  صالحيات    عىلد املذكورة  مبقتىض املواأ بقت    أ ن املسودةيالحظ  

اس تقالل القضاء ونقل جزء من    أ جل تعزيزمن  وهو ما ل ينسجم مع اخلطوات اليت قطعهتا بالدان  العدل  

صالحيات وزير العدل اىل الرئيس املنتدب للمجلس ال عىل للسلطة القضائية، أ و اىل اجمللس ال عىل  

اذلي يقيض حبلول    33-17أ حاكم القانون    ينسجم معكام ل  ،   رئاسة النيابة العامةللسلطة القضائية، أ و اىل

   العدل.حمل وزير  العامة الوكيل العام للمكل دلى حممكة النقض بصفته رئيسا للنيابة  
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 : توصية

صالحية تقدمي طلبات  حرصا  ختويل الوكيل العام للمكل دلى حممكة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة 

الإحاةل من أ جل ال من العمويم والتشكك املرشوع وجتاوز القضاة لسلطاهتم، اما بشلك تلقايئ أ و بناء  

 عىل طلب ال فراد أ و الهيئات. 

XI-  وحقوق ادلفاع  مبدأ  التواهجية   احرتام 

 املقتضيات املتعلقة بلتبليغ   -1

اإجراءات   تدبري  بشأ ن  حقيقية  بوجود صعوبت  العداةل  منظومة  لإصالح  الوطين  امليثاق  يعرتف 

التبليغ19التبليغ  اإجراءات  وترسيع  لضبط  احلديثة  التصال  وسائل  اعامتد  توصياته،  مضن  ويقرتح   ،20  ،

خالل جسل عام لعناوين الساكن، يعد من قبل القطاعات احلكومية  واحداث أ لية عامة لضبط العناوين من  

 . 21املعنية 

مسودة  و التبليغ يف  لإجراءات  املنظمة  املقتضيات  اىل  املدنية    مرشوع  بلرجوع  املسطرة  قانون 

تبليغ  خبصوص  عدا  )ما  املضمون  الربيد  بواسطة  بلتبليغ  اخلاصة  املقتضيات  عن  الاس تغناء  يالحظ 

نني خارج املغرب( أ و بواسطة قمي، والاحتفاظ فقط بلتبليغ بواسطة مفوض قضايئ، أ و  ال طراف القاط 

بواسطة أ حد موظفي كتابة الضبط أ و بلطريقة الإدارية، مع الاعامتد عىل البياانت املضمنة يف اجلذاذات  

قاعدة املعطيات  املمسوكة دلى اجلهات الرمسية املؤهةل لتوجيه الاس تدعاء، وكذا عىل املعلومات املتوفرة ب

   22املتعلقة بلبطاقة الوطنية للتعريف الإلكرتونية، واليت س يحدد بنص تنظميي كيفية تطبيق ذكل.

 
 .45امليثاق الوطين لإصالح منظومة العداةل، ص  -19
 من امليثاق الوطين لإصالح منظومة العداةل. 123التوصية  -20
 امليثاق الوطين لإصالح منظومة العداةل.من  124التوصية  -21
 من املسودة.  84-83-82أ نظر املواد  -22
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وقد يؤدي التقليص من طرق التبليغ اىل املس حبقوق ال طراف، من خالل اماكنية البت يف القضااي  

ينعكس عىل مأ ل امللف يف  و ،  لتواهجية يؤثر عىل الضامانت املمنوحة هلم واحرتام مبدأ  اقد  ، كام  يف غيبهتم

 مرحةل التنفيذ.

احلديثة   الالكرتونية  بلوسائل  التبليغ  عىل  التنصيص  اغفال  أ يضا  يالحظ  الرمقي كام  والتبادل 

رمغ أ مهيهتا يف حل معضةل التبليغ ومتكني املتقاضني من حقهم يف احلصول عىل أ حاكم قضائية    للمذكرات،

 ويف مبارشة اإجراءات التنفيذ داخل أ جل معقول. 

املادة   الثالثة من  الفقرة  تنص  أ خرى  أ نه:  مرشوع  من    83ومن هجة  املدنية عىل  املسطرة  قانون 

الشخص املطلوب تبليغه يف موطنه احلقيقي أ و اخملتار أ ن  جيوز للملكف بلتبليغ عند عدم العثور عىل"...

يسمل الاس تدعاء اإىل من يثبت بأ نه وكيهل أ و يعمل لفائدته أ و يرصح بذكل، أ و أ نه من الساكنني معه من  

تكون مصلحة املعين    أ لال زواج أ و ال قارب أ و ال صهار ممن يدل ظاهرمه عىل أ هنم بلغوا سن المتيزي، عىل  

 .متعارضة مع مصلحهتم"يف التبليغ 

ماكنية   ويالحظ أ ن هذه الفقرة أ جازت اماكنية تسلمي الاس تدعاء للقارصين وذكل بتنصيصها عىل اإ

التسلمي   لل زواج أ و ال قارب أ و ال صهار ممن يدل ظاهرمه عىل أ هنم بلغوا سن المتيزي، ويه مقتضيات  

دعاء، كام أ ن من شأ هنا أ ن متنح امللكف قد تطرح اإشاكليات بشأ ن اثبات هوية الطرف اذلي توصل بلس ت

ذا اكن الشخص املبلغ هل ممزيا وحيق تسلميه الاس تدعاء ، ويه الإشاكليات اليت  بلتبليغ صالحية حتديد ما اإ

 . قد تؤدي اىل تزايد الطعون يف اإجراءات التبليغ ومتديد أ جل الزناع

 

 



 

34 
 

 : توصية

توس يع دائرة وسائل التبليغ مبا فهيا الفاكس والرسائل الهاتفية والربيد الالكرتوين وخمتلف الوسائل   -

الرمقية، وخلق منافد جديدة للتبليغ اىل جانب الطرق التقليدية مبا يصون حقوق ال طراف ومبدأ   

 امك وتنفيذها؛ التواهجية وميكن من الوصول اىل ترسيع وثرية البت يف القضااي املعروضة عىل احمل 

لهيئات   - ادلاخلية  القوانني  يف  ذلكل  الإشارة  عوض  احملامني  بني  التبليغ  عىل  التنصيص رصاحة 

 احملامني؛ 

التنصيص عىل اإجراءات تبليغ مالمئة تتيح تبليغ ال شخاص املتواجدين مبناطق انئية أ و بخلارج   -

دارية مهنا أ و ادلبلوماس ية   مع  بشلك جيمع بني التبليغ بلوسائل الرمقية وبيق طرق التبليغ، الإ 

 العمل عىل تبس يط الإجراءات املتعلقة هبا. 

 حقوق ادلفاع يف ادلعاوى اليت يكون أ حد طرفهيا قاضيا أ و حماميا    -2

أ و حماميا، أ مكن ملن    75تنص املادة   ذا اكن أ حد طريف ادلعوى قاضيا  أ نه: "اإ من املسودة عىل 

 يقاضهيام الرتافع خشصيا". 

بعض   اشاكل  وحل  القضاء  اىل  الولوج  تيسري  يبدو يه  كام  املقتىض  هذا  من  الغاية  اكنت  ذا  واإ

املتقاضني اذلين يواهجون صعوبة يف الاس تعانة مبحام عند مقاضاهتم قاضيا أ و حماميا، فانه يثري يف املقابل  

حلقوق الإنسان عىل أ نه    أ كدت احملمكة ال وروبيةاإشاكلية مبدأ  املساواة والتاكفؤ يف وسائل ادلفاع اذلي  

 "مسة من سامت مفهوم أ وسع نطاقا للمحامكة العادةل".  

بادئ ال ساس ية بشأ ن دور احملامني املعمتدة مبؤمتر ال مم  ويذكر اجمللس يف هذا الس ياق مبا ورد بمل 

املنعقد هبافاان من   اجملرمني  ومعامةل  ملنع اجلرمية  الثامن  اإىل    27املتحدة    أ ن: من    1990ش تنرب  7غشت 

ال ساس ية املقررة مجليع ال شخاص، اقتصادية اكنت أ و اجامتعية  "امحلاية الاكمةل حلقوق الإنسان واحلرايت  
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أ و ثقافية أ و مدنية أ و س ياس ية، تقتيض حصول مجيع ال شخاص فعال عىل خدمات قانونية يقدهما همنيون  

ساعدة امل خشص احلق يف طلب    منه واذلي  أ عطى "للك  1قانونيون مس تقلون"،  وكذا  عىل املبدأ  رمق  

 من حمام خيتاره بنفسه لدلفاع عنه يف مجيع مراحل الإجراءات" .  

" احلكومات  أ ن  عىل  نص  تتيح  كام  عىل الاس تجابة  قادرة  وأ ليات  فعاةل  اإجراءات  توفري  تضمن 

اضعني  الاس تعانة بحملامني بصورة فعاةل وعىل قدم املساواة مجليع ال شخاص املوجودين يف أ راضهيا واخل

لوليهتا، دون متيزي من أ ي نوع، اكلمتيزي بسبب العنرص أ و اللون أ و ال صل العريق أ و اجلنس أ و اللغة أ و 

ادلاينة أ و الرأ ي الس يايس أ و أ ي رأ ى أآخر أ و ال صل القويم أ و الاجامتعي أ و امللكية أ و املودل أ و أ ي  

 ". وضع اقتصادي أ و غري اقتصادي

وانطالقا من هذه املقتضيات يؤكد اجمللس عىل أ ن احرتام حقوق ادلفاع بلنس بة للشخص اذلي  

يقايض قاضيا أ و حماميا ل يس تدعي فقط اعفاءه من احلصول عىل حمام، وامنا يس توجب أ ساسا متكينه من 

ينظم القانون حق ادلفاع والاس تعانة مبحام كحق يكفهل ادلس تور واملعايري ادلولية، وهو ما يس تدعي أ ن  

الاس تعانة  قايض قاض أ و حمام يف حاةل عدم متكنه من  يمسطرة تعيني حمام لينوب عىل الشخص اذلي  

 .حمام

 : توصية

منح الطرف اذلي يقايض حماميا أ و قاضيا اخليار بني التقايض خشصيا أ و تعيني حمام وحتديد الإجراءات  

 . الاس تعانة مبحام القانونية الكفيةل بضامن حق املتقايض يف  

 



 

36 
 

 

 اجمللس الوطين حلقوق الانسان    توصيات مالحظات و جدول   

 مرشوع قانون املسطرة املدنية   بشأ ن

 

 

 التوصيات  املالحظات  نص املادة بملسودة 

ل ممن هل ال هلية والصفة ":  11ملادة  ا ل يصح التقايض اإ

 واملصلحة لإثبات حقوقه.

رشعي أ و مل تتاأ ت ميكن للقاارص اذلي ليس هل انئاب  

النياابة عنه أ ن تأ ذن هل اجلهة القضاااااائية اليت تنظر يف 

ادلعوى بلتقايض أ ماهما أ و بطلب الصااااالح فامي هل فيه  

 مصلحة ظاهرة.

تثري احملمكة تلقائيا انعدام ال هلية أ و الصافة أ و املصالحة  

ذا اكن رضوراي، وميكن لل طراف   أ و الإذن بلتقايض اإ

اثرة هاذا ادلفع أ ما ام حماامك ادلرجاة ال وىل وحماامك أ يضاااااا اإ

 ادلرجة الثانية.

ماكنية تقايض القارص املأ ذون هل رمغ    التنصيص عىل اإ

 من طرف احملمكة، يالحظ: 

جرائية  عدم    -   اإ مقتضيات  املرشوع  مسودة  تضمني 

مراعية خلصوصيات ال طفال/القارصين ختوهلم املطالبة  

    .حبقوقهم وحصوهلم عىل انتصاف فعال

حق  -  عىل  التنصيص  يف  ال طفال/القارصين  عدم 

القانونية   املساعدة  عىل  أ ليات  احلصول  وضع  وعدم 

جرائية تتيح   ، لمتكينه  الاس تفادة من املساعدة القضائيةاإ

 من احلق يف احلصول عىل مشورة قانونية فعاةل. 

عدم تنصيص املسودة عىل مقتضيات اجرائية خاصة  - 

بكيفية الاس امتع اإىل ال طفال، سواء ك طراف مدعني،  

وضع ال ليات الإجرائية الفعاةل واملالمئة اليت تتيح  -

املساعدة   اىل  )ة(  القارص  )ة(/  الطفل  وصول 

املساعدة  القانونية، واحلصول عند الاقتضاء عىل  

حمام   عىل  احلصول  جمانية  ذكل  يف  مبا  القضائية 

 .والاعفاء من أ داء الرسوم القضائية

 

وضااااع مقتضاااايات اجرائية مفصااااةل تنظم كيفية -

الاسا امتع اإىل ال طفال بوصافهم أ طرافا أ و شاهودا 

أ و يف بيق احلالت اليت يفرض القانون الاسا امتع 

لهيم، مبا   يف  همنصافة للطفل، وحق  يضامن معامةلاإ

وحقه يف الاسا امتع اليه حصاوهل عىل املعلومات، 
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ل ميكن للمحمكة أ ن ترصااااح، يف هذه احلالت، بعدم 

ذا أ نذرت الطرف املعين بتصااااحيح   ل اإ قبول ادلعوى اإ

املساطرة داخل أ جل حتدده، ما مل يكن أ حد ال طراف  

الطرف الآخر ومل  عليااه  ادلفع واطلع  هااذا  أ اثر  قااد 

 ."يس تجب
 

ا بعض  يف  أ و  شهود،  اليت  أ و  ال خرى  حلالت 

خصوصية  تراعي  هلم،  الاس امتع  القانون  يس توجب 

النفس ية   لحتياجاته  وتس تجيب  الطفل  مع  التعامل 

 والبدنية.  
 

آرائااه عىل محماال أ ورسعااة اختاااذ اجلااد،    وأ خااذ 

 القرارات.
 

 

 

 :29املادة 

"مع مراعاة املقتضيات اخلاصة، ختتص احملامك الابتدائية  

 بلنظر:

( 50.000اإىل غااياة مخساااااني أ لف ) ابتادائياا وانهتاائياا- 

 درمه؛ 

ابتاادائيااا، مع حفظ حق الاسااااا تئناااف، يف مجيع  -

 ( درمه؛ 50.000الطلبات اليت تتجاوز مخسني أ لف )

يبات ابتادائياا، مع حفظ حق الاسااااا تئنااف يف احلااةل  

 قبهل". 22املنصوص علهيا يف املادة 
 

املقررات  نطااااق  تقليص  عىل  املاااادة  هاااذه  معلااات 

للطعن بلسااا تئناف، وقرصاااهتا عىل  القضاااائية القابةل 

القضاااي اليت تتجاوز قمية الطلبات بشاأ هنا مخساني أ لف 

درمه وهو ما من شاااانه حرمان جموعة من املتقاضاااني 

خصاااااوصااااااا من بعض الفئااات الهشااااااة اكل جراء 

 واملس هتلكني من ضامانت التقايض عىل درجتني.

 

عىل   التعديل  وتأ ثري  التناسب  مبدأ   اس تحضار 

املتقاضني   أ خرى  مجموعة من  والبحث عن حلول 

 بديةل لتخفيف الضغط عن احملامك من قبيل: 

القانونية-  للمساعدة  نظام  شأ نه  مبا سن  أ ن   من 

بعض  جي يف  رضوري  غري  احملامك  اىل  اللجوء  عل 

 ؛ احلالت

ممارسة    -  بلس تئناف اخضاع  اذن    الطعن  اىل 

املقارنة  قضايئ  الترشيعات  ببعض  غرار  عىل   

 ؛ اكلقانون الكندي

القضاة مبا يف ذكل مراجعة  - ال عباء عىل  ختفيف 

شلكيات حترير ال حاكم والقرارات القضائية عىل  

غرار القانون الفرنيس وبعض القوانني يف البدلان  

 .الاجنلوسكسونية
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   : 75املادة  

ال وىل، ما مل يوجد  "تقدم ادلعوى اإىل حمامك ادلرجة  

حمام   يوقعه  مكتوب  مبقال  ذكل،  خيالف  خاص  نص 

مسجل يف جدول هيئة من هيئات احملامني بملغرب  

ادلولية   التفاقيات  مراعاة  مع  الوطين،  رمقه  وحيمل 

  322واملقتضيات اخلاصة بقضاء القرب الواردة يف املادة  

  .بعده

ا دون  غري أ نه جيوز للمدعي واملدعى عليه الرتافع خشصي 

 مساعدة حمٍام يف احلالت الآتية: 

وأ جرة  -  التفايق  والطالق  والنفقة  الزواج  قضااي 

 احلضانة

القضااي اليت ختتص احملامك الابتدائية بلنظر فهيا ابتدائيا  -

 قبهل؛  28وانهتائيا طبقا للامدة 

 قضااي الترصحيات املتعلقة بحلاةل املدنية؛  -

ذا اكن أ حد طريف  -  ادلعوى قاضيا أ و حماميا أ مكن ملن  اإ

 ؛  يقاضهيام الرتافع خشصيا

 ".القضااي ال خرى اليت ينص علهيا القانون-

 

يالحظ أ ن املادة وسعت من نطاق القضااي اليت ل    - 

يلزم فهيا ال طراف برضورة تنصيب حمام، وهو ما ل  

يف   الهشة  الفئات  حق  عىل  سلبا  يؤثر  أ ن  ينبغي 

 الفعال.الانتصاف 

 

 

 

 

اإشاكلية مبدأ  املساواة والتاكفؤ  أ يضا  تثري هذه املادة  - 

أ ن احرتام حقوق ادلفاع  عىل اعتبار    ادلفاع،يف وسائل  

ل   حماميا  أ و  قاضيا  يقايض  اذلي  للشخص  بلنس بة 

وامنا   حمام،  عىل  احلصول  من  اعفاءه  فقط  يس تدعي 

مبحام   والاس تعانة  ادلفاع  حق  من  متكينه  يس توجب 

   .كحق يكفهل ادلس تور واملعايري ادلولية

 

مبا    -  القضائية  للمساعدة  املنظم  النص  حتديث 

يكفل مأ سسة املساعدة القانونية، وتسهيل الولوج  

تشمل   اليت  القضائية  املساعدة  يف  احلق  اىل 

وجمانية  القضائية  الرسوم  أ داء  من  الاعفاء 

 الاس تعانة مبحام 

 

 

منح الطرف اذلي يقايض حماميا أ و قاضيا اخليار  - 

حم تعيني  أ و  خشصيا  التقايض  وحتديد  بني  ام 

الإجراءات القانونية الكفيةل بضامن حق املتقايض  

 يف الاس تعانة مبحام. 



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 84  - 83  –   82د  واامل

جراءات التبليغ(     )املتعلقة بإ

" 

. 

 

بلوسائل  -  التبليغ  عىل  التنصيص  اغفال  يالحظ 

احلديثة   للمذكرات،الالكرتونية  الرمقي  رمغ    والتبادل 

من   املتقاضني  ومتكني  التبليغ  معضةل  حل  يف  أ مهيهتا 

مبارشة   ويف  قضائية  أ حاكم  عىل  احلصول  يف  حقهم 

 . اإجراءات التنفيذ داخل أ جل معقول

 

بلت -  اخلاصة  املقتضيات  عن  الاس تغناء  بليغ  يالحظ 

تبليغ   خبصوص  عدا  )ما  املضمون  الربيد  بواسطة 

قمي،   بواسطة  أ و  املغرب(  خارج  القاطنني  ال طراف 

والاحتفاظ فقط بلتبليغ بواسطة مفوض قضايئ، أ و 

بلطريقة   أ و  الضبط  كتابة  موظفي  أ حد  بواسطة 

يف   املضمنة  البياانت  عىل  الاعامتد  مع  الإدارية، 

الر  اجلهات  دلى  املمسوكة  املؤهةل  اجلذاذات  مسية 

بقاعدة   املتوفرة  املعلومات  وعىل  الاس تدعاء،  لتوجيه 

للتعريف  الوطنية  بلبطاقة  املتعلقة  املعطيات 

 الإلكرتونية.

وقد يؤدي التقليص من طرق التبليغ اىل املس حبقوق  

ووبال طراف   هلم  املمنوحة  مبدأ   بلضامانت  حرتام 

 

الفاكس  -  فهيا  مبا  التبليغ  وسائل  دائرة  توس يع 

وخمتلف   الالكرتوين  والربيد  الهاتفية  والرسائل 

مبا   للتبليغ  جديدة  منافد  وخلق  الرمقية،  الوسائل 

يصون حقوق ال طراف ومبدأ  التواهجية وميكن من  

القضااي  يف  البت  وثرية  ترسيع  اىل  الوصول 

 .املعروضة عىل احملامك وتنفيذها 

 

ىل اإجراءات تبليغ مالمئة تتيح تبليغ  التنصيص ع-

بخلارج   أ و  انئية  مبناطق  املتواجدين  ال شخاص 

وبيق   الرمقية  بلوسائل  التبليغ  بني  جيمع  بشلك 

أ و ادلبلوماس ية   مع   التبليغ، الإدارية مهنا  طرق 

 العمل عىل تبس يط الإجراءات املتعلقة هبا. 

التنصيص رصاحة عىل التبليغ بني احملامني عوض    - 

 . لإشارة ذلكل يف القوانني ادلاخلية لهيئات احملامنيا
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يف  التواهجية امللف  مأ ل  عىل  سينعكس  كام  مرحةل  ، 

 التنفيذ. 

اماكنية تسلمي الاس تدعاء    83أ جازت مقتضيات املادة  - 

التسلمي     ماكنية  اإ عىل  بتنصيصها  وذكل  للقارصين 

لل زواج أ و ال قارب أ و ال صهار ممن يدل ظاهرمه عىل  

تطرح   قد  مقتضيات  ويه  المتيزي،  سن  بلغوا  أ هنم 

توصل   اذلي  الطرف  هوية  اثبات  بشأ ن  اإشاكليات 

   أ ن من شأ هنا أ ن متنح امللكف بلتبليغ بلس تدعاء، كام 

ذا اكن الشخص املبلغ هل ممزيا وحيق   صالحية حتديد ما اإ

، ويه الإشاكليات اليت قد تؤدي  تسلميه الاس تدعاء

أ جل   ومتديد  التبليغ  اإجراءات  يف  الطعون  تزايد  اىل 

 .الزناع 
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 :89املادة 

ذا قرر القانون خالف   "تكون اجللساااااات علنية الا اإ

 ذكل.

ميكن للمحمكة أ ن تأ مر، تلقائيا أ و بناء عىل طلب أ حد  

جراء املناقشاة يف جلساة  ال طراف أ و النيابة العامة، بإ

ذا اسااااا توجاب ذكل النظاام العاام أ و ال خالق   رسياة اإ

 امحليدة، او حرمة ال رسة او املصلحة الفضىل للطفل".  
 

 

لتنصيص عىل "احلياة اخلاصة  يالحظ اغفال املسودة ا- 

جلسة رسية  لل فراد"،   لعقد  ملقتضيات  مكربر  اعامل 

املدنية    14املادة   للحقوق  ادلويل  العهد  من 

 .32والس ياس ية، والتعليق العام رمق 

أ يضا عدم ختويل املالحظني املنتدبني من    -  يالحظ 

الوطين حلقوق الانسان حق حضور  اجمللس  طرف 

من   احلضور  هذا  يشلكه  ما  رمغ  الرسية،  اجللسات 

لضامانت احملامكة العادةل سواء يف اجملال املدين تفعيل  

 أ و يف اجملال اجلنايئ. 

 

مضن املادة  لل فراد"  التنصيص عىل “حامية احلياة اخلاصة  -

 .من املسودة 89

 

التنصيص عىل حق املالحظني املنتدبني من طرف اجمللس   - 

ينص  اليت  اجللسات  حضور  يف  الانسان  حلقوق  الوطين 

 كوهنا رسية، أ و اليت تقرر احملمكة جعلها رسية.القانون عىل 

 : 94املادة  

يداع املقال بكتابة الضبط، يعني رئيس حممكة   "مبجرد اإ

امللكف   القايض  عنه،  ينوب  من  أ و  ال وىل  ادلرجة 

ليه امللف  بلقضية اإىل جانب اترخي أ ول جلسة، ويسمل اإ

 .داخل أ جل أ ربع وعرشين ساعة

ىل أ و من ينوب عنه،  ميكن لرئيس حممكة ادلرجة ال و

عند الاقتضاء، أ ن يغري القايض امللكف بلقضية لكام  

 حصل موجب ذلكل مبقرر". 

 

يس ند   اذلي  املقتىض   عىل  أ بقت  املادة  أ ن    يالحظ 

لرئيس  احملمكة  سلطة  تعيني القايض امللكف بلقضية   

وتغيريه اذا حصل موجب ذلكل )املسطرة الشفوية (   

 . يز الاس تقالل ادلاخيل للقضاءوهو ما ل يسامه يف تعز 

الهيئات  -  وبني  القضاة  بني  للملفات  الآيل  التوزيع  اعامتد 

رمقنةالقضائية   طار  اإ القضائية،   يف  الإجراءات  تدبري 

العمومية،  امجلعية  تقره  اذلي  ال عامل  جبدول  والاسرتشاد 

 بشلك يكرس الاس تقالل ادلاخيل للقضاء.  

بتغيري  - الصادرة  ال وامر  تعليل  رضورة  عىل  التنصيص 

املستشار  أ و  املقرر  القايض  أ و  بلقضية  امللكف  القايض 

 .املقرر

  :  99املادة  
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يداع املقال بكتابة الضبط، يعني رئيس حممكة    "مبجرد اإ

ادلرجة ال وىل أ و من ينوب عنه، اترخي أ ول جلسة اإىل 

املقرر،  القايض  أ و  بلقضية  امللكف  القايض  جانب 

ليه امللف داخل أ جل أ ربع وعرشين ساعة"  . ويسمل اإ

رئيس    عىل صالحيات      أ بقت هذه املادة بدورها 

املسطرة   القايض املقرر ) احملمكة  بشأ ن تعيني 

 . وتغيريه  (  الكتابية

 :111ملادة ا

"تسااامل نساااخة من احلمك بعد الإشاااهاد عىل مطابقهتا 

لل صااااال، مع مراعاة الترشااااايع املتعلق بملصااااااريف 

القضااااائية، ملن يطلهبا من ال طراف بواسااااطة كتابة  

 ضبط احملمكة اليت أ صدرته.

ذي مصااااالحاة من غري ال طراف مطاالباة  ميكن للك  

رئيس كتااباة ضااااابط احملمكاة اليت أ صاااااادرت احلمك،  

بتسااااالميه نساااااخة حمك من احلمك مشاااااهود مبطابقهتا  

ليه   لل صال، ويشاار اإىل امس الشاخص اذلي سالمت اإ

 واترخي التسلمي".

 

عىل  يالحظ   املادة  هذه  مبقتىض  اكتفت  املسودة  أ ن 

يط ملن  ال حاكم  نسخ  تسلمي  عىل  من  التنصيص  لهبا 

أ ن   دون  مصلحة،  ذي  ولك  ضمن  تت   ال طراف 

واملعطيات   اخلاصة  احلياة  حامية  تكفل  مقتضيات 

خاصة  القضااي،  بعض  يف  للمتقاضني  الشخصية 

ال رسية، أ و القضااي التجارية من قبيل الاطالع عىل  

 امللفات ونرش ال حاكم عىل غرار بعض القوانني املقارنة

 اكلقانون الكندي. 

 

ودقيقة محلاية احلياة اخلاصة واحضة  مقتضيات    التنصيص عىل 

لل فراد فامي يتعلق بنرش ال حاكم القضائية أ و الكشف عام 

الواثئق  عىل  لالطالع  أ و  املغلقة  اجللسات  داخل  راج 

املدرجة يف امللفات أ و احلصول عىل نسخة مهنا، مع اعتبار 

مقتضيات بيهنا  ومن  الصةل  ذات   09- 08القانون    القوانني 

املتعلق حبامية ال شخاص اذلاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات 

 .الطابع الشخيص
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 الباب الثالث : املساطر املتعلقة بقضااي ال حوال الشخصية.
 

تنصيص املسودة عىل مقتضيات تكرس    يالحظ عدم

عىل   احلصول  يف  هشاشة  وضعية  يف  النساء  حق 

 املشورة القانونية مبا يكفل احلق يف الوصول اىل العداةل 

 

عىل   وصول التنصيص  سهوةل  تكفل  جرائية  اإ مقتضيات 

النساء يف وضعية هشاشة اىل املساعدة القضائية سواء ما 

الرسوم القضائية أ و جمانية احلصول يتعلق بلإعفاء من أ داء  

 . عىل حمام

 : 251املادة 

يبت يف طلبات النفقة خالل أ جل شااااهر ابتداء من "

يداع املقال.  اترخي اإ

بنفقااة مؤقتااة   يااأ مر  أ ن  للقااايض امللكف بلقضااااايااة 

 ملس تحقهيا مبجرد طلهبا.

ذا اكنت املنازعة قامئة يف   يقاف التنفيذ اإ ميكن طلب اإ

 . "النفقةصفة من يطلب 

 

املعييش   لطابعها  بلنظر  املؤقتة  النفقة  أ مهية  رمغ 

جلوء   ندرة  يؤكد  العميل  الواقع  فاإن  والاس تعجايل، 

وعدم   املقتىض  هبذا  علمهن  لعدم   ، طلهبا  اىل  النساء 

اس تفادهتن من املشورة القانونية ومن احلق يف الوصول 

 اىل املعلومة.

 

شعار طاليب النفقة  لتنصيص عىل مقتىض يلزم احملمكة  ا - بإ

تلقايئ  اإطار   - بشلك  يف  مؤقتة  نفقة  طلب  يف  بأ حقيهتم 

 .الاشعار بحلقوق

 : 252املادة 

لها  " ويس تدعى  اجللسة  اىل  حال  القضية  حتال 

 ال طراف. 

جترى دامئا حماوةل الصلح حبضور ال طراف خشصيا، ما  

أ جريت، يف غري   ل  واإ قاهرة  يتعذر ذكل ل س باب  مل 

الطالق   بواسطة حمامهيم  حالت  والتعدد،  والتطليق 

 أ و والكهئم.    

 

الوضعيات اليت  بعني الاعتبار  مل تأ خذ املادة املذكورة  

الطالق   دعاوى  أ طراف  بعض  عىل  فهيا  يتعذر 

كام يف  الصلح  والتطليق احلضور خشصيا لإجراء حماوةل  

تواجدمه يف وضعية    وأ  حاةل تواجدمه خارج املغرب،  

قامة غري قانونية، أ و يف حال تعذ ر التنقل، أ و لظروف  اإ

 

لك  -  مبراعاة  للمحمكة  يسمح  مرن  مقتىض  عىل  التنصيص 

ال طراف   بني  الصلح  اجراء  فهيا  يتعذر  اليت  الوضعيات 

اليت   بلإماكنيات  الاس تعانة  خالل  من  حضوري  بشلك 

 سائل التصال عن بعد.تتيحها و 
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الصلح اىل دفاع   أ ن تس ند اجراء  للمحمكة  كام ميكن 

ال طراف أ و ال شخاص أ و املساعدين الاجامتعيني أ و  

 ال شخاص اذلين تقدر أ هنم مؤهلون لهذه الغاية. 

يثبت   حكام  حال  احملمكة  أ صدرت  التصاحل  مت  اذا 

وينفد بقوة القانون، ول يقبل أ ي  التفاق ويهنيي الزناع  

 ."طعن

ماكنية اجراء حماوةل   العمل وطبيعته، واس تثنهتم من اإ

 الصلح بواسطة حمامهيم أ و والكهئم.    
 

 :267املادة 

" يقدم طلب الاذن بلإشاهاد عىل الطالق والتطليق  

اىل احملمكاة الابتادائياة اليت يوجاد بادائرة نفوذهاا بيات  

الزوجياة أ و موطن الزوجاة أ و حمال اقاامهتاا بملغرب أ و 

 احملل اذلي أ برم فيه عقد الزواج حسب الرتتيب"  

 

املذكورة املادة  قضااي    جعلت  يف  املاكين  الاختصاص 

واردا عىل سبيل الرتتيب الزاما، مع  الطالق والتطليق  

املتواجد   للمحمكة  منعقدا  ال صيل  جعل الاختصاص 

يشلك    أ نما من شأ نه    الزوجية وهوبدائرة نفوذها بيت  

اىل   الولوج  يف  النساء  حق  عىل  س يؤثر  ضافيا  اإ عبئا 

 العداةل يف حاةل مغادرهتن بيت الزوجية. 

 

 

عطاء ال ولوية ملوطن الزوجة يف ترتيب الاختصاص احمليل   اإ

 يف دعاوى الطالق والتطليق. 
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  :271املادة 

يقادم املقاال اىل احملمكاة الابتادائياة حملال الولدة أ و "

ذا اكن حمل الولدة أ و  الوفاة أ و حملل سااكىن الطالب اإ

 الوفاة جمهول.

ذا   مل تكن يه  يتعني تبليغ املقاال اىل النيااباة العااماة اإ

اليت أ حاالتاه اىل احملمكاة لتبادي رأ هياا مبسااااا تنتجاات  

 كتابية.

تبات احملمكاة حبمك تصاااااادره بعاد الاسااااا امتع، عناد  

الاقتضاااء، اىل ال طراف املعنية، واجراء حبث لإقامة  

احلجة عىل حصة الوقائع املعروضة علهيا جبميع الوسائل 

 القانونية.

أ و الوفاة  ينص احلمك الصااادر بقبول الترصااحي بلولدة  

عىل تسااجيل الرمس اخلاص بلواقعة بسااجل الساا نة  

 اجلارية حملل الولدة أ و الوفاة.

ينص احلمك الصااااااادر بقبول الترصاااااحي بلوفااة عىل  

ذا اكن هذا  تساجيل الواقعة بطرة رمس ولدة املتو  اإ

 ."ال خري مسجال بسجالت احلاةل املدنية

 

  :272املادة 

 

 

مل  -  املسودة  أ ن  طبيعة  يالحظ  الاعتبار  بعني  تأ خذ 

قضااي احلاةل املدنية ومبدأ  تسهيل ولوج املتقاضني اىل  

احملامك وتقريب املتقاضني مهنا عند حتديد الاختصاص  

 .هذه النوعية من ادلعاوى املاكين للبت يف 

 

يالحظ أ يضاا اغفال املساودة  حتديد احملمكة اخملتصاة - 

يف بعض قضااااي الترصااحي بلولدات أ و الوفيات وكذا 

حتديد احملامك اخملتصااة خبصااوص تصااحيح واثئق احلاةل  

املدنية، ل سا امي قضاااي تساجيل ولدة أ و وفاة املغاربة 

واثئق احلاةل املدنية املقميني بخلارج وطلبات تصااحيح 

املتعلقة هبم أ و تسااااجيل احلاصاااالني عىل اجلنساااا ية 

لغاء التسااااجيالت املضاااااعفة مما قد خيلق  املغربية، واإ

جرائية لبعض الفئات لس امي املغاربة املقميني  صعوبت اإ

 بخلارج.

 

 

اعامتد حممكاة موطن املادعي عوض حممكاة حمال الولدة أ و    - 

الوفااة، والاسااااا تفاادة من الإماكنياات اليت تتيحهاا الرمقناة،  

طار تقريب القضاء من   .املتقاضنيوذكل يف اإ

 

واحضة  - اجرائية  مقتضيات  عىل  احملامك   حتدد التنصيص 

اخملتصة مبختلف قضااي الترصحي بلولدات أ و الوفيات وكذا 

مبدأ   اس تحضار  مع  املدنية  احلاةل  واثئق  تصحيح  دعاوى 

تقريب القضاء من املتقاضني كحق من حقوق الولوج اىل 

 . العداةل 
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تصاااااحيح وثيقاة احلااةل  تطبق نفس املقتضاااااياات يف "

ذا مل يرش فهيا اإىل مجيع البياانت املتطلبة قانوان  املدنية اإ

ذا اكنت هذه البياانت الك أ و بعضاااااا غري مطابقة  أ و اإ

للواقع أ و تتضااااامن بيااانت ممنوعاة قاانوان ولو سااااا بق 

 صدور حمك بشأ هنا.

يسااااجل ملخص احلمك الصااااادر بلتصااااحيح يف طرة  

ل مع  الوثيقة املصااححة اليت ل تساامل أ   ي نسااخة مهنا اإ

الإصااالح املدخل علهيا حتت طائةل احلمك عىل ضااابط  

 ."احلاةل املدنية بلتعويض
 

 قضااي الاجامتعية الالباب الرابع املتعلق بملسطرة يف 

 

 289 املواد من  يالحظ حذف املقتضيات الواردة يف- 

من قانون املسطرة املدنية احلايل واليت ختول   291اإىل 

للمحمكة اماكنية منح تعويض مس بق تلقائيا أ و بطلب  

ذا نتج عن حادثة الشغل   من املصاب أ و ذوي حقوقه اإ

جعز عن العمل يعادل ثالثني بملائة عىل ال قل أ و نتجت  

واليت  املقتضيات املذكورة  رمغ أ مهية  وذكل  ،  عهنا وفاة

رسعة   ضامن  يف  لل جراء  املعييش  اجلانب  متس 

 

  290و  289الابقاااء عىل املقتضااااايااات الواردة يف املواد   

من قانون املساطرة املدنية احلايل مع التنصايص عىل    291و

ري أ و ذوي حقوقاه بحلق يف واجاب احملمكاة اشاااااعاار ال ج

 .ضامان لتفعيلها طلب التعويض املس بق
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لفئة ال جراء وذوهيم وبل خص املوجود ن يالانتصاف 

 هشاشة.  يف وضعية 
 

 :305املادة 

يساا تفيد من املساااعدة القضااائية حبمك القانون ال جري "

مدعيا أ و مدعى عليه أ و ذوو حقوقه يف لك دعوى مبا  

 يف ذكل الاس تئناف.

يرساااي مفعول املسااااعدة القضاااائية حبمك القانون عىل  

 ."ال حاكم القضائية وتنفيذهامجيع اإجراءات تبليغ 
 

 

ذوي   أ و  ال جري  اس تفادة  عىل  التنصيص  أ مهية  رمغ 

فقد حرصهتا   حقوقه من املساعدة القضائية حبمك القانون

بلس تئناف،   والطعون  الابتدائية  ادلعاوى  يف  املادة 

غري   الطعون  وبيق  النقض  مرحةل  تشمل  أ ن  ودون 

 العادية.
 

 

املساعدة    -  نطاق  وذوي متديد  لل جراء  املقررة  القضائية 

 حقوقهم ليشمل مرحةل النقض وبيق الطعون غري العادية. 

ضامن فعلية وصول ال جراء اىل احلق يف الاس تعانة مبحام - 

طار املساعدة القضائية.  يف اإ

 : 344املادة  

"حيمك عىل الطرف اذلي مل يس تجب لتعرضه بغرامة ل  

( أ لف  ثالثة  عن  درمه  3000تقل  حملامك  (  بلنس بة 

( درمه بلنس بة 5000ادلرجة ال وىل، ومخسة أ لف )

( أ لف  الثانية، وعرشة  ادلرجة  درمه 10.000حملامك   )

الطرف   حبق  مساس  دون  النقض،  حملمكة  بلنس بة 

 الآخر يف املطالبة ب التعويض عند الاقتضاء". 

يالحظ رفع املادة ملبالغ الغرامات املالية املقررة لفائدة  - 

اخلزينة العامة يف حال عدم الاس تجابة لتعرض اخلارج  

من   305عن اخلصومة واليت اكنت حمددة مبقتىض املادة  

قانون املسطرة املدنية احلايل يف غرامة ل تتجاوز مائة 

درمه بلنس بة للمحامك الابتدائية وثالمثائة درمه بلنس بة 

حملمكة   بلنس بة  درمه  ومخسامئة  الاس تئناف  حملامك 

 ض. النق

اس تحضار مبدأ  التناسب وتأ ثري الرفع من الغرامة عىل أ حقية - 

 تقاضني يف تقدمي طعوهنم.مجموعة من امل 

 

الطعن  -  طرق  سلوك  عند  املقررة  الغرامات  ربط 

 .أ و سوء نيته أ و تعسفهالطاعن  الاس تثنائية بثبوت خطأ  
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يالحظ أ يضا عدم ربط الغرامات املقررة عند سلوك    - 

الطعن بتعرض الغري اخلارج عن اخلصومة بثبوت خطأ   

نيته  سوء  أ و  لبعض    املتقايض  خالفا  تعسفه  أ و 

 الترشيعات املقارنة كقانون املسطرة املدنية الفرنيس.

  :346املادة 

"يعني رئيس حممكة ادلرجة الثانية أ و من ينوب عنه،  

يداع املقال بكتابة ضبط حممكة ادلرجة الثانية،  مبجرد اإ

أ ول   اترخي  جانب  يسمل  اىل  مقررا  مستشارا  جلسة، 

ميكن   ساعة.  وعرشين  أ ربع  أ جل  داخل  امللف  اليه 

لرئيس حممكة ادلرجة الثانية أ و من ينوب عنه، بصفة 

اس تثنائية، أ ن يغري املستشار املقرر لكام حصل موجب  

 ذلكل".

من املسودة، أ س ندت   99و 94عىل غرار املادتني 

ة تعيني املادة لرئيس حممكة ادلرجة الثانية سلط هذه

 املستشار املقرر وتغيريه.  

اعامتد التوزيع الآيل للملفات بني املستشارين وبني الهيئات    - 

 تعزيزا لالس تقالل ادلاخيل للقضاء.  القضائية 

املستشار - بتغيري  الصادرة  ال وامر  تعليل  عىل  التنصيص 

 املقرر.

 :371املادة 

ختتص حممكاة النقض، ماا مل ينص قاانون عىل خالف  

 ذكل، بلبت يف: 

الطعن بلنقض ضاااد املقررات الانهتائية الصاااادرة  - 1

الاقارارات   بسااااا اتاثانااااء  املامالاكاااة،  حماااامك  مجاياع  عان 

الاساا تئنافية الصااادرة يف مادة حفص رشعية القرارات  

الإداريااة، وال حاكم الصااااااادرة يف الطلبااات اليت ل  

 

ال حاكم    ت قرص  عىل  بلنقض  الطعن  ماكنية  اإ املادة 

  100000.00اليت تتجاوز قميهتا  الصادرة يف الطلبات  

ما  درمه   املتقاضني  وهو  من شأ نه حرمان مجموعة من 

خصوصا من بعض الفئات الهشة اكل جراء واملس هتلكني 

ماكنية الطعن بلنقض يف ال حاكم الصادرة ضدمه،   من اإ

 وتكريس المتيزي بني املتقاضني بناء عىل قمية الطلب.  

 

عن   -  الضغط  لتخفيف  بديةل  حلول  عن  البحث  رضورة 

 : من قبيلحممكة النقض 

اخضاع ممارسة بعض الطعون اىل اذن قضايئ عىل غرار   - 

   ؛ ببعض الترشيعات املقارنة اكلقانون الكندي
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مااائاا أ لف )تتجاااوز قميهتااا  ( درمه، ويف 100.000ة 

الطلبات املتعلقة بستيفاء واجبات الكراء والتحمالت  

 الناجتة عنه، ومبراجعة الوجيبة الكرائية؛ 

لهياا دعوى تادخال يف    - 2 تكون حممكاة النقض املرفوع اإ

اختصاااصااها ابتدائيا وانهتائيا خمتصااة أ يضااا بلنظر يف  

 مجيع  مجيع الطلباات التاابعاة لهاا أ و املرتبطاة هباا، ويف

ادلفوع اليت تادخال ابتاادائيااا يف اختصاااااااص احملاامك 

الابتدائية الإدارية أ و ال قساام املتخصاصاة يف القضااء  

 الإداري بحملامك الابتدائية.

التنظميياااة    - 3 املقررات  لغااااء  اإ اإىل  الرامياااة  الطعون 

والفرديااة الصاااااااادرة عن رئيس احلكومااة، وقرارات  

ذها دائرة  السااااالطات الإدارية اليت يتعدى نطاق تنفي

دارية أ و لقساااام  الاختصاااااص احمليل حملمكة ابتدائية اإ

متخصص يف القضاء الإداري مبحمكة ابتدائية، بسبب  

 جتاوز السلطة؛ 

البات يف تناازع الاختصاااااااص بني حماامك ل توجاد  - 4

 حممكة أ عىل درجة مشرتكة بيهنا غري حممكة النقض؛ 

 خمامصة القضاة؛ - 5

ختفيف ال عباء عىل القضاة مبا يف ذكل مراجعة شلكيات -  

القانون الفرنيس حترير ال حاكم والقرارات القضائية عىل غرار  

    .وبعض القوانني يف البدلان الاجنلوسكسونية

اس تحضار مبدأ  التناسب وتأ ثري التعديل عىل أ حقية مجموعة 

الصادرة   القرارات  ضد  بلنقض  الطعن  يف  املتقاضني  من 

 ضدمه. 
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ال عامل والقرارات اليت جتاوز الطعون املقدمة ضااد  - 6

 فهيا القضاة سلطاهتم؛ 

 الإحاةل من أ جل التشكك املرشوع؛- 7

الإحاةل من حممكة اىل أ خرى من أ جل ال من العمويم أ و  - 8

 لصاحل سري العداةل؛ 

 الطعون مبقتىض نصوص قانونية خاصة. - 9

 :404املادة 

العاادل أ و للوكياال العااام للمكل دلى حممكااة  " لوزير 

احملمكااة ال حاكم اليت قااد  النقض أ ن حيياال اإىل هااذه  

 يكون القضاة جتاوزوا فهيا سلطاهتم.

بطاال هاذه   تقوم الغرفاة املعروض علهياا القضاااااياة بإ

ن اقتىضاا احلال، ويرسااي أ ثر هذا الإبطال  ال حاكم، اإ

 عىل مجيع ال طراف فهيا.

ذا تعلق ال مر بقرار صاادر عن حممكة النقض بت يف  اإ

سااااا تثناء  القضاااااياة هبيئاة تتكون من مجموع الغرف، ب

 الهيئة مصدرة القرار".

 :406املادة 

 

قاد أ بقات عىل    407و  406و  404يالحظ أ ن املواد  

ذات طبيعة قضاااائية لفائدة وزير العدل صاااالحيات  

ال حاكم اليت قد يكون القضااة جتاوزوا   احاةلممتثةل يف  

تقدمي طلبات  كذا  و  النقض،عىل حممكة فهيا سااالطاهتم 

ملرشوع أ و من أ جل ال من الإحاةل من أ جل التشكك ا

ع اخلطوات اليت قطعهتا وهو ما ل ينسااجم مالعمويم، 

بالدان من أ جل تعزيز اسا تقالل القضااء ونقل جزء من 

صاالحيات وزير العدل اىل الرئيس املنتدب للمجلس  

اىل اجمللس ال عىل للسالطة و ال عىل للسالطة القضاائية، 

  .اىل رئاسة النيابة العامةو القضائية، 

 
 

 

النقض بصفته رئيسا  العام للمكل دلى حممكة  ختويل الوكيل    - 

صالحية تقدمي طلبات الإحاةل من أ جل  حرصا    للنيابة العامة 

القضاة   وجتاوز  املرشوع  والتشكك  العمويم  ال من 

لسلطاهتم، اما بشلك تلقايئ أ و بناء عىل طلب ال فراد أ و 

اذلي يقيض حبلول   33- 17اعتبارا ل حاكم القانون    الهيئات

بصفته رئيسا للنيابة   الوكيل العام للمكل دلى حممكة النقض

 حمل وزير العدل. العامة

 ، 
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"ميكن لوزير العادل أ و للوكيال العاام للمكل دلى حممكة 

النقض تقاادمي طلااب الإحاااةل من أ جاال التشاااااكااك  

 املرشوع أ مام هذه احملمكة.

يبت يف هذه الطلبات الرئيس ال ول ورؤساااء الغرف  

جممتعني يف غرفاة املشاااااورة خالل الامثنياة أ ايم املوالياة 

 اعه".لإيد

 :407املادة 

"ميكن لوزير العدل أ ن يقدم طلبات الإحاةل من أ جل  

ال من العمويم لكام خيف أ ن يكون احلمك يف ادلعوى 

يف مقر احملمكاة اخملتصااااااة حملياا منااسااااا باة لإحاداث  

 اضطراب أ و اإخالل ميس بلنظام العام".

 

 

 

 

 

 

 :405املادة 

ميكن تقاادمي طلااب الإحاااةل من أ جاال التشاااااكااك  "

املرشاااااوع من أ ي خشص طرف يف الزناع بوصااااافاه  

 مدعيا أ و مدعى عليه أ و متدخال أ و مدخال كضامن.

ذا قبلت حممكة النقض دعوى التشااااكك املرشااااوع   اإ

النيابة العامة، اإىل حممكة أ حالت القضاية بعد اساتشاارة  

للغرامة اليت حيمك هبا عىل    قىص حتديد سقف أ  عدم  ان   

املدعي، من غري النيابة العامة، عند عدم قبول طلب  

من شأ نه ان مينح الإحاةل من أ جل التشكك املرشوع  

للمحامك سلطة تقديرية شاسعة قد تؤدي اىل املغالة يف  

  ة داخصوصا وأ ن احلد ال دىن املقرر بنفس امل  هاحتديد

الغرام مع  مقارنة  مبقتىض    ةمرتفع   383الفصل  احملددة 

 

 . حتديد سقف أ قىص للغرامة املنصوص علهيا بملادة- 

ومتناس بة مع الهدف املسطرة التنصيص عىل غرامة معتدةل    - 

 من أ جهل.
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عىل تعيهناا تكون من نفس درجاة احملمكاة املتشاااااكاك  

 فهيا.

ذا مل تقباال احملمكااة ادلعوى حمك عىل املاادعي، غري   اإ

النيابة العامة، بملصاااريف، كام ميكن احلمك عليه بغرامة 

مادنياة لصاااااااحل اخلزيناة ل تقال عن عرشاااااة أ لف  

 ( درمه.10.000)

رشاااااوع ضاااااد حممكة ل تقبل طلبات التشاااااكك امل 

 ."النقض

 

واذلي جعلها ل تتجاوز    قانون املسطرة املدنية احلايل 

 .   ثالثة أ لف درمه

 :419املادة 

"ل جيوز أ ثناء هذه املسااطرة اساا تعامل أ قوال تتضاامن 

ل عوقاب الطرف بغراماة ل تقال عن  هااناة لقضااااااة واإ اإ

( درمه دون الإخالل  15.000مخسااااة عرشاااا أ لف )

ذا تعلق ال مر  بتطبيق مقتضااااايات القانون اجلنايئ، واإ

 قبهل". 92مبحام طبقت مقتضيات املادة 

رفعت  يالحظ  -  قد  املادة  هذه  قمية  بدورها  أ ن  من 

الغرامة    مبقتضاها املقررة  الغرامة   مبلغ  مع  مقارنة 

من قانون املسطرة املدنية    396املنصوص عليه بلفصل  

 تجاوز أ لف درمه.ت ل  ااحلايل واذلي جعله

 املذكورة، ال مر الاقىص للغرامة    احلدمل حتدد املادة    - 

   جيعلها خاضعة للسلطة التقديرية للمحمكة.اذلي 

 

 حتديد سقف أ قىص للغرامة املنصوص علهيا بملادة. - 

 

 :421املادة 

حيمك عىل املادعي عناد رفض املقاال بغراماة ل تقال   "

( درمه لفائدة اخلزينة  15000عن مخساة عرشا أ لف )

 

أ يضا من قمية الغرامة املقررة يف حال    املادةرفعت هذه  - 

رفض خمامصة القضاة مقارنة مع مبلغ الغرامة املنصوص  

 

 حتديد سقف أ قىص للغرامة املنصوص علهيا بملادة. - 
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ال طراف يف املطااالبااة  العااامااة دون املساااااااس حبق  

 بلتعويض عند الاقتضاء".

بلفصل   احلايل    398عليه  املدنية  املسطرة  قانون  من 

درمه ول يتجاوز ثالثة   عن أ لفواذلي جعلها ل تقل  

 أ لف درمه.

للغرامة   -  الاقىص  احلد  بدورها  املادة  هذه  حتدد  مل 

املذكورة، ال مر اذلي جيعلها خاضعة للسلطة التقديرية  

  للمحمكة.

التنصيص عىل غرامة معتدةل  ومتناس بة مع الهدف املسطرة  

 من أ جهل.

 :430املادة 

عادة النظر  حيمك عىل الطرف اذلي "   خيرسااااا طلب اإ

قبهل    426بغراماة وفق املبلغ املشااااااار الياه  يف املاادة  

حساااب احلاةل، برصاااف النظر عام قد يقىضااا به من 

 .تعويضات للطرف الآخر

عادة  الغرامات املقررة عند سلوك الطعن  رفع  يالحظ   بإ

بثبوت خطأ  املتقايض أ و سوء نيته  وعدم ربطها    النظر 

تعسف لبعض    ،هأ و  كقانون  خالفا  املقارنة  الترشيعات 

 املسطرة املدنية الفرنيس.
 

 

اس تحضار مبدأ  التناسب وتأ ثري الرفع من الغرامة عىل أ حقية - 

 مجموعة من املتقاضني يف تقدمي طعوهنم.

الطعن  -  طرق  سلوك  عند  املقررة  الغرامات  ربط 

 .الاس تثنائية بثبوت خطأ   الطاعن أ و سوء نيته أ و تعسفه

 :452املادة 

"يقادم طلاب التاذييل بلصااااايغة التنفيذية اإىل الرئيس  

 ال ول حملمكة ادلرجة الثانية اخملتصة نوعيا.

يكون الاختصااص حملمكة ماكن التنفيذ، وتبقى للمنفذ  

 الصالحية للتنفيذ أ يامن وجدت أ موال املنفذ عليه.

يساااا تدعي الرئيس ال ول، أ و من ينوب عنه، املدعى 

 عليه عند الاقتضاء".

 

 

اليت حتيل علهيا   456وكذا املادة  أ سااا ندت هذه املادة  

ختصاااص البت يف طلبات تذييل املقررات الصااادرة  ا

عن احملاامك اّل جنبياة وكاذا السااااا نادات والعقود املربماة 

بخلارج أ مام الضاااباط واملوظفني العموميني اخملتصاااني 

بلصاااايغة التنفيذية حرصااااا للرئيس ال ول حملمكة اثين 

تصاااااااص منعقادا حملمكاة ماكن  درجاة مع جعال الاخ 

التنفيذ، وهو ما سااااا يحرم املدعى عليه من درجة من 

 

بقاء هذا الاختصاص منعقدا حملامك درجة أ وىل سواء حممكة  اإ

طار تقريب القضاء من  اإ أ و مؤسسة الرئيس، يف  املوضوع 

 .املتقاضني
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كام يتعارض مع مبدأ  تقريب القضااء درجات التقايض،  

 .املتقاضنيمن 

 :453املادة 
ل بعد التحقق مما ييل:  "ل جيوز منح الصيغة التنفيذية اإ

عدم بت احملمكة ال جنبية مصاادرة احلمك يف موضااوع يدخل -

 يف الاختصاص احلرصي للمحامك املغربية؛

 وجود ترابط ممتزي بني الزناع وبدل القايض املصدر للحمك؛-

 عدم وجود غش يف اختيار احملمكة املصدرة للحمك؛ -

أ ن أ طراف الزناع قد اسا تدعوا بصافة قانونية ومثلوا متثيال   -

 حصيحا؛

أ ن املقرر حاز قوة اليشاااء املقيضااا به طبق قانون احملمكة  -

 املصدرة هل؛

أ ن املقرر ل يتعارض مع مقرر ساااا بق صاااادوره من حمامك   -

 اململكة؛

 أ ن املقرر ل يتضمن ما خيالف النظام العام بملغريب".-

 

عددا من الرشوط الواردة يف هذه املادة  يالحظ أ ن  

القضائية  املامرسة  مس توى  عىل  اشاكليات  تطرح  قد 

ال طراف"،    خاصة ما يتعلق برشط التحقق من "متثيل 

القايض   وبدل  الزناع  بني  ممتزي  ترابط  "وجود  وكذا 

احملمكة   اختيار  يف  غش  و"وجود  للحمك"،  املصدر 

احمل عىل  يس تعيص  قد  واذلي  للحمك"  مكة  املصدرة 

 التحقق من قياهمام. 

 

بلصيغة -  ال جنبية  ال حاكم  تذييل  اإجراءات  تبس يط 

 التنفيذية؛ 

بلصيغة -  ال جنبية  ال حاكم  تذييل  صياغة رشوط  تدقيق 

 التنفيذية. 

 


