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یعترب قانون املسطرة املدنیة من ٔ�مه الضام�ت القضائیة محلایة احلقوق، فهو    

الرشیعة العامة �لقوا�د املسطریة اليت تطبق �ىل اكفة القضا� �خ�الف ٔ�نواعها، ما 

  .اصمل یو�د نص �

ومن م�طلق الوعي ب�ٔمهیة العدا� �جرائیة يف حتسني جودة اخلدمات      

القضائیة ضام� �لم�امكة العاد�، فقد اكن من الرضوري ��ك�اب �ىل مراجعة 

قانون املسطرة املدنیة هبدف حتیني نصوصه لتتالءم واملعطیات �ج�عیة 

و�ق�صادیة اجلدیدة، وجتس�یدا لٕالرادة امللك�ة السام�ة اليت �رب عهنا صاحب 

، 2009غشت  20اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا يف خطابه التارخيي ل 

ب ا�ید، يف ٕاطار توج�ه مبناس�بة ختلید ذ�رى ثورة امل� والشعب وعید الش�با

احلكومة �لرشوع يف تفعیل مرشوع ٕاصالح القضاء يف س�تة جماالت ذات ٔ�س�بق�ة، 

�لتصدي ملا یعانیه الرفع من الن�ا�ة القضائیة " ح�ث د�ا �اللته حفظه هللا ٕاىل 

املتقاضون من هشاشة وتعق�د وبطء العدا�، وهذا ما یق�يض ت�س�یط وشفاف�ة 

ودة أ�حاكم واخلدمات القضائیة، و�سهیل ولوج املتقاضني املساطر، والرفع من ج

  ".یع وترية معاجلة امللفات وتنف�ذ أ�حاكممك، و�رس ٕاىل احملا

و�كر�سا ملا ورد ي اخلطاب املليك السايم ا�ي ٔ�لقاه صاحب اجلال�         

س�س ، مبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل �لربملان، بت�ٔ 2010ٔ�كتو�ر  8نرصه هللا بتارخي 

، "يف �دمة املواطن"مفهوم �دید ٕالصالح م�ظومة العدا� یقوم �ىل �لق قضاء 

  .قضاء قریب من املتقاضني یليب �اج�اته بن�ا�ة وفعالیة
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يف ، واليت تتالءم 2011وتزنیال ملضامني دس�تور اململكة الصادر يف یولیو       

�ید �ىل احلق يف التقايض، مق�ضیاهتا من املبادئ ا�س�توریة املتطورة الرام�ة ٕاىل الت�ٔ 

وحامیة حقوق ا�فاع و�رخس م�دٔ� العلنیة والت�ٔ�ید �ىل الصبغة إاللزام�ة لٔ�حاكم 

  .ا�هنائیة يف موا�ة امجلیع

وتفعیال ٔ�هداف وتوصیا م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا�، اليت تؤكد �ىل     

توطید اس�تقالل السلطة القضائیة، وختلیق م�ظومة العدا�، وتعز�ز حامیة القضاء 

�لحقوق واحلر�ت، و�شجیع ا�لجوء ٕاىل الوسائل البدی� حلل املناز�ات، واس�تعامل 

  .حملامكيف ترصیف القضا� �التك�ولوج�ا احلدیثة 

       

ومرا�اة ملا مت حتق�قه من مك�س�بات م�ذ دخول قانون املسطرة املدنیة        

وما حلقه من  �1974زي التطبیق، مرورا �ٕالصالح القضايئ لس�نة  2013لس�نة 

حملامك م�خصصة ه من ٕا�داث عق�تعدیالت وا�بت تطور التنظمي القضايئ، وما �ٔ 

  .ص �رشیعیة �دیثة فرضت املالمئة معهإاداریة وجتاریة، �الوة �ىل صدور نصو 

وبناء �ىل �عتبارات املشار ٕا�هيا ٔ��اله، فٕان املرشوع اجلدید �ريم ٕاىل       

�س�ت�ابة ملتطلبات املتقاضني وطمو�م بغیة بناء رصح قضاء رسیع، �ادل، فعال، 

 لی�س�ىن � ضامن احلقوق وحامیة احلر�ت وتوفري م�اخ مالمئ يف حتق�ق التمنیة

  .امل�شودة
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وهيدف هذا املرشوع ٕاىل ت�س�یط إالجراءات وضامن شفاف�هتا ورسعهتا،     

وتنظميها �شلك حيقق الغایة مهنا، مع احلرص �ىل اع�د مصطل�ات واحضة يف 

  .مدلولها ودق�قة يف معا�هيا تفاد� لالخ�الف يف التفسري والتبا�ن يف �جتاهات

ش�  ء مرشوع قانون املسطرة املدنیةوم�ه وخبصوص املس�ت�دات اليت �ا     

مشفو�ة �لتوصیات اليت نص �لهيا  ، ميكن اس�تحضارها �ملواضیع التالیةومضمو�

  :  م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا�

  : من ح�ث الشلك                                     

  : ��وي �ىل نصوص القانون أ�صيلٕاضفاء تغري هیلكي وب            

تطبیقا ملبدٔ� و�دة القضاء، وا�س�اما مع مق�ضیات مرشوع قانون التنظمي  ●   

القضايئ �لمملكة مت دمج أ�حاكم املتعلقة �ٕالجراءات و�خ�صاص اخلاصة بقضاء 

القرب واحملامك إالداریة و حمامك �س�ت��اف إالداریة واحملامك الت�اریة وحمامك �س�ت��اف 

ملسطرة املدنیة بدل الغبقاء �لهيا يف نصوص الت�اریة يف صلب مرشوع قانون ا

  .�اصة

�ذف املق�ضیات املتعلقة �لتحكمي والوساطة االتفاق�ة من النص العام  ●  

ملرشوع قانون املسطرة املدنیة، وٕافراد نص قانوين مس�تقل ینظم املوضوع مع ٕاد�ال 

  .حكمييمجمو�ة من التعدیالت الهامة �لهيا بناء �ىل ما اس�تقر �لیه العمل الت 

ٕاضافة مواد �دیدة و�سخ وتعویض وٕالغاء مواد ٔ�خرى بصورة ٔ��رت �ىل  ●  

  .ب��ة القانون، لیكون بذ� هذا املرشوع ممتام ومغريا �لقانون احلايل
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  : من ح�ث املضمون                             

  :  �خ�صاص – 1                               

  :ٕارساء التنظمي القضايئ �ىل م�دٔ�ي الو�دة والتخصص  –ٔ�             

لها  صة يف القضاء الت�اري �حملامك �بتدائیةٕا�داث ٔ�قسام م�خص ●  

 يف القضاء الت�اري اخ�صاصات احملامك الت�اریة، وم�ح رئ�س القسم املتخصص

من م�ثاق  100التوصیة رمق ( �حملامك �بتدائیة اخ�صاصات رئ�س احملامك الت�اریة 

  .)ٕاصالح م�ظومة العدا�

لها  ،مب�امك �س�ت��اف يف القضاء الت�اري ٕا�داث ٔ�قسام م�خصصة ● 

  ). 102التوصیة رمق (  اخ�صاصات حمامك �س�ت��اف الت�اریة

ري �حملامك �بتدائیة لها ٕا�داث ٔ�قسام م�خصصة يف القضاء إالدا ● 

اخ�صاصات احملامك إالداریة، وم�ح رئ�س القسم املتخصص يف القضاء إالداري �حملامك 

  ) 98التوصیة رمق (�بتدائیة اخ�صاصات رئ�س احملمكة إالداریة 

ٕا�داث ٔ�قسام م�خصصة يف القضاء إالداري مب�امك �س�ت��اف لها  ● 

  )98التوصیة رمق (ریةاخ�صاصات حمامك �س�ت��اف إالدا
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التوصیة رمق (�ذف الغرف �س�ت��اف�ة  املوجودة �الیا �حملامك �بتدائیة  ● 

107 (  

  : ٕا�ادة النظر يف �خ�صاص النوعي  –ب               

نظرا ملا یثريه ا�فع �الخ�صاص النوعي من ٕاشاكالت فقد مث التنصیص �ىل  ● 

ٕا�رة هذا ا�فع يف سا�ر ٔ�طوار ومرا�ل ا�عوى ٔ�مام حمامك ٔ�ول در�ة،  ٕاماكنیة

ابتدائیة اكنت ٔ�م جتاریة ٔ�م ٕاداریة، ٔ�و ٔ�قساما م�خصصة يف القضاء إالداري ٔ�و 

ٔ��م حبمك  8الت�اري �حملامك �بتدائیة، مع وجوب بت احملمكة يف ا�فع دا�ل ٔ��ل 

طعن �ادیة اكنت ٔ�م �ري �ادیة مع مس�تقل وقطعي �ري قابل ٔ�ي طریق من طرق ال

اعتباره ملزما �لم�امك أ�خرى، والتنصیص �ىل �دم ٕاماكنیة ٕا�رة هذا ا�فع ٔ�ول مرة 

  .)103التوصیة رمق (ٔ�مام حمامك �ين در�ة ؤ�مام حممكة النقض 

  :  الن�ا�ة القضائیة –2                          

  )115التوصیة رمق ( :ت�س�یط املساطر  –ٔ�           

ٔ�صبح التبلیغ ٔ�صل بواسطة املفوض القضايئ �سعي من الطرف املعين، مع  ● 

إالبقاء �ىل ٕاماكنیة التبلیغ بواسطة موظفي كتابة الضبط ٔ�و �لطریقة إالداریة ٔ�و ب�ٔي 

  .وس�ی� ٔ�خرى يف �ا� تعذر التبلیغ بواسطة املفوض القضايئ

نظرا لسلبیات مسطرة القمي وما تؤدي ٕالیه من ا�رتار �لمساطر القضائیة  ● 

  .فقد مت �ذفها و�س�تغناء عهنا



 
7 

  اع�د الوسائل احلدیثة لضبط و�رسیع إالجراءات –ب           

بیا�ت ٕاضاف�ة تضمني �س�تد�اء املو�ه من طرف احملمكة حلضور اجللسة  ● 

ل احلدیثة، وكذا تبلیغ أ�طراف ٔ�و من ميثلهم عند �ق�ضاء تتعلق بوسائل االتصا

بعنوان �ریدمه �لكرتوين، ويف �ا� �دم إالدالء یعترب لك تبلیغ لك�ابة الضبط 

  .تبلیغا حصی�ا

اس�تعامل موقع وزارة العدل واحلر�ت لرتت�ب ا�ٓ�ر القانونیة �ىل معلیة  ● 

  .الشهر وإالخ�ار خصوصا ف� یتعلق حباالت بیع العقار يف املزاد العلين

  .ٕاشهار �دول لك �لسة �لشاشة املعدة لهذه الغایة �حملمكة ● 

  )115التوصیة (:  حتدید �ٓ�ال �لبت يف القضا� –ج                  

ٔ��م من ا�ل إالدالء بعدد من �سخ املس�ت���ات مساو لعدد  10حتدید مدة  ● 

  .أ�طراف

حتدید ٔ��ل �لقايض املقرر �حملامك ٔ�ول در�ة خبصوص إالجراءات بني مك�به  ● 

  .واجللسة وذ� هبدف جتهزي القضا� وتقلیص �ٓ�ال الفصل فهيا

البت حبمك وا�د من طرف احملمكة يف وجود الزور ويف موضوع ا�عوى  ● 

  .ؤ�یضا يف الطلبات أ�صلیة والطلبات العارضة
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وجوب توج�ه كتابة الضبط ملقاالت �س�ت��اف ٕاىل حمامك �ين در�ة �الل  ● 

ٔ��م من �رخي تقدمي  10یوما من �رخي ٕایداعها، ويف قضا� أ�رسة دا�ل ٔ��ل  15

ٔ��م من تقدمي الطعن،  10اف، و�ل�س�بة لٔ�وامر �س�تع�الیة دا�ل ٔ��ل �س�ت��

ٔ��م من �رخي �س�ت��اف �ىل ٔ�ن " و�ل�س�بة لٔ�وامر بناء �ىل طلب دا�ل ا�ل 

ی�ت الرئ�س أ�ول  يف هذا �س�ت��اف �ل�س�بة لٔ�وامر بناء �ىل طلب دا�ل 

ل�س�بة �لمقاالت أ�مر یوما من �رخي توصل كتابة الضبط �مللف، و� 15ٔ��ل 

ٔ�شهر، و�ل�س�بة حملمكة النقض جيب توج�ه مقال  �3ٔ�داء دا�ل ٔ��ل ٔ�قصاه 

  .یوما من �رخي ٕایداع الطعن 15الطعن ٕا�هيا دا�ل ٔ��ل 

صدور أ�مر يف أ�وامر املب��ة �ىل طلب واملعاینات فورا ٔ�و يف الیوم املوايل  ● 

  .لتقدمي الطلب �ىل ا�ٔكرث

یوما لسقوط أ�مر بناء �ىل طلب ٕاذا مل یطلب تنف�ذه  30حتدید ٔ��ل  ● 

ابتداء من �رخي صدوره وذ� تفاد� لبعض احلاالت الصادرة فهيا ٔ�وامر �حلجوز 

�ىل ٔ�موال م�قو� ٔ�و عقاریة، ٔ�و تق�یدات اح�یاطیة دومنا مواص� إالجراءات ٔ�مام 

  .قضاء املوضوع ا�تص

ل م�ح رئ�س احملمكة يف ٕاطار قضاء �لق قضاء اس�تع�ايل موضوعي من �ال ● 

ٔ�و  �س�تع�ال �لرمغ من وجود ٔ�ي م�از�ة �دیة لٔ�مر �لك التدابري التحفظیة

د الضطراب ث�ت �لیا ٕ�ر�اع احلا� ٕاىل ما اكنت �لیه �رء رضر �ال ٔ�و لوضع �

  .ٔ�نه �ري مرشوع كام هو احلال �ل�س�بة لقضاء �س�تع�ال �حملامك الت�اریة
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ٔ��م ٕال�ا� طلب التجرحي �لمحمكة ا�تصة ابتداء من جواب  3حتدید ٔ��ل  ● 

ٔ��م بغرفة  10القايض ٔ�و سكوته، ووجوب بت احملمكة يف الطلب دا�ل ٔ��ل 

  .املشورة

قابلیة أ�وامر الصادرة عن قايض التنف�ذ يف ما یتعلق �لصعو�ت الوق�یة  ● 

ول حملمكة �ين در�ة ابتداء من ٔ��م ٔ�مام الرئ�س ا�ٔ  10لالس�ت��اف دا�ل ٔ��ل 

  .�رخي صدورها، مع البت �ىل و�ه الرس�ة

  )117التوصیة رمق ( : تق�ني الطعون و�ٓ�الها –3                      

حتدید ٔ��ل رس�ن الطعن �ل�س�بة �لنیابة العامة ابتداء من �رخي النطق  ● 

  .�حلمك ٔ�ذا اكنت �ارضة �جللسة، ٔ�و من �رخي ٕا�ال�ا به ٕان مل �كن �ارضة

البت يف التجرحي املو�ه ٕاىل الشاهد مبق�ىض حمك �ري قابل �لطعن ٕاال يف  ● 

  . �لطعنوقت وا�د مع احلمك الفاصل يف املوضوع ٕان اكن قابال

  .�دم جواز الطعن يف أ�مر الصادر عن احملمكة يف الغیبة ● 

حتدید ٔ��ل س�نة ابتداء من �رخي صدور القرار املطعون ف�ه لتقدمي طلب  ● 

  .ا�ادة النظر

�دم ٕاماكنیة الطعن يف القرارات الصادرة عن الرئ�س أ�ول عند البت يف  ● 

  .صعو�ت التنف�ذ ٕاال �لنقض
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ٔ�وامر قايض التنف�ذ اليت تعد من ق�یل ٔ�عامل إالدارة ٔ�و أ�وامر �دم قابلیة  ● 

  .الباتة يف أ��ل �سرت�ايم ٔ�ي طعن

  :   حق التصدي – 4                                  

  :�ل�س�بة حملامك ا�ر�ة الثانیة  –ٔ�                            

تصدي حممكة �ين در�ة �لحمك يف اجلوهر عند ٕابطال ٔ�و ٕالغاء احلمك املطعون  ● 

  .ف�ه مع �ذف رشیط �اهزیة القضیة �لحمك

  : �ل�س�بة حملمكة النقض  –ب                            

  :تصدي حممكة النقض �لبت يف القضیة �لرشوط التالیة  ● 

  مرة الثانیة ؛ٔ�ن �كون الطعن �لنقض قد وقع �ل -        

  .ٔ�ن تتوفر �ىل مجیع العنارص الواقعیة اليت ثب�ت لقضاة املوضوع -        

      :حامیة حقوق املتقاضني  – 5                         

ميكن �لقارص ا�ي ل�س � �ئب رشعي ٔ�و مل تت�ٔت مؤازرته من طرفه ٔ�ن  ● 

  .ت�ٔذن � احملمكة بطلب الصلح ٔ�و التقايض ٔ�ما�ا

يف �ا� انعدام الصفة ٔ�و املصل�ة �دم ٕاماكنیة الترصحي بعدم ق�ول ا�عوى  ● 

ٔ�و أ�هلیة ٔ�و إالذن �لتقايض ٕاذا اكن رضور�، ٕاال ٕاذا ٔ�نذرت الطرف املعين 

  .دا�ل ٔ��ل حتدده، ما مل �كن ٔ��د أ�طراف قد ٔ��ر هذا ا�فعبتصحیح املسطرة 
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مدنیة �لخزینة العام، بغض النظر احلمك �ىل لك من یتقاىض �سوء نیة بغرامة  ● 

  .عن التعویض ا�ي قد یطالب به املترضر

  .ٕاذا اكن ٔ��د أ�طراف حمام�ا ٔ�و قاضیا ٔ�مكن ملن خيامصهام الرتافع خشصیا ● 

�دم �رت�ب ا�ٓ�ر القانونیة اليت یق�ضهيا القانون ٕاال بعد إالنذار، كام هو احلال  ● 

  : يف احلاالت التالیة 

طلب إالدالء ب�سخ املقال الاكف�ة وذ� دا�ل ٔ��ل حمدد وذ� حتت  -    

  .طائ� �دم ق�ول الطلب

إالنذار لٕالدالء بعدد �سخ املس�ت���ات املساویة لعدد أ�طراف دا�ل ٔ��ل  -    

  .ٔ��م حتت طائ� �دم اعتبارها 10

املسطرة كام ٔ�جریت ٕاذا مل یقم الطرف ٕ�یداع ٔ�صل املس��د يف أ��ل احملدد  -   

  .لو رصح ب�ٔنه ال ینوي اس�تعام�

صدور حمك غیايب ٕاذا مل حيرض املدعى �لیه ٔ�و و�ی� ٔ�و من ميث� يف الوقت  ● 

  .احملدد �ل�لسة رمغ توص� طبقا �لقانون

م�ح أ�طراف ٕاماكنیة إالطالع �ىل مس��دات القضیة ٔ�و ٔ��ذ صور مهنا يف  ● 

كتابة الضبط دون نقلها، كام ٔ�ن للك ذي مصل�ة من �ري أ�طراف املطالبة ب�سلميه 

  .�س�ة حمك مشهود مبطابقهتا لٔ�صل
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م�ح �لمحمكة مبقرر معلل، ٕال�ادة القضیة ٕاىل القايض املقرر ٕاذا طرٔ�ت بعد  ● 

� امللف ٕاىل اجللسة واقعة �دیدة من ش�ٔهنا الت�ٔثري يف احلمك، ٔ�و ٕاذا تعذر أ�مر ٕ��ا

  .ق�ل ذ� ٕا�رة واقعة لس�ب �ارج عن ٕارادة أ�طراف

  )121التوصیة رمق : ( ٕا�داث مؤسسة قايض التنف�ذ – 6                   

لقضايئ فعا� أ�داء ا دمع وصیات اليت �اء هبا املیثاق الوطينمن بني ٔ�مه الت ● 

من �الل البت يف القضا� وتنف�ذ أ�حاكم دا�ل �ٓ�ال معقو�، ولتزنیل هذه 

التوصیة مت ٕا�داث مؤسسة قايض التنف�ذ من �الل حتدید اخ�صاصاته واملسطرة 

حاكم الصادرة يف املتبعة ٔ�مامه، مع التنصیص �ىل مق�ضیات دق�قة خبصوص ا�ٔ 

  .انون العامموا�ة ٔ�ش�اص الق

ضد ٔ�ش�اص القانون العام ب�ٓ�ر، مهنا ٔ�نه يف �ا� �م�ناع عن  ربط التنف�ذ ● 

التنف�ذ یمت حتر�ر حمرض، كام ميكن احلمك بغرامة هتدیدیة يف �ا� �م�ناع عن التنف�ذ 

  .ضد خشص القانون العام املنفذ �لیه ٔ�و املسؤول خشصیا عن التنف�ذ ٔ�و �لهيام معا

ذ، يف �ا� إال�الل به �لعقو�ت داري عن التنف�كام یتعرض املسؤول االٕ  ● 

الت�ٔدی��ة املنصوص يف املق�ضیات ال�رشیعیة والتنظميیة اجلاري هبا العمل، برصف 

  .النظر عن مسؤولیته املدنیة واجلنائیة عند ثبوهتا طبقا �لقانون

ٕاذا مل �سفر ٕاجراءات التنف�ذ عن ٔ�ي ن���ة، ٔ�مكن ٕاجراء جحز تنف�ذي �ىل  ● 

  .والعقارات اخلاصة واجلاریة يف ملك�ة خشص القانون العامأ�موال واملنقوالت 


