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 ورقة تقديمية

 بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، عمالقانون العقود و ال ينظم ماستر 

 :ندوة حول موضوع  ،   2019مارس  23و  22، يومي هيئة املحامين بالناظور بشراكة مع 

 للمملكة   المنعلق بالتنظيم القضائي 15-38قراءات في قانون 

 و مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

إن القانون املوضوعي،مهما بلغت دقة صياغته، ال ينفع ،إن لم يوازه قانون إجرائي به يعيد 

املسطرة املدنية  كان قانون من هنا . القاض ي إليه فاعليته و "ُيعلم" به حين "ُيجّهل" من قبل الشخاص 

إلى  كان مدخال رئيسا ، وعاء أغلب املفاهيم اإلجرائية باعتبارهو  . عجلة الثانية لعربة القانون ال ،فعال،

جاء بها الدستور  التي ملقتضياتا تنزيل بقصد،مراجعته تحتمتف ؛ومة العدالةصالح منظإ تنفيذ برنامج

 .الجديد للمملكة

ع مقاربة التحديث متالئما م املسطري املدني جعل هذا القانون  هو،وما يقوي حتمية هذه املراجعة 

ذلك من تقليص للسجالت  يستجرّ  وما،باإلدارة االلكترونية للقضايامرورا الرقمية  للوصول للمحكمة

  . التشريعية الصياغةمن  ثبتوهذا يتعذر تحققه بدون الت الورقية والشغال اليدوية . 

 2015يناير  12املحينة بتاريخ  امشروع قانون املسطرة املدنية في صيغته ت مسودةوقد جاء

د مادة منها  535ب ل واملؤّكِّ م واملعّدِّ االرتقاء بفعالية و هو  كل ذلك منالرئيس الهدف حيث يبدو أن . املتّمِّ

مرورا  طلب القضائيتقديم ال بدءا من ، الخصومة املدنية القضائية وتبسيط و تسريع  الوظيفة  نجاعة

ضل ي ذيالتنفيذها  والقرارات و  حكاملى ال إوصوال  ... تحقيق و  تبليغمن  الخصومة ختلف "وحدات"بم
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 ال بوجود نفع  و لقول بوجود فعالية ونجاعة للقضاءيمكن ا ال لحكامافبدون تنفيذ  ة،معضلة حقيقي

صاحب الجاللة  وهو ما أكده .عدالة حقيقية، ، ومن ثم  للحقوق واملراكز القانونية التي " يتكلم " بها 

 الرفع من".....لثورة امللك والشعب 56`ــبمناسبة الذكرى ال  ساميال هخطاب فيامللك محمد السادس، 

وهذا ما يقتض ي   .وتعقيد وبطءالعدالة هشاشة النجاعة القضائية، للتصدي ملا يعانيه املتقاضون،من

تبسيط وشفافية املساطر، والرفع من جودة الحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج املتقاضين إلى 

 ..." .تيرة معالجة امللفات، وتنفيذ الحكاماملحاكم، وتسريع و 

هذا  حض يقد ف،تنظيم القضائي ستلزم حتميا، إصالحا للملا كان أي إصالح للقانون املسطري يو 

من ، مادة 120 بمسرد محكم لجميع محتوياته املفرغة في  جاء، 38. 15القانون رقم بصياغة نص الخير 

التطور التاريخي للتنظيم القضائي . ومن خالل من املتقاض ي القضاءتقريب  ،هاتأبرز املباديء التي كرس

استقالل  النجاعة القضائية و  المن القضائي و  عين من صاغه على  لنصاهذا أن  يظهر،للمملكة 

 القضاء.

تجميع مختلف نصوص التنظيم القضائي في وعاء تشريعي هو ت به هذه الصياغة الجديدة ما انماز  و 

العديد من املستجدات الهامة على جميع  احتوائهمع ،وجزئياته وكلياته جوانبه جميعواحد شامل ل

 . والتفتيش  داري والقضائي ملختلف املحاكمكالتسيير والتقسيم و التنظيم اإل  املستويات

ن للمسطرة املدنية و يالجديد نصينالفما هو املستند االعتباري املجتمعي الذي دفع الى صياغة 

 ؟  التنظيم القضائي

 السلبيات التي تعتري القانون و هل تفاديا  النتظارات املتقاضين ؟ لنصانا استجابهل و 

  الحالي؟املسطري املدني 

استحضار وب وفي سياق زمني وموضوعي واحد ، ينجاءا متوازيومتكامالن،متقاطعان وبما أنهما 

 فأي تكامل أو ترابط أو تقاطع  بينهما ؟ ، وحدة الهدف منهما

  ا ؟اهيكان إعدادهما فرصة لرفع التداخل في املفاهيم التي احتو وهل 

 ؟"  تدقيق العبارة وتوضيح املضمون  بين "  ، فعال ،وهل زاوجا   
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والبطء في منح  الحماية  املحاكم " أمام القضايا اجترار " ظاهرةو هل ،بهما ستختفي، فعال ، 

 ؟ القضائية

 من إيجاد الحلول ملشاكل التبليغ و التنفيذ ؟  اوهل تمكن

 القضائية ووحدة املرجع القضائي قانون التنظيم القضائي مبدأ الوالية نصس والى أي حد كر 

 ؟والتخصص والقرب

 :  ستتمحور حول جابة عنها من خالل املداخالت التي م اإل تتالتي سسئلة هذه بعض ال 

 وصياغة وتحديد املفاهيم اإلجرائية.الجديد  في لغة :  ل املحور االو  -

  .و الحد من الهدر املسطري  ، تبسيط وتسريع إجراءات الخصومة املدنية : املحور الثاني-

 التبليغ و التنفيذ.مدى تجاوز إشكاالت   : املحور الثالث-

 مستجدات التنظيم القضائي. أبرز  املحور الرابع :- 

 الجدولة الزمنية للندوة: 

 .2019 مارس  10 :          قبل       استمارة املشاركة إيداعإرسال أو  -

 .2019 مارس 18:         قبل   املداخالت أو إرسال نصوص  ليمتس -

 .2019 مارس 23و22 والسبت الجمعة         :               الندوة تاريخ -

  لكل استفصال، ُيتصل  بــــ :

      Teltahirija@hotmail.com:  E.mail . 0661996943  :ــ ذ/ جمال الطاهري :          

                           Tel : 0663026111.:   E.mail : morad75@yahoo.fr :                   ــ ذ/ مراد أسراج
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