ورقة تقديمية
ينظم ماستر قانون العقود و العمال بالكلية متعددة التخصصات بالناظور،
بشراكة مع هيئة املحامين بالناظور ،يومي  22و  23مارس  ، 2019ندوة حول موضوع :
قراءات في قانون  15-38المنعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
و مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن القانون املوضوعي،مهما بلغت دقة صياغته ،ال ينفع ،إن لم يوازه قانون إجرائي به يعيد
القاض ي إليه فاعليته و ُ"يعلم" به حين ُ"ي ّ
جهل" من قبل الشخاص  .من هنا كان قانون املسطرة املدنية
،فعال ،العجلة الثانية لعربة القانون  .وباعتباره وعاء أغلب املفاهيم اإلجرائية  ،كان مدخال رئيسا إلى
تنفيذ برنامج إصالح منظومة العدالة؛ فتحتمت مراجعته،بقصد تنزيل املقتضيات التي جاء بها الدستور
الجديد للمملكة.
وما يقوي حتمية هذه املراجعة ،هو جعل هذا القانون املسطري املدني متالئما مع مقاربة التحديث
ّ
يستجر ذلك من تقليص للسجالت
للوصول للمحكمة الرقمية مرورا باإلدارة االلكترونية للقضايا،وما
الورقية والشغال اليدوية  .وهذا يتعذر تحققه بدون التثبت من الصياغة التشريعية .
وقد جاءت مسودة مشروع قانون املسطرة املدنية في صيغتها املحينة بتاريخ  12يناير 2015
ّ
ّ
ّ
واملؤكد  .حيث يبدو أن الهدف الرئيس من كل ذلك هو االرتقاء بفعالية و
واملعدل
املتمم
ِّ
ِّ
ب 535مادة منها ِّ
نجاعة الوظيفة القضائية وتبسيط و تسريع الخصومة املدنية  ،بدءا من تقديم الطلب القضائي مرورا
بمختلف "وحدات" الخصومة من تبليغ وتحقيق  ...وصوال إلى الحكام والقرارات و تنفيذها الذي يضل
1

معضلة حقيقية ،فبدون تنفيذ الحكام ال يمكن القول بوجود فعالية ونجاعة للقضاء و ال بوجود نفع
للحقوق واملراكز القانونية التي " يتكلم " بها  ،ومن ثم ،عدالة حقيقية .وهو ما أكده صاحب الجاللة
امللك محمد السادس ،في خطابه السامي بمناسبة الذكرى ال ـ` 56لثورة امللك والشعب....".الرفع من
النجاعة القضائية ،للتصدي ملا يعانيه املتقاضون،من هشاشة وتعقيد وبطءالعدالة  .وهذا ما يقتض ي
تبسيط وشفافية املساطر ،والرفع من جودة الحكام ،والخدمات القضائية ،وتسهيل ولوج املتقاضين إلى
املحاكم ،وتسريع وتيرة معالجة امللفات ،وتنفيذ الحكام "....
وملا كان أي إصالح للقانون املسطري يستلزم حتميا ،إصالحا للتنظيم القضائي ،فقد حض ي هذا
الخير بصياغة نص القانون رقم ، 38 .15جاء بمسرد محكم لجميع محتوياته املفرغة في  120مادة ،من
أبرز املباديء التي كرستها ،تقريب القضاء من املتقاض ي .ومن خالل التطور التاريخي للتنظيم القضائي
للمملكة ،يظهر أن هذا النص عين من صاغه على المن القضائي و النجاعة القضائية و استقالل
القضاء.
و ما انمازت به هذه الصياغة الجديدة هو تجميع مختلف نصوص التنظيم القضائي في وعاء تشريعي
واحد شامل لجميع جوانبه وكلياته وجزئياته،مع احتوائه العديد من املستجدات الهامة على جميع
املستويات كالتسيير والتقسيم و التنظيم اإلداري والقضائي ملختلف املحاكم والتفتيش.
فما هو املستند االعتباري املجتمعي الذي دفع الى صياغة النصين الجديدين للمسطرة املدنية و
التنظيم القضائي ؟
و هل استجاب النصان النتظارات املتقاضين ؟ و هل تفاديا السلبيات التي تعتري القانون
املسطري املدني الحالي؟
وبما أنهما متقاطعان ومتكامالن،جاءا متوازيين وفي سياق زمني وموضوعي واحد  ،وباستحضار
وحدة الهدف منهما  ،فأي تكامل أو ترابط أو تقاطع بينهما ؟
وهل كان إعدادهما فرصة لرفع التداخل في املفاهيم التي احتوياها ؟
وهل زاوجا  ،فعال  ،بين " تدقيق العبارة وتوضيح املضمون "؟
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و هل ،بهما ستختفي ،فعال  "،ظاهرة اجترار القضايا أمام املحاكم " والبطء في منح الحماية
القضائية ؟
وهل تمكنا من إيجاد الحلول ملشاكل التبليغ و التنفيذ ؟
والى أي حد كرس نص قانون التنظيم القضائي مبدأ الوالية القضائية ووحدة املرجع القضائي
والتخصص والقرب؟
هذه بعض السئلة التي ستتم اإلجابة عنها من خالل املداخالت التي ستتمحور حول :
 املحور االول  :الجديد في لغة وصياغة وتحديد املفاهيم اإلجرائية.املحور الثاني  :تبسيط وتسريع إجراءات الخصومة املدنية  ،و الحد من الهدر املسطري.املحور الثالث  :مدى تجاوز إشكاالت التبليغ و التنفيذ.-املحور الرابع  :أبرز مستجدات التنظيم القضائي.

الجدولة الزمنية للندوة:
 إرسال أو إيداع استمارة املشاركة تسليم أو إرسال نصوص املداخالت : -تاريخ الندوة

:

:

قبل  10مارس .2019
قبل  18مارس .2019

الجمعة والسبت 22و 23مارس .2019

لكل استفصالُ ،يتصل بـ ـ :
ـ ذ /جمال الطاهري :
ـ ذ /مراد أسراج :

E.mail : tahirija@hotmail.com. Tel : 0661996943
E.mail : morad75@yahoo.fr :Tel : 0663026111.

3

