
محاضرات في مادة التنظیم القضائي                  األستاذ سعد بن عجیبة         

: 1912المرحلة الثانية : مرحلة الحماية سنة 

بمدينة فاس، تفاوض الفرنسيين  1912مارس من سنة  30بعد توقيع معاهدة الحماية في

واإلسبان على مصالح الدولة المغربية اإلستراتيجية وتقسيمها فيما بينهما، من أجل بسط 
اقتصاديا، وإداريا، وسياسيا، في سيطرتهما على عدة مجاالت حيوية ينتفع منها المغرب 

مناطق متفرقة من أرضه، وكان التفاوض أو االتفاق كما هو وارد في متن المعاهدة، يرمي 
إلى تواجد فرنسا في وسط وغرب وشرق المغرب، واسبانيا في الشمال وجنوب المغرب، 

دارة ومن بين أهم النقط التي ذكرت في المعاهدة أي معاهدة الحماية، هو إصالح اإل

بما في لذك سلك القضاء، الشيء الذي جعل التنظيم القضائي المغربي التقليدي  1المغربية
يتأثر بموجة جديدة من اإلصالحات الهيكلية الرامية إلى إعداد وتأسيس تنظيم قضائي شبيه 

.بالنموذج الفرنسي واإلسباني

ى ألولة المادة اوفعال وبناء على ما ورد في نصوص المعاهدة )االستعمارية( وخاص

ن مقا منها، تم تفعيل هذه اإلصالحات الجوهرية في نظر المعمر على أرض الواقع انطال

ي ف 1913ة ة سنالسنة التالية والموالية لسنة معاهدة الحماية، وهكذا تم تأسيس محاكم فرنسي

اء د وإنشفي تشيي 1914المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية، تلتها اسبانيا مباشرة سنة 

محاكم اسبانية في المناطق الخاضعة للحماية اإلسبانية. 

ي فاإلصالحات القضائية من لدن سلطات الحماية، حاول المغرب  هذهوفي مقابل 

عد بشخص سلطانه موالي يوسف الذي حل محل السلطان موالي عبد الحفيظ بأشهر قليلة 

ولة مغربي األصيل ومحاتوقيعه على معاهدة الحماية، المحافظة على هيكل القضاء ال

يم تنظ تنظيمه بواسطة اختصاصات جديدة، كردة فعل سريعة لحماية السيادة المغربية في

ن اح مقضائه وجعله يساير التطورات الطارئة على الواقع المغربي، وبالفعل وبعد إلح

، أنشئت بمقتضاه وزارة 1912أكتوبر 31سلطان المغرب صدر ظهير شريف مؤرخ في 

لقضائي يم اة العدلية مهمتها مراقبة القضاء الشرعي. ومن ثم نستنتج أن التنظسميت بوزار

ة في وجودالمغربي في بداية فترة الحماية أصبح متعدد المالمح من حيث عدد المحاكم الم

عات. منازكل دائرة قضائية، ومتنوع تماما من حيث القوانين المعمول بها في نطاق فض ال

نوع وجب ذكر العناصر التالية :ولإلبراز هدا التعدد والت

أوال : المناطق الخاضعة للحماية الفرنسية :

بفاس بأن : حكومة الجمهورية الفرنسية وجاللة  1912مارس  30قضت المادة األولى من معاهدة الحماية المؤرخة في  1

سكرية، لية، وعإدارية،وقضائية، ومدرسية، واقتصادية، وماسلطان المغرب اتفقا على إدخال نظام جديد يتضمن إصالحات 

ترام هيبة لبالد واحلدينية التي ترى الدولة الفرنسوية إدخالها نافعا باإليالة المغربية، وهذا النظام سيحافظ على الوضعية ال

 السلطان وممارسة الدين اإلسالمي والمؤسسات الدينية، وخاصة مؤسسة األحباس.
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تميز التنظيم القضائي المغربي في المناطق الخاضعة للحماية الفرنسية  بالتنوع في مجال   

المحاكم المعمول إبان فترة الحماية، بحيث حافظ التنظيم القضائي على تركيبة المحاكم 

ومعها  2به سابقا وفق نظام فردي، وكذلك المحاكم المخزنية الشرعية كما كن معمول

المحاكم العبرية، لكنه تم إلغاء المحاكم القنصلية، ومن جهة أخرى تم استحداث محاكم 

جديدة تمثلت في المحاكم العرفية والمحاكم العصرية ومحكمة االستئناف الشرعي) نظام 

 جماعي(.

 

 المحاكم العصرية -1

ظهير  بمثابة تسمية جديدة للمحاكم التي تم تأسيسها بموجبالمحاكم العصرية هي 

محل  حلت األنواع من المحاكم في بعدها التاريخي هذه، ف1913غشت  12الصادر بتاريخ 

لدول لب االمحاكم القنصلية المعمول بها إبان فترة ما قبل الحماية، بعد أن تنازلت أغ

حماية ق التع بها في فترة ما قبل تطبياألجنبية عن االمتيازات القضائية التي كانت تتم

ولة ة الداإلجراء بكونه تنازل بالوكالة لفائد ذاالفرنسية على المغرب، ويمكن قراءة ه

ة ا الدولرعاي المحاكم تكمن في حماية مصالح ذهالفرنسية، مادام أن الغاية من وراء إنشاء ه

ة ية صداقتفاقالتي كانت تجمعها الفرنسية ورعايا الدول األجنبية األخرى، ومن جملتها تلك ا

 وسلم مع المغرب قبل فترة الحماية.

، رنسيوعموما تتشكل المحاكم العصرية من قضاة فرنسيين يخضعون للنظام القضائي الف 

ناف الستئالمحاكم هي على ثالث درجات:  محاكم الصلح، ومحاكم ابتدائية، ومحكمة ا ذهوه

اسم التي شيدت فيما بعد، وتصدر أحكامها ببالرباط وبعض محاكم االستئناف األخرى 

 لفرنسيةقض االدولة الفرنسية، أما مسألة الطعن بالنقض فيتم نقض األحكام أمام محكمة الن

 بباريس.

أما من حيث االختصاص فالمحاكم العصرية كانت تنظر في جميع القضايا المدنية 

الرعايا الفرنسيين أو التي يكون والجنائية واإلدارية والتجارية التي يكون أحد أطرافها من 

                                                             
أن المحاكم المخزنية كانت حاضرة في التنظيم القضائي المغربي قبل فترة الحماية، وبما أن هذه المحاكم في رأينا سابقا  2

شكل دون أن ت لحمايةااألصل ينظمها العرف السائد بالمغرب ويرأسها باشا في المدينة وقائد في البادية، استمرت مع مرحلة 

ذاتها  رمي في حدتخزنية على معاهدة الحماية، خاصة وأن أبعاد المحاكم الم عائقا في التركيبة الجديدة للمحاكم بعد التوقيع

 إلى استحضار فكرة سيادة المغرب على أراضيه التي أصبحت خاضعة للحماية األجنبية.
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ما عدا قضايا األحوال الشخصية و الميراث الخاصة  أحد أطرافها من جنسية أجنبية أخرى،

بالمغاربة من المسلمين  واليهود، و كذا النزاعات المرتبطة بالعقار الغير محفظ، إال إذا كان 

 طرفا الدعوى معا من جنسية أجنبية.

 

 

 

 المحاكم الشرعية:  2

تعتبر المحاكم الشرعية من جملة المحاكم التي حافظ عليها التنظيم القضائي المغربي 

ه المحاكم كان لها وجود في فترة ما قبل توقيع معاهدة ذخالل فترة الحماية، بمعنى أن ه

الحماية وظلت قائمة بعد التوقيع، لكن التنظيم القانوني الفعلي للمحاكم الشرعية ظهر مع 

الذي أنشئت بمقتضاه وزارة سميت  1912أكتوبر  31شريف المؤرخ في صدور الظهير ال

بوزارة العدلية، وعقب ذلك صدر منشور من لدن الصدر األعظم مؤرخ بفاتح نونبر من 

 13ولكن في  .نفس السنة يحدد مؤقتا اختصاص القضاة المغاربة في المحاكم الشرعية

أكتوبر  31الشريف المؤرخ في  تم تغيير الظهير 1914يوليوز  7موافق  1332شعبان 

وحل محله الظهير الشريف الذي ظل زهاء ثالثين سنة كقاعدة عامة ونص أساسي  1912

لتنظيم المحاكم الشرعية بالمغرب، وباستقرائنا لنصوص الظهير الشريف الجديد لسنة 

، نجدها قد صنفت رجال القضاء المغربي آنذاك إلى صنفين: صنف أول يتعلق 1914

، 3وجدون بالمدن، مقابل صنف ثاني من القضاة الذين يمتهنون القضاء في الباديةبقضاة ي

وكانت األحكام الصادرة عن الصنف الثاني أي قضاة البادية تستأنف لدى قضاة الصنف 

األول، وأحكام هؤالء أي الصنف األول تستأنف لدى وزير العدلية، بمشاركة جماعة من 

وبقى العمل جاريا على  .جامعا بين السلطتين القضائية واإلداريةالعلماء فكان وزير العدلية 

م. فأحدث مجلس االستئناف الشرعي بشريف األعتاب 1921هذا المنهاج إلى أن حلت سنة 

  .الذي تستأنف لديه جميع األحكام الصادرة من كافة قضاة المغرب

                                                             
القضاة المعينين بالبادية يمثلون ثلث رجال القضاء المغربي آنذاك، أي أن عدد القضاة بالبادية أكبر من عدد القضاة  3

قت ي ذلك الوربية فبالمدينة في مغرب مطلع القرن الماضي، والسبب واضح في وجود هدا الفارق العددي، لألن البادية المغ

 كانت أكثر انتشارا وأكثر اتساعا من نظيرتها المدينة.
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عين بظهير والجدير بالذكر أن مجلس االستئناف الشرعي أصبح يتركب من رئيس م

شريف، ينوب عنه قاض نائبا له بإعتباره نائبا للرئيس، وأربعة مستشارين قضاة، وأربعة 

نواب قضاة، ويضم أربع غرف تنعقد كل منها بحضور ثالثة أعضا، بحيث توجد في كل 

 .4غرفة كتاب وأعوان

ف ستئناومن جانب أخر كانت إدارة الحماية تراقب كال من وزير العدلية ومجلس اال

يير، التسوبواسطة مندوبين فرنسيين ينوبون عن مستشار الدولة الفرنسية في شأن التوجيه 

كما كانت اختصاصات المحاكم الشرعية محصورة في األحوال الشخصية والميراث 

 والعقار غير المحفظ فقط، فلم يكن القاضي الشرعي صاحب االختصاص العام.

 المحاكم العرفية  3

 1914شتنبر  11الموافق ل  1332شوال  20أحدثت المحاكم العرفية بمقتضى ظهير 

القاضي باحترام ومراعاة النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل التي استتب األمن فيها  

التقاليد واألعراف، إذن فالمحاكم العرفية تظل فقط حكرا على القبائل التي سماها المستعمر 

البربري، أي ال وجود لها بالمدن الكبرى المغربية إال استثناء،  وتختص هذه بقبائل العرف 

المحاكم بالبت على وجه التحكيم من قبل محكمين ينتمون إلى القبيلة من أجل الدفاع عن 

مصالحها المحلية استنادا إلى األعراف، في جميع الدعاوى التجارية، والمدنية، والعقارية، 

ون التوثيق، باستثناء الدعاوى الزجرية التي بقيت صالحية البت واألحوال الشخصية، وشؤ

فيها مسندة إلى الباشوات والقياد، و لم تكن أحكام المحكمين و ال أحكام الجماعة قابلة 

عرفت هاته المحاكم تعديالت مهمة،  1934أبريل  18لالستئناف، أما  بمقتضى ظهير 

على درجتين :  الدرجة األولى تعنى  حيث أصبحت المحاكم العرفية تبت في النزاعات

بمحاكم عرفية ابتدائية، والدرجة الثانية تعنى بمحاكم عرفية استئنافية، إلى جانب القسم 

أسندت إليه مهمة النظر في الجنائي العرفي الذي تم إحداثه بالمحكمة العليا الشريفة، 

المخالفات التي يرتكبها الجنايات و الجنح التي ال يشملها اختصاص البشوات و القواد، و 

رجال السلطة. و كانت هاته المحاكم تنظر في جميع الدعاوى التجارية و المدنية و األحوال 

                                                             
أسست سنة مجلة دعوة الحق : مجلة شهرية )بصيغة إلكترونية( تعنى بالدراسات اإلسالمية وبشؤون الثقافة والفكر  4

 . للتعمق أكثر أنظر :174، تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، العدد 1957

 alhaq/item/4613-http://www.habous.gov.ma/daouatعلى الرابط التالي : 

 .30/04/2021تم اإلطالع عليه في 

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/4613
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الشخصية و المواريث و العقار، بمقتضى األعراف المحلية، و كانت هاته المحاكم تعقد 

 جلساتها حسب حاجيات كل قبيلة، و ليس بصورة مستمرة. 

 المحاكم العبرية 4 

ظ التنظيم القضائي المغربي على المحاكم العبرية في تواجدها ضمن قائمة المحاكم حاف

المعمول في فترة الحماية الفرنسية على المغرب، وكانت هذه المحاكم كما قلنا سابقا 

مخصصة للطائفة اليهودية المغربية فيما يخص قضاياهم المتعلقة باألحوال الشخصية 

 micgnaالتي تفسر المشناه أو المشنا  5لى قواعد التلمودوالميراث، من خالل االعتماد ع

التي تشرح أقوال األحبار  gemara 6 الجامعة لمجال التشريع، وكذلك الجيمارة أو الكيمارة

اليهود، ويمكن القول أن المحاكم العبرية نالت حظا أوفرا في اإلصالح البنيوي للمحاكم بعد 

ادة تنظيمها بمقتضى ظهير شريف مؤرخ في دخول المستعمر ألرض المغرب، إذ تم إع

، و الذي بمقتضاه أصبحت  المحاكم العبرية المغربية تقسم إلى محاكم 1918ماي  12

عبرية ابتدائية، ومحكمة عبرية عليا، وإلى جانب ذلك تم إحداث مجالس األحبار المفوضين 

 في المدن التي ال توجد بها دائرة من الدوائر اإلدارية.

 :  المخزنيةالمحاكم  5

بقيت المحاكم المخزنية بالصورة التي كانت عليها قبل التوقيع على معاهدة الحماية، وظلت 

، أي في فترة 1944مستمرة بنفس التنظيم الذي كانت تعرفه في إطار العرف، إلى غاية 

المعارك الطاحنة التي يشهدها العالم في الحرب العالمية الثانية، بحيث صدر ظهير شريف 

، يقضي بإدخال بعض التعديالت على المحاكم المخزنية في 1944نونبر  28خ في مؤر

محاكم مخزنية وأصبحت بمقتضى الظهير السالف الذكر عبارة عن  تكوينها واختصاصها

وأطلق عليها اسم محكمة الحاكم المفوض، و كانت تتكون من حاكم و نواب عنه، و ابتدائية 

فرنك،  10000ابتدائيا وانتهائيا التي ال تتجاوز قيمتها صارت تنظر في القضايا المدنية 

سنتيم مغربية  و  10000فرنك أي  10000وابتدائيا في القضايا التي تتراوح قيمتها ما بين 

 سنتيم مغربية(. 50000فرنك) 50000

                                                             
دونت فيه أراء حاخامات اليهود حول العقيدة اليهودية واألخالق واألعراف وقصص موثقة من التراث اليهودي، كتاب   5

 وهو مصدر أساسي لتشريع الحاخامات في الدعاوى القانونية.
اليهود الجيماره أو الكماره بوضع ثالثة نقط على حرف الكاف هو القسم الثاني من كتاب التلمود ويتضمن مباحثات طائفة  6

 األحبار بخصوص فتاوى خاصة بالطائفة اليهودية
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وبعد مضي عقد من الزمن على اشتغال المحاكم االبتدائية المخزنية بمدن المملكة المغربية 

 24بمقتضى القرار الوزيري الصادر بتاريخ   :محاكم مخزنية إقليميةداث مرة أخرى تم إح

. إذ أضحت بمقتضاه تختص بالنظر ابتدائيا في القضايا المدنية التي تزيد 1954أبريل 

سنتيم، وكانت كدرجة استئنافية بالنسبة لألحكام التي  50000فرنك أـي  50000قيمتها عن 

ة االبتدائية ابتدائيا، كما كانت تنظر بنفس الدرجة في األحكام تصدرها المحاكم المخزني

الصادرة الجنائية الصادرة عن محاكم الباشاوات و القواد، و كانت تنظر ابتدائيا في الجنح 

 التي تزيد فيها العقوبة على سنتين مع غرامة.

بر بمثابة كانت تعت 1918غشت  4أما المحكمة العليا الشريفة: التي أنشئت بموجب ظهير 

محكمة النقض المعمول بها حاليا في التنظيم القضائي المغربي الحديث، حيث كانت تنظر 

في استئناف كل األحكام الصادرة عن المحاكم األدنى درجة بحضور خمسة قضاة، وكانت 

تتألف من الغرف التالية : الغرفة الجنائية العرفية : تنظر ابتدائيا وانتهائيا في الجنايات في 

لمحاكم العرفية / الغرفة الجنائية : تنظر ابتدائيا وانتهائيا في الجنايات /غرفة استئناف ا

القضايا الجنحية : تنظر استئنافيا في قضايا الجنح الصادرة عن المحاكم المخزنية اإلقليمية / 

نقض  غرفة استئناف القضايا المدنية : تنظر استئنافيا في القضايا المدنية/ وغرفة التعقيب )ال

واإلبرام( تختص بالنظر في الطعون الصادرة بصفة نهائية عن المحاكم المخزنية التي 

 يترأسها كل من الباشوات والقواد . 

 

 ثانيا :  المناطق الخاضعة للنفوذ اإلسباني :

تعتبر المنطقة الخاضعة للنفوذ اإلسباني أو الحماية اإلسبانية الحلقة الغائبة في   

الكتابات القانونية، بسبب قلة المراجع التي تناولت أطوار مراحل االحتالل للشمال 

والجنوب المغربيين، وال سيما مرحلة تثبيت النظام القضائي اإلسباني في وسط النظام 

، علما أن النظام القضائي اإلسباني 1912قيع معاهدة الحماية سنة القضائي المغربي بعد تو

ال يختلف كثيرا عن النظام القضائي الفرنسي، إال في بعض الجزئيات المتعلقة بكيفية تدبير 

وسير بعض المحاكم، وعموما فإسبانيا المحتلة للشمال والجنوب المغربي ركزت بشكل 

مال، ورصدت كل اهتمامها في هيكلة إدارة المدن كبير على المنطقة األولى أي منطقة الش
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المطلة على الساحل، سواء المدن المطلة على البحر األبيض المتوسط أو المطلة على 

المحيط األطلسي، أو هما معا كما هو الشأن بالنسبة لمدينة طنجة، وهكذا وسيرا على عمق 

دأت اسبانيا ابتداء من سنة اإلصالحات التي نهجتها فرنسا في المنطقة الوسطى المغرب، ب

تسير على نفس المنوال التي سارت عليه فرنسا تحت ذريعة اإلصالح القضائي في  1914

إعادة النظر في بنية التنظيم القضائي المعمول به في هذه المناطق، علما أن المنطقة التي 

لعلة وجود  يةالمنطقة الخليفنتحدث عنها اآلن يطلق عليها في تلك الحقبة التاريخية باسم 

يمارس من و خليفة حاكم يرأسها ينوب في مهامه عن السلطان المغربي موالي يوسف،

خاللها جميع صالحيات السلطة المعول بها في شؤون الحكم ال سيما التشريعية، التي 

يمارسها بواسطة الظهير الخليفي، ومهما يكن فمالمح التنظيم القضائي بالمنطقة الخليفية 

 أربعة أنواع من المحاكم وهي موزعة على الشكل التالي:  ته علىاعتمد في بني

 المحاكم الشرعية:  1

على خالف ما كان يسود في بعض المناطق بالمغرب قبل فترة الحماية، كانت 

، 7المحاكم الشرعية تبت في كل القضايا المتنازع حولها دون حصرها في مجال محدد

ية القضائية العامة بالرغم من وجود محاكم باعتبار أن هذه المحاكم هي صاحبة الوال

مختصة في مجال معين في إشارة إلى المحاكم المخزنية التي تبت حصرا في مجال محدد 

يتعلق بالجنايات، وذلك راجع إلى االختالف الفكري والثقافي بين المناطق والقبائل، وال 

ظة التي عملت على الدوام سيما أن منطقة الشمال تعتبر من بين المناطق المغربية المحاف

 بتقديم قواعد الفقه اإلسالمي على األعراف والعادات القبلية. 

أخذت المحاكم الشرعية تتغير مالمحها بعد أن  1914وبموجب الظهير الخليفي لسنة 

أصبحت تتشكل من محاكم مبنية على درجات، حيث أصبح العمل ضمنها يقتصر على 

ابتدائية تتواجد في كل مدينة تقريبا من المدن المحسوبة  درجتين، إذ تتشكل أوال من محاكم

على شمال المملكة أو جنوبها والخاضعة بطبيعة الحال للنفوذ االسباني، ومحاكم استئناف 

شرعية على المستوى اإلقليمي، أي أنها تبسط نفوذها القضائي على مدينتين أو ثالثة مدن 

                                                             
الزال االختالف وارد بخصوص هذا المعطى في كون المحاكم الشرعية كانت تنظر في بعض الجرائم وفي نفس الوقت  7

ات راساد الدكره تكذكانت المحاكم المخزنية تنظر في مسألة المخالفات والجنايات. وبوجود هذا التنافس الحاصل في ما تم 

 القليلة تؤكد ازدواجية االختصاص فيما بينهما.
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نة تطوان مقر إقامة خليفة السلطان، باعتبارها على األقل، وأخيرا محكمة عليا تتواجد بمدي

 العاصمة اإلدارية للمنطقة الخليفية.

 المحاكم المخزنية : 2

 على غرار ما حدث في المناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي بخصوص استمرارية العمل

ية بالمحاكم المخزنية، حافظت كذلك السلطات اإلسبانية على بنية المحاكم المخزن

لجرائم ة باواختصاصاتها القضائية المتمثلة في البت في القضايا الجنائية التي لها عالق

د في لقيالدولة الداخلي، يترأسها الباشوات في المدن واالماسة بسالمة األشخاص وأمن ا

جة تتشكل من درجتين، الدر 1914البوادي، وقد أصبحت بموجب الظهير الخليفي لسنة 

وجد يا التي لعليااألولى تتعلق بالمحاكم المخزنية األولية، والدرجة الثانية تتعلق بالمحكمة 

 .مقرها بمدينة تطوان مقر إقامة خليفة السلطان

 المحاكم العبرية : 3

كانت المحاكم العبرية حاضرة في المشهد القضائي المعتمد بشمال المملكة المغربية سواء 

قبل فترة الحماية أو بعد التوقيع على المعاهدة، وكما هو معلوم فإن هذا النوع من المحاكم 

قضايا طائفة  كما رأينا في سابقا في المناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي، تختص بالنظر في

اليهود المغاربة ومنازعاتهم خاصة فيما يخص الميراث وقضايا األحوال 

الشخصية)النسب،البنوة،الزواج،الطالق،الحضانة...(، وقد عرفت هذه المحاكم طفرة نوعية 

 1346رمضان  27في بنية المحاكم واختصاصاتها، إذ بعد صدور الظهير الخليفي في 

لمتعلق بتنظيم المحاكم العبرية والتوثيق اإلسرائيلي في ، وا1928مارس  20الموافق ل 

، أصبحت المحاكم العبرية تعتمد على نظام الدرجتين هي األخرى، حيث 8المنطقة الشمالية

نجد في الدرجة األولى المحاكم العبرية األولية بنظام فردي أي وجود قاض واحد في 

ليا بمدينة تطوان تستأنف أمامها جميع الجلسة، والدرجة الثانية نجد المحكمة العبرية الع

 األحكام الصادرة من المحاكم األولية.

 المحاكم العصرية: 4

                                                             
يوجد نظير لهدا القانون بمنطقة الجنوب المغربي وقد ظهر قبل الظهير الخليفي بالمنطقة الشمالية،  حيث صدر الظهير  8

 1336 شعبان 11 يبية فالمتعلق إعادة تنظيم المحاكم العبرية والتوثيق اإلسرائيلي في المنطقة الجنوبية من المملكة المغر

 .1918ماي  12الموافق ل 
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تعتبر هذه المحاكم حديثة النشأة مقارنة مع باقي المحاكم األخرى التي أعاد المعمر تنظيمها 

بواسطة صالحيات واختصاصات جديدة، والمحاكم العصرية في حقيقتها حلت محل 

نصلية التي كانت قبل فترة الحماية، باعتبارها محاكم خاصة لها والية خاصة المحاكم الق

فقط على القضايا التي يكون أحد أطرافها من جنسية أجنبية، وفي نفس االتجاه سارت 

المحاكم العصرية التابعة للحماية اإلسبانية، بحيث أضحت هده المحاكم تتشكل من قضاة 

النزاعات القائمة بين رعايا دولة اسبانيا )اإلسبان( ومن  إسبانيين الجنسية، ينظرون فقط في

في حكمهم من الدول األجنبية، وهي على ثالث درجات : الدرجة األولى يطلق عليها 

بمحاكم الصلح أو بمحاكم الصلح األولية، أما الدرجة الثانية يطلق عليها المحاكم االبتدائية، 

 ئاف. والدرجة الثالثة يطلق عليها محكمة اإلستن

 في منطقة طنجة الدولية : -

إلى جانب المنطقة الخليفية كانت توجد منطقة طنجة الدولية التي تم إخضاعها لحماية         

دولية وليس دولة واحدة فقط، مع وصاية دولة اسبانيا فيما يخص بعض الجوانب المتعلقة 

ع لبنود بروتوكول طنجة باإلدارة القضائية، فقد كانت المنطقة من الناحية السياسية تخض

، يقضي بجعل مدينة 1923دجنبر  18الموقع في باريس بين بريطانيا وفرنسا واسبانيا في 

طنجة منطقة دولية منزوعة السالح، وتم تكوين في هذا الصدد هيئة تشريعية دولية تتشارك 

 في عملية حكم المدينة على الرغم من احتفاظ سلطان المغرب بسيادته على المغرب. 

، يعهد 1924فبراير 16وقد تم االتفاق على إحداث محكمة دولية مختلطة بموجب ظهير 

إليها تنظيم شؤون العدل بمنطقة طنجة بالنسبة لألجانب والمحميين المغاربة، اقتداء بالقضاء 

العصري الذي أحدثه االستعمار اإلسباني في شمال المملكة المغربية وجنوبها، حيث  أمسى 

ئي الخاص بمنطقة طنجة الدولية على درجتين :  الدرجة األولى تتعلق التنظيم القضا

بمحكمة الصلح، و الدرجة الثانية تتعلق بالمحكمة االبتدائية تضم في حظيرتها غرفة 

، تحول  1953يونيو 10الموافق ل  1372رمضان  27لالستئناف، لكن بعد صدور ظهير 

صلح والمخالفات/ محكمة ابتدائية للقضاء التنظيم القضائي إلى الشكل التالي : محكمة لل

المدني والجنح/ محكمة الجنايات/ وأخيرا محكمة االستئناف باعتبارها أعلى درجة للتقاضي  

 حيث أن أحكامها لم تكن قابلة للنقض. 
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