
محاضرات في مادة التنظیم القضائي              األستاذ سعد بن عجیبة               

 بعد الحصول على االستقالل التنظيم القضائي في المغرب

تنظيم ا التعد فترة حصول المغرب على االستقالل من أهم المحطات التاريخية التي مر منه

ت ت تحالقضائي المغربي، حيث عمل المغرب بعد استرداد سيادته على المناطق التي كان

عيشها يلتي احماية كل من فرنسا واسبانيا، بإحداث محاكم جديدة تتماشى والوضعية الجديدة 

كل  بعد حصوله على االستقالل، وفي المقابل عمل على إلغاءلمغرب الجو السياسي با

قد لسامي فاغرض المحاكم التي تتنافى والسيادة المستقلة بالمملكة المغربية، ولألجل لهذا ال

ل ي شكبادرت الدولة المغربية إلى اإلسراع في إدخال مجموعة من المتغيرات الهامة ف

القضائي من خالل المراحل التالية : تعديالت جوهرية على قواعد التنظيم 

:  1965سنة   1956المرحلة األولى : من فجر اإلستقالل 

شهدت هذه المرحلة بزوغ إصالحات جوهرية حقيقية في مجال التنظيم القضائي بواسطة 

، وهكذا تم بمقتضى 1عدة ظهائر تروم إلى إعادة التوازن بين السلط وعدم الخلط فيما بينها

أبريل  4والموافق ل  1375شعبان  22الصادر في  1.56.035يف رقم الظهير الشر

التي حلت محل المحاكم القنصلية والمحاكم المخزنية، بشأن تنظيم المحاكم العادية  1956

مقابل سحب االختصاصات من الباشوات والقياد باعتبارهم أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية. 

مغربة المحاكم وقضاتها، أخذة بعين االعتبار نظام وقد تشكلت المحاكم العادية على فكرة 

التقاضي على درجات، وفسح المجال اللتحاق القضاة المغاربة بالمناصب القضائية، مع 

إصدار األحكام باسم جاللة الملك، حيث توزعت على الشكل التالي : نجد أوال محكمة 

، ام )القضاء الجماعي(تأخذ بنظ ، ثم المحكمة اإلقليمية)قضاء فردي(الحاكم المفوض 

وأخيرا المحكمة العليا الشريفة كهيئة عليا للنقض، على نفس المنوال توزعت كذلك محاكم 

على نفس الدرجات، محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية ومحكمة عليا  القضاء الشرعي

، كما أن المحاكم العبرية واصلت هي األخرى جملة اإلصالحات التي مست المحاكم للنقض

تتشكل من : محاكم الحاخامات )  1957فبراير  23لعادية، والتي أصبحت بمقتضى ظهير ا

الحكام المفوضين(، المحاكم العبرية اإلقليمية، المحكمة العبرية العليا بالرباط.

 1956أكتوبر  2وجه السلطان محمد الخامس خطابا في حفل تدشين الدورة القضائية لمحكمة االستئناف العصرية بتاريخ  1

اء غربة القضوأهمها م التي تمليها العدالة نفسهاونحن نسلك لهذا اإلصالح المبادئ ’ مؤكدا فكرة استقالل القضاء قائال : 

 ’.كله، واستقالله وفصله عما سواه من السلط
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 1376رمضان  28الصادر في  1.57.127وفي نفس اإلتجاه نجد الظهير الشريف رقم  

خبراء ي بإنشاء محاكم التشغيل لتحل محل مجالس ال، والقاض1957أبريل  29الموافق ل 

هد المكلفة بالنظر في نزاعات الشغل والمنظمة بموجب الظهير الشريف المؤرخ في ع

 .1929دجنبر  16الحماية سنة  

 27ل  ربيع األول والموافق 2الصادر في  1.57.223ثم نجد أخيرا الظهير الشريف رقم 

يم لس األعلى كأعلى سلطة قضائية في هرم التنظ، والقاضي بإحداث المج1957شتنبر 

ئية و لجناالقضائي المغربي، وكان يتكون من أربعة غرف وهي : الغرفة المدنية والغرفة ا

 والغرفة االجتماعية والغرفة اإلدارية.

 

 

 

 1974إلى سنة  1965المرحلة الثانية من سنة 

، بعد 2تعتبر هذه المرحلة التاريخية حاسمة جدا في مسار التنظيم القضائي المغربي 

أن أصرت الدولة المغربية إلى وضع قطيعة نهائية وجذرية مع اإلصالحات التي باشرتها 

السلطات الفرنسية واإلسبانية في عهد الحماية وغيرت طبيعة ومالمح التنظيم القضائي 

جراءات التي قامت بها الدولة المغربية في هذا اإلطار، هو المغربي، وكان من أهم اإل

رمضان  22بتاريخ  3.64إصدار قانون يتعلق بتوحيد المحاكم على المستوى الوطني رقم 

م، 1965يناير  26التوحيد والمغربة  والتعريب بتاريخ  1965يناير  26الموافق ل  1384

ون المشار إليه أعاله( واشتراط الجنسية من القان 1القاضي بتوحيد الجسم القضائي)الفصل 

منه(، مع استعمال اللغة العربية كلغة رسمية لمحاكم  4المغربية لممارسة القضاء)الفصل 

 (.  5الدولة المغربية في إصدار األحكام القضائية والمداوالت والمرافعات)الفصل 

اكم التي تم توحيدها أو كما وباستقرائنا لقانون التوحيد والمغربة والتعريب توحيد نجد المح  

 1965من قانون توحيد المحاكم لسنة  2يطلق عليها بالمحاكم الموحدة تتركب طبقا للفصل 

                                                             
هذه الحقبة تولى فيها الملك الحسن الثاني شؤون الحكم بالمغرب بعد وفاة السلطان محمد الخامس، وعمل على تطبيق  2

  ية أصيلة.مخططات استعجالية لإلصالح بنية اإلدارة والقضاء بإرادة وهوية مغرب
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يوليوز  3الموافق ل  1387ربيع األول  25بتاريخ  1005.65والمرسوم الملكي رقم 

 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي من الدرجات التالية:  1967

محكمة لها والية عامة في جميع القضايا، وتتألف من  27عددها : محاكم السدد 

رئيس وقاض أو عدة قضاة ومن ممثل أو عدة ممثلين للنيابة العامة وكتابة الضبط وتعمل 

 بنظام فردي.

محكمة، وتتألف من رئيس ومن غرفة واحدة أو عدة  16: يبلغ عددها محاكم إقليمية

على قاض أو عدة قضاة للبحث وكتابة غرف وعلى قاض أو عدة قضاة للقاصرين و

 الضبط، ووكالء الدولة ونوابهم، تعمل بنظام القضاء الجماعي.

محاكم وتتواجد بالمدن الكبرى الرباط وفاس ومراكش  3يبلغ عددها  محاكم استئناف:

وملحقة لإلستئناف بطنجة، وتتألف من رؤساء أولين وعلى غرف من بينها غرفة 

، بوجود وكالء عامون للدولة، وكذا كتابة الضبط. ونوابهم تعمل للقاصرين وغرفة لالتهام

 بنظام القضاء الجماعي و تقوم في مهامها القضائية بالرقابة على قضاء المحاكم اإلقليمية.

: بقي كما هو ولم يطرأ بشأنه تجديد أو تغيير، بل احتفظ بنفس وأخيرا المجلس األعلى 

 ن تاريخ إحداثه.االختصاصات التي أوكلها له المشرع م

أصبح التنظيم القضائي على موعد أخر من  1974وفي المقابل وبحلول سنة 

اإلصالحات الجوهرية الطارئة على هدا الورش الهام في بنية الدولة المغربية، حيث صدر 

والموافق ل  1394جمادى الثانية  24بتاريخ  1.74.338ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

ق بالتنظيم القضائي للمملكة والذي كان بمثابة قفزة نوعية في مسار ، يتعل1974يوليوز 15

تاريخ التنظيم القضائي المغربي، بعد أن تم إصدار إلى جانب هذا الظهير قوانين هامة 

تتعلق بالنظام األساسي للقضاة، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، تعمل 

والشكلية التي عرفتـها المحاكم بناء على الشكل التالي  على مواكبة المستجدات الموضوعية

: 

 إحداث محاكم الجماعات والمقاطعات التي حلت محل محاكم السدد.-

إحداث المحاكم االبتدائية وحلت محل المحاكم اإلقليمية، وأصبحت الجهة القضائية ذات - 

 الوالية العامة، بنظام فردي.
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 أما فيما يخص محاكم االستئناف والمجلس األعلى فبقيا كما هما.- 

، طرأت 1974وبعد مضي قرابة عشرون سنة على العمل بالتنظيم القضائي المغربي لسنة 

بعض المستجدات الهامة على بنية المحاكم المغربية، بناء على الطفرة التشريعية التي 

ماضي، حيث كان البد من إحداث محاكم عاشها المغرب في العقد األخير من القرن ال

متخصصة لتسهيل وتيرة الدعاوى القضائية والبت في النزاعات في اجاالت معقولة 

ومضمونة، ومن ثم ظهرت المحاكم اإلدارية كأول محكمة مختصة في المجال اإلداري 

طبقا والبت في المنازعات التي تكون فيها اإلدارة المغربية طرفت في الدعوى، وذلك 

الصادر في  1. 19. 225الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   41-90للقانون رقم 

، ثم أعقبتها بأربعة سنوات المحاكم 1993شتنبر  10الموافق ل  1414ربيع األول  22

التجارية باعتبارها محاكم مختصة في البت في الدعاوى التجارية بعد أن تم فصلها عن 

الصادر األمر بتنفيذه  53. 95بناء على القانون رقم  الضغط المحاكم اإلبتدائية بسبب

 12الموافق ل  1417شوال  4الصادر بتاريخ  1.97.65بموجب الظهير الشريف رقم 

 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.و 1997فبراير 

قرابة أربعون سنة من الزمن، إال أن  1974العمل بالتنظيم القضائي المغربي بسنة  استمرو

، والتي تمت اإلشارة 2011تعديله وتغييره وتتميمه بموجب مجموعة من القوانين سنة  تم

 إليها في مطلع الفصل األول من هذا البحث. وسنتناولها بالتفصيل في الفصول الالحقة.

 


