
محاضرات في مادة التنظیم القضائي            األستاذ سعد بن عجیبة           

: رابعا : مبدأ وحدة القضاء

من أهم المبادئ العملية التي يرتكز عليها الجسم القضائي في عمله  يعتبر مبدأ وحدة القضاء

اليومي، باعتباره صمام أمان بالنسبة للنظام القضائي المغربي في الوقت الراهن، إذ يعمل 

السهر على ترتيب وتأثيث بيت القضاء بصورة موحدة ومرتبة من خالل  بشكل تلقائي في

توحيد العمل بكافة القوانين الموضوعية المؤطرة لنزاعات الخصوم الطارئة في موضوع 

النزاع، باإلضافة إلى ضبط اإلجراءات المعمول بها داخل المحاكم المغربية في شتى 

تيار مخالف من لدن الفاعلين في المشهد تخصصاتها، دون أن يكون هناك أي اختالف أو اخ

القضائي من قضاة وإداريين ومتقاضين وخبراء ومحامون وموثقون إلى غير ذلك من 

المهن القانونية والقضائية...، وينصرف معنى هذا المبدأ في فلسفته القانونية إلى ضرورة 

لقضائية التي االعتماد على جهة قضائية واحدة، ينتمي كل قضاتها إلى نفس المؤسسة ا

تعمل بدورها على توحيد العمل القضائي، ويمثل أمامها جميع المتقاضين أصحاب 

بحيث الخصومات باعتبارها صاحبة الوالية العامة في الشأن القضائي داخل المملكة، 

يخضع لها جميع المواطنين واألجانب دون أن يكون هناك تمييز بين جنسيتهم وجنسهم 

نا بين صفات األشخاص ومراكزهم االجتماعية والوظيفية بين وعقيدتهم، إذ ال فرق ه

مواطن وأجنبي أو غني وفقير أو مسلم وغير المسلم، فالكل يخضع إلى نفس السلطة 

القضائية في شتى أنواع الدعاوى القانونية مدنية أو عمومية أو تجارية أو إدارية. ولقد تم 

في التنظيم القضائي المغربي مباشرة بعد  العمل بهذا المبدأ الهام المتعلق بوحدة القضاء

حصول المغرب على استقالله، وتم تثبيته بشكل صريح في ظل قانون التوحيد والتعريب 

، كبديل فعال للتصنيف المتشعب الذي فصلته سلطات 1965والمغربة في مطلع سنة 

 ة.االستعمار إبان فترة الحماية واعتمدته للتفرقة بين المغاربة وغير المغارب

وقد يسأل سائل عن جدية وحدة القضاء في التنظيم القضائي المغربي في ظل وجود 

بعض المحاكم ذات التخصص كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم التجارية والمحاكم اإلدارية، 

وقد يظهر فعال من خالل التركيبة الحالية أن القضاء غير موحد مادام أن هناك محاكم 

ية المتمثلة في المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف، إال أن هذا مستقلة عن المحاكم العاد

األمر ال يعدو أن يكون إال تخصصات فقط يتطلب من خاللها وجود تكوين متخصص 
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والسرعة في البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم المختصة، شريطة أن كل هذه المحاكم 

ة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية وحتى إن استقلت عن بعضها البعض فتجمعها محكم

، ومن ثم فوجود هده المحكمة من خالل غرفها الستة تضمن لنا بشكل قوي مبدأ 1بالمغرب

 وحدة القضاء بالمملكة المغربية. 

قضاء وعلى عكس بعض األنظمة القضائية المقارنة كما هو الحال مثال بالنسبة لل

نقض الفرنسي، نجده اعتمد على ازدواجية القضاء بدل وحدته من خالل وجود محكمة ال

فراد، ن األالفرنسية والتي توحد العمل القضائي فيما يخص الدعاوى والنزاعات الطارئة بي

الذي وية، الذي يقوم مقام محكمة النقض في المادة اإلدار يقابلها مجلس الدولة الفرنسي

  يتولى النظر في النزاعات التي يكون أحد طرفيها إدارة تابعة لمصالح الدولة.

 خامسا :  مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات

ت راءايتميز العمل القضائي في عموميته بنوع من المرونة والحركية في القواعد واإلج

ي فكرة هم فنية المعمول بها داخل المحاكم من لدن القضاة والمتقاضين والمساعدين لالقانو

لمشهد ا أو العدالة، على أساس أن العمل القضائي وفق ما تقدم هو أقرب إلى اإلبداع الفني

قان الذي يتطلب تقمص شخصية مهنية ما وأداء دورها بإت scene dramatique  الدرامي

ني نسبة للعمل المسرحي حيث يتم تشخيص الواقع بشكل درامي فتام كما هو الشأن بال

spectaculaire  ن العملأيكتسب قيمة فنية وإجتماعية ويحظى بثقة الجمهور، مما يدل على 

نشطة التي يختلف تماما عن كل األعمال واأل فعال يحمل طابعا مرنا وحركيا تجعله القضائي

ن أهم ، وممومية األخرى التابعة لمصالح الدولةيقوم بها باقي الموظفين في المؤسسات الع

فعات لمراالعناصر الدالة على حركية ومرونة العمل القضائي هي تلك التي تتعلق بطريقة ا

 الشفوية ونظام الجلسات القضائية العلنية داخل المحاكم.    

نين بحضور ويقصد بمبدأ العلنية أو علنية الجلسات هو ذلك اإلجراء الرامي بالسماح للمواط 

جلسات المحاكم التي تعقدها بمناسبة بتها في الملفات المعروضة على الهيئة القضائية 

                                                             
) بغرفها الستة( هي التي تنظر في كل الطعون المقدمة  -المجلس األعلى سابقا-محكمة النقض في المغرب أو  1

 . ةو اإلداريارية أضد األحكام االنتهائية الصادرة عن كل محاكم الموضوع سواء تعلق األمر بالمحاكم المدنية أو التج
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بمجموع المحاكم المغربية، إال إذا نص القانون على خالف ذلك طبقا للفقرة األولى من 

، ونرى أن مبدأ علنية الجلسات يشكل في 2من قانون المسطرة المدنية المغربي 43الفصل 

مانة قوية للمحاكمة العادلة وخصوصا في الشق المتعلق بالقضايا الجنحية حد ذاته ض

والجنائية، بحيث يتم التطرق إلى جميع النقط المتعلقة بملف القضية ومناقشتها من كل 

الجوانب الممكنة على مسامع الحضور، سواء من جانب قضاة الحكم الذين يبتون في ملف 

ئية، أو من جهة النيابة العامة الممثلة للحق العام، أو القضية ويصدرون أحكاما وقرارات قضا

من جانب هيئة الدفاع التي تؤازر األشخاص)الموكلين( أمام المحاكم، على أساس أن 

الحضور في إطار مبدأ العلنية هو حق للجميع دون استثناء، وخاصة بالنسبة لألهل 

لتنظيم القضائي  والطرق التي المتقاضين وطلبة كلية الحقوق الدين يرغبون في فهم مادة ا

 تمارس بها الدعاوى وعالقتها بمهنتي القضاء والمحاماة.

أما مبدأ شفوية المرافعات فهو مبدأ مكمل للمبدأ األول المتعلق بعلنية الجلسات ويتجانس معه 

في مجموع اإلجراءات التي تؤطرهما داخل المحاكم، حيث يفضي هذا المبدأ طابعا حمائيا 

متقاضين لمعرفة ما يروج في ملفهم القضائي وما يثيره كل أطراف النزاع حين بالنسبة لل

 45من دالئل ووثائق وشهود وبيانات ...الخ، ولكن بالرجوع إلى الفصل  3مباشرة الدعوى

من الظهير الشريف رقم  2المادة  بموجبمن قانون المسطرة المدنية المغربي الذي تم تعديله 

، والتي 1993شتنبر  10الموافق ل 1414األول  ربيع 22بتاريخ  206-93-1

 72-03وتممت بدورها بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم  غيرت

 3الموافق ل 1424ذي الحجة  12بتاريخ  1-04-23الظهير الشريف رقم  الصادر بتنفيذه

لدعوى المدنية ال نجده نص على أن مبدأ شفوية المرافعات فيما يخص ا، 20044فبراير 

يطبق إال في بعض القضايا فقط، وهو ما يؤشر على أن الدعوى المدنية تأخذ بالمسطرة 

                                                             
من قانون المسطرة المدنية : لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون  43تشير الفقرة من الفصل  2

 المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو األخالق الحميدة.
والدالئل والبيانات والشهود، لذلك فيما يخص الدعوى العمومية فهي تتكئ على العناصر الجوهرية من مناقشة الدفوعات   3

الف ختلف باختنية فتفالدعوى العمومية والتي تنظر في قضايا الجنح والجنايات نجد كل مرافعاتها شفوية، أما الدعوى المد

 من قانون المسطرة المدنية المغربي. 45طبيعة القضايا طبقا للفصل 
 .2004فبراير  5موافق ل ال1424ذو الحجة  14منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  4
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، على خالف الدعوى العمومية التي تنظر في 5الكتابية كأصل والمسطرة الشفوية كاستثناء

 قضايا الجنح والجنايات. 

 

 سادسا : مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي : 

قضاء الفردي والقضاء الجماعي من أكثر المبادئ إثارة للجدل في التنظيم القضائي يعد مبدأ ال

المغربي، بسبب االختالف والتناقض الحاصل ما بين الشق األول من المبدأ المتعلق بالقضاء 

، حيث ال يمكن للقارئ أن يفقه أو أن 6الفردي والشق الثاني منه والمتعلق بالقضاء الجماعي

هذا المبدأ من إجراءات ومقتضيات تنعكس إيجابا أو سلبا على التنظيم يلم بما يحمله 

القضائي، إال بعد رصد أهم التطورات التي حصلت في بنية هذا األخير انطالقا من سنة 

حيث اعتمد المشرع المغربي في بداية التنظيم القضائي المغربي على مبدأ القاضي ، 1974

م االبتدائية ومحاكم الجماعات والمقاطعات، في حين الفرد أو القاضي الفردي أمام المحاك

 كانت محاكم االستئناف تتبع نظام القضاء الجماعي.

، غير المشرع المغربي نظرته   1993شتنبر  15وبعد مرور عقدين من الزمن وتحديدا في 

 حول الطريقة التي تعقد بها الجلسات داخل المحاكم، فأصدر قانون جديد يتعلق بتغيير قانون

المسطرة المدنية تراجع من خالله عن النظام القضاء الفردي، وأبقى فقط على نظام القضاء 

                                                             
تطبق أمام المحاكم االبتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة  من قانون المسطرة المدنية على أنه : 45ينص الفصل  5

 .اآلتية بعده 344و 342و 336و 335و  334و 332و 331و 329محاكم االستئناف وفقا ألحكام الفصول  أمام

ول المذكورة المخولة حسب الفص ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، االختصاصاتالمحكمة االبتدائية  تمارس

 .المقرر لمحكمة االستئناف ولرئيسها األول أو للمستشار

 : القضايا التالية غير أن المسطرة تكون شفوية في

 القضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وإنتهائيا ؛ -

 ة والطالق والتطليق؛قضايا النفق -

 القضايا االجتماعية ؛ -

 الكراء ؛ قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة -
 .المدنية قضايا الحالة -
 
القضاء الفردي هو نظام قانوني يحكم فيه قاض منفرد في القضية المعروضة أمامه، تعقد جلساتها بقاض واحد، أما  6

 القضاء الجماعي فيفصل في القضية ثالثة قضاة.
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الجماعي الذي بمقتضاه كانت المحاكم االبتدائية تنظر في القضايا بحضور هيئة قضائية 

 .7مكونة من ثالثة قضاة وكاتب للضبط وممثل النيابة العامة

نونبر  11المؤرخ في  15-03ومع مطلع األلفية الثالثة أصدر المشرع القانون رقم 

، عاد بموجبه المشرع إلى القضاء الفردي كقاعدة عامة في جميع القضايا، باستثناء 2003

دعاوى األحوال الشخصية والميراث، والدعاوى العقارية العينية والمختلطة، ودعاوي 

 17الصادر في  34.10من القانون 4نوال كذلك أكد الفصل نزاعات الشغل. وعلى نفس الم

على نفس المقتضى الرامي إلى انعقاد الجلسات بشكل فردي مع مراعاة  2011غشت 

بعض االستثناءات الواردة في هذا األمر، مما يعني أن التنظيم القضائي الحالي بالمغرب 

البتدائية، واستثناء نلجأ في بعض يعتمد على القضاء الفردي كقاعدة عامة لتشكيلة المحاكم ا

 . 8الدعاوى إلى القضاء الجماعي

ضمن يربي وإذا كان القضاء الفردي بإعتباره القاعدة األصلية في التنظيم القضائي المغ

 وليةسرعة الفصل في المنازعات في أجل معقول مع تحمل القاضي في هذه الحالة المسؤ

طبيق تى وحرصه عل ضي الفرد مهما كانت عنايتهإن القاالكاملة في الحكم الذي سيصدره، ف

، ة الحكمهيئ القانون فقد يفتقد للخبرة والحنكة المطلوبة  مقارنة مع وجود ثالثة قضاة في

 رضيةفخاصة إذا كان هذا القاضي حديث العهد في التحاقه بالسلك القضائي. مما يجعل 

ن لى أإضافة إة للمتقاضين اإلعتماد على النظام القضائي الجماعي أكثر ضمانة بالنسب

 .آلخرلالقضاء الجماعي يقلل من إمكانية التحيز أو خرق القانون بسبب مراقبة البعض 

 

                                                             
من ظهير التنظيم القضائي(، وكذلك محاكم  7قضاة )الفصل  ثالثةأما محاكم االستئناف فتعقد جلساتها بحضور  7

 (.08.03من قانون  3فصل ال(، ومحاكم االستئناف اإلدارية )53.95من قانون  4االستئناف التجارية )الفصل 

أو أكثر  ستشاراويمكن أن يضاف إلى تشكيلتها م أما غرفة الجنايات االستئنافية، فتتكون من رئيس غرفة ومستشارين،

 (.قانون المسطرة المدنية 416)الفصل 

 5"تعقد المحاكم االبتدائية بما في ذلك المصنفة جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل  8

ضبط، اعدة كاتب الوبعده، وكذا االختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمس

قضاة  ضور ثالثةيها بحماعدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا األسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبت ف

 بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.

 


