
محاضرات في مادة التنظیم القضائي            أستاذ المادة : سعد بن عجیبة           

 الفصل الثالث: المبادئ العامة للتنظيم القضائي:

لى األو من المعلوم أن القاعدة القانونية في مرحلة تأسيسها والسيما في المرحلة

تنظيم  إلى المتعلقة بالصياغة، تأخذ بعين االعتبار مجموعة من المعطيات الهامة الرامية

يما فتسهيل معامالت الناس شتى أنواع القوانين الوضعية بصورة تقنية ومنظمة بهدف 

ا وهرهبينهم أو بينهم وبين المؤسسات العامة والخاصة، فهي من جهة أولى تختزل في ج

جال الم قبل العمل بمقتضياتها الرئيسية، عدة مبادئ كبرى كأساس بنيوي في عالقتها مع

ة ة عدالذي تنظمه داخل فضاء إقليم معين، أما من جهة ثانية فهي تحمل خصائص قانوني

 تعمل على إسقاط هذه المبادئ بشكل فوري على أرض الواقع.

انونية قاعد وعموما فالمبادئ التي يعتمد عليها التنظيم القضائي بصفة عامة هي بمثابة قو

من  تنظم اإلطار العام لحسن سير مرفق العدالة في محيطها القضائي الوطني، وتسهر

يه ص علاس وصيانة حقوقهم طبقا لما ينخاللها الدولة على إرساء دعائم العدل بين الن

ي ي المحلقضائالقانون في الحدود اإلقليمية لبلد ما،  وعلى إثرها يتم قياس درجة الوعي ال

ن قانوأو الوطني ومقارنته مع باقي التنظيمات القضائي الكبرى المختلفة في إطار ال

 المقارن.

ار تساهم إلى حد كبير في فهم وغني عن البيان أن مبادئ التنظيم القضائي في هذا اإلط

النموذج الذي يعتمده كل بلد في منظومته التشريعية، خاصة وأن فكرة العدالة التي يجسدها 

مرفق القضاء على مستوى الواقع، تعد قرينة غير قابلة لإلثبات العكس في وجود مناخ 

 بين كافةديمقراطي أصيل يرعى الحقوق ويصونها، ويحافظ على فكرة ضبط النظام العام 

الفرق والطوائف االجتماعية وذلك من خالل الضمانات التي يضعها لحماية حقوق الدفاع، 

 .1وجعل القضاء يتمتع بالهبة واالستقاللية التي يفرض أن يتميز بها

ولضمان نزاهة مرفق القضاء ومنحه دور طالئعي مهم في كيان المجتمع وممارسة الرقابة 

ره السادة القضاة بالمملكة المغربية أقر المشرع مجموعة من على العمل القضائي الذي يباش

.المبادئ التي تروم إلى تحقيق هذه األهداف وضمان حسن سير عمليات التقاضي
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  أوال: مبدأ استقاللية القضاء

يعتبر مبدأ استقالل القضاء أو مبدأ استقالل السلطة القضائية من أهم المبادئ التي يقوم عليها 

، سيرا على نهج األنظمة القضائية المقارنة 20112القضائي المغربي الحالي بعد سنة التنظيم 

الحديثة في سائر الدول الديمقراطية، حيت إستوى هذا المبدأ بشكل واضح على رأس هرم 

قدما بفكرة سمو  المبادئ المعمولة بها في هذا النطاق، باعتباره مبدأ رئيسي وهام في الدفع

 محاكم بشكل نهائي عن منطق اإلدارة. العدالة وحياد ال

وعموما فاستقالل القضاء كمفهوم قانوني هو في حقيقته مبدأ دستوري سامي ينص عليه 

تماما عن السلطتين التشريعية  3الدستور وينظمه في فصوله، بل ويخصص له بابا مستقال

لة كهيئة قضائية وعن السلطة التنفيذية، احتراما لهيبته ومكانته بين هيئات ومؤسسات الدو

لئن كانت النصوص مستقلة عنها تماما وحكم بينها في سائر المنازعات الناشئة فيما بينها، و

تنظيمها ألشكال وأنواع المؤسسات ومن بينها المؤسسة القضائية،  بخصوصالدستورية 

جاءت في الوثيقة الدستورية متفرقة على شكل أبواب مستقلة، صيانة لعدم تداخل 

ت فيما بينها أيضا، فإن هذا األمر في حد ذاته يعتبر ضمانة شكلية لالستقالل االختصاصا

السلطة القضائية في مهامها واختصاصاتها عن باقي المؤسسات الدستورية األخرى، وذلك 

بتحصين عمل القضاة من أي ضغط أو تأثير خارجي ألي جهة كيفما كانت، وتمتيعهم بكافة 

إليهم للبت في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد الصالحيات القانونية المخولة 

واالستقالل التامين. على أساس أن الجهة المخول لها دستوريا النظر في هذا األمر تعود من 

الذي يرأسه جاللة الملك ويسهر  ،حيث االختصاص إلى المجلس األعلى للسلطة القضائية

يخص تعيينهم وترقيتهم نوحة للقضاة فيما على صيانة مرفق القضاء وتفعيل الضمانات المم

 تأديبهم. وتقاعدهم و

                                                             
 يوليوز منها. 29وهي السنة التي تم فيها إصدار دستور المملكة الجديد في  2
 .128إلى الفصل  107الباب السابع من الدستور من الفصل  3
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ومن جهة أخرى يلعب مبدأ استقالل السلطة القضائية دورا هاما في تحفيز القضاة للقيام 

، 4بعملهم وفق الشكل المطلوب داخل المحاكم دون أي خوف أو ضغط داخلي أو خارجي

رب ومنحه دفعة قوية من الناحية ولتعزيز هذا األمر في صفوف الجسم القضائي بالمغ

،  106.13يحمل رقم  2016الواقعية، أصدر المشرع المغربي نظاما أساسيا للقضاة سنة 

والموافق ل  1437جمادى الثانية  14الصادر في  1.16.41بموجب الظهير الشريف رقم 

، كضمانة فعلية لصيانة العمل القضائي بصفة عامة وللقاضي بصفة 2016مارس  24

ة ضد أي عزل أو نقل أو تعسف، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة من خالل الحقوق خاص

ولعل نقل اختصاصات رئاسة النيابة والواجبات المنصوص عليها في نظامهم األساسي. 

الوكيل العامة في اآلونة األخيرة بالمغرب من حيث اإلشراف والتبعية من وزير العدل إلى 

  بإعتباره رئيسا للنيابة العامة يعد تكريسا حقيقيا وفعلياالعام للملك لدى محكمة النقض 

 لالستقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

 

 ثانيا : مبدأ التقاضي على درجتين :

من البديهي أن العمل القضائي بمناسبة إصداره للقرارات واألحكام القضائية من مختلف 

قاضي القانونية للبت في النزاعات المعروضة المحاكم الوطنية، يتطلب استحضار شخصية ال

عليه، وإعطائها حكما معلال للفصل في النزاع بصورة مؤقتة أو نهائية، حسب طبيعة الملف 

المعروض على الهيئة القضائية. وفي معرض االجتهاد الصادر من لدن القضاة في إطار ما 

وإجرائية  ة مسطريةيسمى باالجتهاد القضائي، كان البد من إعطاء ضمانات قانوني

للمتخاصمين أثناء مباشرتهم للدعوى القضائية، وذلك في منحهم الحق من جديد في استئناف 

أو الطعن أو إعادة النظر في القرارات القضائية الصادرة ضدهم، احتماال لوجود نقص في 

 التعليل أو في عدم التركيز على نقطة أساسية اعتبرها القاضي في معرض بته في الملف

مسألة ثانوية أو عارضة، أو لم ينتبه لها سهوا، أو أن رأيه لم يكن صائبا من الناحية القانونية، 

                                                             
من الدستور المغربي على سبيل المثال الذي جاء في فقرته األولى ما يلي: يمنع كل تدخل في القضايا  109الفصل  4

 غط.ضة على القضاء وال يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات وال يخضع لألي ضالمعرو
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أو أن رأيه صائب ولكن لم يقنع أو يرضى به أحد أطراف النزاع...، ومن ثم كان مبدأ 

 التقاضي على درجتين يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمتخاصمين في الدعاوى الناشئة بينهم،

صدر حكم ضدهم أو ضد مصلحتهم، يستوجب تصحيحه أو إعادة النظر فيه أمام محكمة كلما 

 تفوق درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار األول.

ومبدأ التقاضي على درجتين في حقيقته ما هو إال عملية قضائية أو إجراء قضائي يتطلب 

روضة على القضاء، وطبقا لهذا التعمق من جديد ولمرة ثانية في الملف أو القضية المع

المعنى فهو يشكل صيغة مثلى لتحقيق العدالة واإلسهام في تطبيق القانون وحماية الحقوق، 

ألنه يتيح لقضاة الدرجة الثانية فرصة إعادة بحث القضية المرفوعة على أنظارهم، وتصحيح 

 األحكام الصادرة بشأنها في محاكم الدرجة األولى.

السماح لألطراف الخصومة من أن يعرضوا خصومتهم  درجتين يعنيإذن فالتقاضي على 

أوال أمام محاكم الدرجة األولى) المحاكم االبتدائية إذا كانت الخصومة مدنية أو جنحية أو 

اجتماعية، والمحاكم اإلدارية إذا كانت الخصومة إدارية، والمحاكم التجارية إذا كانت 

حاكم كلها تصنف ضمن محاكم الدرجة األولى الخصومة تجارية( وهذه األنواع من الم

، ثم من جهة ثانية يخول لهم القانون إمكانية جديدة يمكن إعتبارها أحكاما قضائيةوتصدر 

تظلم تحمل نفس األسباب ونفس الموضوع ونفس األطراف في الطعن باالستئناف أمام 

والجنائية والجنحية  محاكم الدرجة الثانية : محاكم االستئناف بالنسبة للخصومة المدنية

واالجتماعية والمحاكم االستئناف اإلدارية في الخصومة اإلدارية ومحاكم االستئناف في 

الخصومة التجارية(، وكل هذه المحاكم تصنف ضمن محام الدرجة الثانية تصدر لنا ما 

 بالقرارات القضائية.يسمى 

محكمة النقض فال يعتبر درجة  وأما الطعن بالنقض ضد القرارات القضائية اإلستئنافية أمام

ثالثة من التقاضي، ذلك أن ذلك األخيرة أي محكمة النقض تعتبر محكمة قانون وليست 

محكمة موضوع، وبصفتها كذلك فهي ال تراجع القضية التي حكم فيها إستئنافيا من حيث 

المحاكم الوقائع، وإنما يقتصر دورها فقط في النظر في مدى موافقة الحكم الصادر عن إحدى 

 اإلستئنافية للقانون الموضوع أو اإلجرائي.
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 : ـــ مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية

ينطوي العمل القضائي على مقومات فعلية لوجود فكرة العدالة في نصوص القانون الوضعي 

م داخل المحيط االجتماعي لألفراد في نطاق إقليم معين، من خالل تقدي -ولو بشكل نسبي-

ضمانات هامة لمجموع المتقاضين الراغبين في الولوج إلى فضاء المحاكم من أجل صيانة 

حقوقهم والدفاع عنها في نطاق ما يسمح به القانون، وعلى هذا األساس يشكل مبدأ المجانية 

أو مجانية القضاء في هذا اإلطار أحد الضمانات القوية التي تشجع المتقاضين بدون أدنى شك 

تلف دعواتهم بصفة مستمرة على أنظار الهيئة القضائية للبت فيها بشكل في عرض مخ

مجاني دون مقابل بمجموع المحاكم المغربية كل حسب اختصاصاتها، ولهذا فالمبدأ القاضي 

بمجانية مرفق القضاء، نراه موجه بشكل مباشر لطائفة المتقاضين من األشخاص الطبيعين 

م من المطالبة والدفاع عن حقوقهم بناء على ما يتوفر واألشخاص اإلعتباريين، قصد تمكينه

 عليه ملف قضية من حجج وأدلة رسمية.

وعموما يشكل مبدأ مجانية القضاء أحد الضمانات الرئيسية التي يعتمد عليها التنظيم القضائي 

ة المغربي في مبادئه األساسية، قياسا على نفس المبادئ القانونية التي تعتمدها النظم القضائي

الحديثة، باعتبارها خدمة عامة وعمومية ومجردة وملزمة لكافة األشخاص القاطنين فوق 

تراب المملكة، إذ ال فرق في ذلك بين المواطن المغربي واألجنبي غير حامل للجنسية 

المغربية، بما أن القضاء فكرة مجتمعية مشتركة موجهة للجميع دون حصرها في طائفة 

الحاالت، ومن ثم فإن مجانية القضاء تشكل ضمانة دستورية معينة بناء على الصفات و

مزدوجة على حسن سير مرفق القضاء بالدرجة األولى، وتسهيل طريقة التقاضي بين 

 المتقاضين دون األخذ ألي اعتبارات شخصية أو مهنية أو سياسية... بالدرجة الثانية. 

بين األفراد المتقاضين مما يجعل وفي الواقع نرى أن مبدأ المجانية يضمن تطبيق المساواة 

معه القاضي الذي يبت في الملف يعمل بحياد تام عن األطراف ويركز فقط في موضوع 

الخصومة ال غير. وبالتالي نستنتج أن مبدأ مجانية القضاء يقصد به ذلك المبدأ الذي يرمي 

قابال ماديا من إلى الفصل في المنازعات من لدن القضاة دون أن يتقاضوا أجرا مباشرا أو م

طرف المتخاصمين، ألن القاضي في جميع األحوال ال يجوز له ذلك مطلقا لعلة استخالصه 

لراتبه الشهري من خزينة الدولة بموجب المهام الموكولة إليه دستوريا، حيث أن الدولة في 
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، وذلك تفاديا 5تنظيمها لقطاع القضاء هي من تتكلف بأداء رواتب القضاة كل حسب درجته

 .خطورة ظاهرة الرشوة واستشراء الفساد القضائيل

قضائية ضرورية تتعلق بالدعاوى التي  6وعلى خالف هذا األمر توجد مصاريف ورسوم 

يباشرها أطراف الخصومة أمام المحكمة المختصة في البت في النزاع، حيث تقع على 

فية إن صح التعبير عاتقهم لوحدهم وبصورة خاصة ولو كانوا إدارة عمومية نفقات مالية جزا

تؤدى لصندوق المحكمة، إذا تعلق األمر بتقييد الدعوى أو الصوائر المالية التي ينطق بها في 

ختام القرارات واألحكام القضائية باإلضافة إلى التفنيدات، أو أنها تؤدى أمام جهات مهنية 

لمعاينات، أخرى كأجور الخبراء وأتعاب المحامين وأجور التراجمة ومصاريف الشهود وا

وهذا األمر يعد مقبوال من الناحية العملية والواقعية لكي تتكاثر الدعوى الكيدية وقطع الطريق 

 أمام كل من أراد التالعب بالقضاء أو إزعاجه.

 

 

وإذا كان المبدأ العام يقضي بمجانية القضاء مع إلزامية أداء الرسوم والمصاريف القضائية 

اإلداري لمرفق القضاء في إشارة إلى المصاريف الواجب بشكل إلزامي فيما يخص الجانب 

أداؤها لدى صندوق المحكمة، فإنه يوجد استثناء قضائي في شكل مبدأ أساسي يقضي بإعفاء 

بعض المتقاضين من الرسوم القضائية وعدم إلزامهم بدفعها نهائيا، وهو ما يسمى بمبدأ 

ن المتقاضين المعوزين من اللجوء إلى المساعدة القضائية، حيث يهدف هذا المبدأ إلى تمكي

المحاكم وطرق باب القضاء، قصد االستفادة من مساعدة قضائية تمكنهم من سلك الدعوى 

القضائية بصورة مجانية، بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بمباشرة 

المحامي ومصاريف  الدعوى وسيرها أمام المحاكم وما يتبعها من إجراءات التقييد وأتعاب

                                                             
  :يشير النظام األساسي للقضاة بالمغرب في مادته السادسة أن قضاة المملكة يخضعون للترتيب التالي  5
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، وبهذه الطريقة يمكن القول أن المساعدة القضائية تجعل فئة 7أخرى تدخل في نطاق الدعوى

المعوزين على قدم المساواة مع خصومهم الميسورين، وتمنحهم الحق في مباشرة دعاواهم 

. 8دون أن يكون هناك أي تأثير عليهم بسبب سلوكهم مسطرة المساعدة القضائية .بشكل عادي

وهكذا يتعين على المعنيين الراغبين في الحصول على مسطرة المساعدة القضائية، توجيه 

أوال طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة الناظرة في ملف القضية، وثانيا إثبات 

على أساس أن  .الطالب للمساعدة القضائية شهادة تثبت عوزه وحاجته أو شهادة عدم العمل

قوة القانون من سائر األحكام إلى غاية اإلستئناف، وتتمثل حصرا في فئة هناك فئة تعفى ب

األجراء في مجال الشغل، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. وفئة أخرى تعفى حصرها 

بناء على طلب وهي معوزة والتي تدلي بشهادة اإلحتياج لإلستفادة من  1966مرسوم 

 .المساعدة القضائية

 

 

                                                             
األساس لصندوق المحكمة فيما يخص اإلجراءات اإلدارية المعروفة تجدر اإلشارة إلى أن هده المصاريف هي موجهة ب 7

ائي ملي قضعلدى المؤسسات العمومية األخرى، وال عالقة للقضاة أو القاضي بهده المصاريف، ألن هذا األخير ينهج 

  ة.يتمثل في البت في الخصومة وال عالقة له بالعمل اإلداري الذي يباشره جهاز كتابة الضبط لدى المحكم
بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة  1966الموافق ل فاتح نونبر  1386رجب  17بتاريخ  514.65المرسوم الملكي رقم  8
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