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  كلمة السيد الرئيس األول
  

  بسم اهللا الرحمان الرحيم
  

ال يخفى على الجميع الدور الذي أصبح منوطا بالقضاء في المجتمعات الحديثة نظرا لتعدد مسؤولياته وانفتاحه على كل 
 وحقوق الواجهات و توسع اختصاصاته في مختلف الميادين فهو حامي للحريات الفردية و الجماعية وداعم للديمقراطية

  .اإلنسان و مكرس لدولة الحق و القانون و محفز للتنمية
كما أن مسؤولياته في حفظ األمن و النظام و الفصل في المنازعات سواء في الميدان الجنائي أو المدني  لم تعد كما كانت 

  .خرىعليه من قبل لتطور المجتمع و سرعة تداول المعلومات به في ارتباط مع المجتمعات العالمية األ
ففي الميدان الجنائي كثرت الجرائم و تعدد معها مرتكبوها من األفراد أو المؤسسات و لم تعد جرائم بسيطة يسهل معالجتها 
، بل تعقدت تنظيماتها إلستنادها على مدارس متخصصة محلية أو عابرة للقارات مما تطلب للتعامل معها أسلوبا جديدا 

  .حدية لردعهايعتمد على العلم و التكنولوجيا ال
و في الميدان المدني فقد توسعت دائرة النزاعات و اتخذت  أشكاال مختلفة بحكم إحداث الشركات المدنية والتجارية المتعددة 

  .الجنسيات 
من أجل تطوير جهاز القضاء و الرفع من مردوديته و نجاعته ليكون في مستوى تحديات العولمة تنفيذا للتوجهات الملكية 

اللة الملك محمد السادس نصره اهللا منذ اعتالئه عرش أسالفه المنعمين وخاصة الواردة في خطاب فاتح مارس السامية لج
  : بمناسبة اجتماع دورة المجلس األعلى للقضاء و الذي جاء فيه2002

متنـــــا ما فتئنا منذ تقلدنا األمانة العظمى لقيادة شعبنا و التي يعتبر القضاء من صميم مسؤولياتها نوجه حكو« 
والبرلمان إلى األهمية القصوى التي نوليها إلصالح القضاء و تحديثه و تأهيله لإلسهام الفعال في المشروع المجتمعي 

  .   انتهى النطق الملكي»الديمقراطي الذي نسهر على تحقيقه 
عالة و ناجحـة بذلت وزارة العدل مجهودات كبـيـرة لتحديث القضاء و تأهيلــه مــن أجــل عدالة عصرية ف

ومتفتحة على العالم معبرة عن انشغاالت المتقاضين حيث قامت بتجهيز المحاكم بالمعـدات ووسائــل العمـل الحديثة 
وتوفير العنصر البشري و تأهيله بما يمكنه من مواجهة كل التحديات كما عملت على تكوين القضاة و الموظفين في مجال 

رامج المعلوماتية لعمل كتابة الضبط لتسريع العمل القضائي و تسهيل إمكانية اطالع اإلعالميات و غيرها و إعداد الب
متقاضين على اإلجراءات و تقديم المساعدات للمحاكم إلحداث مواقع إلكترونية تمكن المواطنين و مساعدي القضاء من  ال

تب عن ذلك من اكتظاظ وضياع التوصل بالمعلومات بسهولة من مواقعهم دون تحمل مشاق زيارة المحكمة و ما يتر
  .للوقت

 على الشبكة ma.cataza.www: و في هذا اإلطار قامت محكمة اإلستئناف بتازة بإحداث موقع إلكتروني و هو
من تتبع   من أجل عرض مختلف أنشطتها و حصيلة عملها و تمكين المتقاضين ودفاعهم االنترنيتالمعلوماتية 

  :قضاياهم الرائجة أو المحكومة دون عناء و كذلك التعريف بمختلف الخدمات التي تقدمها والمتمثلة بصفة عامة فيما يلي
  مسطرة الطعن باإلستئناف

إن مسطرة الطعن باإلستئناف قد تتعلق باألحكام الصادرة في النزاعات المدنية، كما تتعلق باألحكام الصادرة في النزاعات 
  .رية و في الحالتين يجب أن يقدم الطعن داخل آجال محددة قانوناالزج

  .مسطرة الطعن باإلستئناف في النزاعات المدنية .1
و يقدم الطعن باإلستئناف في النزاعات المدنية ممن كان طرفا في الحكم اإلبتدائي بمقال أمام كتابة ضبط المحكمة اإلبتدائية 

  .التي أصدرت الحكم المطعون فيه
 .لطعن باإلستئناف في النزاعات المدنيةآجال ا .2
 يوما من تاريـخ تبليـغ الحكـم اإلبتدائـي، و في قضايا األوامر باألداء 30أجل الطعن باإلستئناف في القضايا المدنية .3
مبنية على الطلب 8  يوما من تاريخ النطق باألمـر القضائـي 15 أيام من تاريخ تبليغ األمر، و في قضايا األوامر ال

 يوما من تاريخ 15 يوما من تاريخ تبليغ األمر اإلستعجالي، وفي قضايا األسرة 15بالرفـض، و في القضايا اإلستعجالية 
التبليغ، مع اإلشارة إلى أن المحاكم اإلبتدائية تصدر أحكاما نهائية في القضايا المدنية إذا كان موضوع الطلب فيها ال يزيد 

 بــحوادث الشغــل و األمراض المهنيـة و المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان  درهم ما لم يتعلق األمر3000عن 
  .اإلجتماعي
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 .مسطرة الطعن باإلستئناف في القضايا الجنائية .3
 - أ يقدم طلب اإلستئناف في شكل تصريح إلى مكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط  

 .بمحكمة االستئناف
 -  ب المحكوم عليه معتقال فإن التصريح باإلستئناف يمكن أن يقدم بمكتب الضبط بالمؤسسة السجنية التي يتواجد إذا كان  

 .رهن اإلعتقال بها
 أيضا للمطالب بالحق المدني الطعن باإلستئناف فيما يخص حقوقه المدنية غير أن استئنافه هذا يتطلب أداءه يجوز .4

 . درهم100لقسط جزافي بصندوق المحكمة يقدر ب 
 .أجل الطعن باإلستئناف في النزاعات الجنائية .5

   ن حضوريا، أو من يوم تبليغ الحكم إذا أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم إذا كا10أجل الطعن في القضايا الزجرية 
مثابة حضوري   .كان غيابيا أو ب

   مسطرة الطعن بالنقض
إن مسطرة الطعن بالنقض قد تتعلق بالقرارات الصادرة في النزاعات الزجرية، و في كل الحاالت يجب أن يقدم الطعن 

  .بالنقض داخل آجال محددة قانونا
 نيةمسطرة الطعن بالنقض في النزاعات المد .1

 يوما 30يقدم الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن محكمة اإلستئناف بعريضة النقض بواسطة الدفاع داخل أجل 
 . عامكمبدأمن تاريخ تبليغ القرار 

 مسطرة الطعن بالنقض في النزاعات الجنائية .2
مطعون فيــــــــه يرفع طلب النقض بواسطة تصريح يدلي به أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم ال

و يقوم بهذا التصريـح إمـا طالب النقض بنفسـه، و إما بواسطة محام و يقيد بسجل خاص معد لهذه الغاية و يوقع 
عليه كل من كاتب الضبط الذي تلقى التصريح و المصرح ، أما إذا كان طالب النقض معتقال أمكنه أن يقدم تصريحه 

  .بمكتب الضبط بالمؤسسة السجنية
  الطعن بالنقض في النزاعات الزجريةأجل 

 أيام من يوم صدور الحكم المطعون فيه، بيد أن هذا األجل ال يبتدئ إال من يوم تبليغ 10يحدد أجل طلب النقض في 
مثابة حضوري   .الحكم إذا كان غيابيا أو ب

  التعرض على األحكام الغيابية
قانون و هو يمارس ضد األحكام و القرارات التي تصدر التعرض هو طريق من طرق الطعن العادية المحددة بمقتضى ال

 أيام من تاريخ التبليغ القانوني مالم يتعلق باألحكام 10في غيبة الطاعن سواء كانت مدنية أو زجرية و ذلك داخل أجل 
  .المدنية القابلة لإلستئناف

  تعرض الغير الخارج عن الخصومة
حكام الصادرة المدنية التي تمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو يمكن لكل شخص أن يتعـرض علـى القـرارات و األ

ال . يقدم التعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقاالت اإلفتتاحية للدعوى. من ينوب عنه في الدعوى
للغرامة في يقبل أي تعرض خارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبث إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا 

  .حدها األقصى
  طلب إعادة النظر

يمكن طلب إعادة النظر في القرارات و األحكام الصادرة في القضايا المدنية ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن كان 
  :مستدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها في األحوال التالية

ل البت في أحد الطلبات، إذا وقع تدليس أثناء تحقيق إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم باكثر مما طلب أو أغف
  .الدعوى، إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم

  .إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف اآلخر
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يـن نفـس األطـراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم إذا قضت نفس المحكمة ب
  .انتهائيين و متناقضـين و ذلك لعلة عدم اإلطالع على حكم سابق أو لخطإ واقعي
  .إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين

  طلب إيقاف التنفيذ المعجل
الحكم اإلبتدائي القاضي بالنفاذ المعجل و بنسخة من المقال اإلستئنافي، يقدم الطلب أمام غرفة المشورة و يرفق بنسخة 

  .وال يمكن طلب إيقاف التنفيذ بشأن األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون من حيث المبدإ
  تنفيذ العقوبات المالية و اإلكراه البدني

ستيفاء الغرامات و المصاريف القضائية المستحقة لفائدة تتولى مصالح كتابـات الضبط بمحاكـم اإلستئنـاف و المحاكم ا
  :الخزينة العامة بمجرد ما يصير للحكم قوة األمر المقضى بـه، و يتم تنفيذ العقوبات المالية بإحدى الحالتين

 .و هو أن يفصح المحكوم عليه بعقوبة مالية عن إرادته في أداء ما بذمته فورا:  األداء الفوري-
و هو أن يوجه للمحكوم عليه اإلنذار باألداء و يبقى بدون جدوى بعد مرور أكثر من شهر واحد من : ري األداء الجب-

 .تاريخ التوصل، حينئذ يتم سلوك إجراءات التنفيذ العادية كالحجز أو الزج بالغريم في السجن في إطار اإلكراه البدني
  الطعن في قرار السيد نقيب هيئة المحامين بتقدير األتعاب

 يوما من تاريخ التبليغ و يرفق بنسخة من مقرر السيد النقيب المحدد 15قدم الطلب أمام السيد الرئيس األول داخل أجل ي
  .لألتعاب بعد أداء الرسم القضائي عنه

  .و اهللا ولي التوفيق
  ./.والســـالم

  
  
  
  
  

  بوشتى فحصي
  الرئيس األول
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