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يهُــت انًفىضُــٍ انمضائُُــٍ
انــىضعُــت واِف ــاق –َــىَُــى 2012
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ان ـًـحـتـــىي
 نبذة تارٌخٌة عن المهنة.
 أهم المستجدات التً جاء بها القانون المذكور.
اختصاصات ومهام المفوض القضائً.
معطٌات وبٌانات حول مهنة المفوضٌن القضائٌٌن.
الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال المفوضٌن القضائٌٌن.
تشخٌص وضعٌة المهنة.
تنظٌم المهنة
تأهٌل المهنة
تخلٌق المهنة
تحدٌث المهنة
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َبذة تارَخُت عٍ انًهُت
تم إحداث نظام األعوان القضائٌٌن بمقتضى القانون رقم 41.80
الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  1.80.440بتارٌخ  25دجنبر
.1980
بدأ تفعٌل هذا النظام كتجربة أولٌة نموذجٌة بالمحكمة االبتدائٌة بالرباط
سنة .1990
بتارٌخ  10شتنبر  1993صدر القانون المعدل والمتمم للقانون
المذكور
تم تعمٌم هذا النظام على مختلؾ محاكم المملكة تدرٌجٌا وهم فً البداٌة
التبلٌػ وشمل بعد ذلك التنفٌذ.
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أهى انًستجداث انتٍ جاء بها انماَىٌ نىنىج
انًهُت
اشتراط التوفر على شهادة اإلجازة فً الحقوق أو ما ٌعادلها أو شهادة
اإلجازة فً الشرٌعة اإلسالمٌة لولوج المهنة.
النجاح فً اجتٌاز مباراة اإلنخراط فً المهنة ،والخضوع لتكوٌن
نظري وتطبٌق مٌدانً ٌنتهً باختبار نهاٌة التكوٌن.
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اختصاصاث ويهاو انًفىض انمضائٍ
القٌام بعملٌات التبلٌػ وبإجراءات تنفٌذ األوامر واألحكام والقرارات
وكذا كل العقود والسندات التً لها قوة تنفٌذٌة باستثناء إجراءات
التنفٌذ المتعلقة بإفراغ المحالت والبٌوعات العقارٌة وبٌع السفن
والطائرات واألصول التجارٌة.
تسلٌم إستدعاءات التقاضً ضمن الشروط المقررة فً قانون
المسطرة المدنٌة وؼٌرها من القوانٌن الخاصة.
القٌام بتبلٌػ اإلنذارات بطلب من المعنً باألمر مباشرة ما لم ٌنص
القانون على طرٌقة أخرى للتبلٌػ.
القٌام بمعاٌنات مادٌة محضة مجردة من كل رأي.

5

يعطُاث وبُاَاث حىل يهُت انًفىضٍُ
انمضائٍُُ
ٌنضوي المفوضون القضائٌون تحت لواء هٌئة وطنٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة،
وتضم جمٌع المفوضٌن القضائٌٌن وٌوجد مقرها بالرباط.
تتفرع عن الهٌئة الوطنٌة للمفوضٌن القضائٌٌن مجالس جهوٌة.
بلػ عدد المفوضٌن القضائٌٌن ما مجموعه  1232مفوضا ،منهم  1096ذكور أي
بنسبة  ،% 89و136أنثى أي بنسبة .% 11
عدد اإلناث ال ٌشكل سوى  % 11من مجموع المفوضٌن القضائٌٌن ،وذلك راجع
لحداثة التجربة ،حٌث تم الترخٌص ألول فوج من اإلناث بمزاولة المهنة سنة
 ،2005وقد ضم هذا الفوج  21أنثى ،لٌرتفع العدد إلى  136بعد تنظٌم أول مباراة
لولوج المهنة فً ظل القانون الحالً وذلك سنة .2010
ٌالحظ من خالل اإلحصائٌات المسجلة أن المفوضٌن القضائٌٌن ٌؽطون جمٌع
محاكم المملكة.
عدد المفوضٌن القضائٌٌن ٌختلؾ من دائرة محكمة إلى أخرى ،وذلك بالنظر
للطبٌعة الجؽرافٌة لكل محكمة وعدد القضاٌا المسجلة بها سنوٌا حٌث ٌتمركز أكبر
عدد منهم بدائرة محكمة االستئناؾ بالدارالبٌضاء ب  295مفوض ثم الرباط ب
 100مفوض.
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انجهت انًكهفت بانزلابت عهً أعًال
انًفىضٍُ انمضائٍُُ
ٌتولى رئٌس المحكمة المختصة أو من ٌنتدبه الرقابة على أعمال
المفوضٌن القضائٌٌن.
تتولى النٌابة العامة تفتٌش مكاتب المفوضٌن القضائٌٌن بصورة
دورٌة.
وفٌما ٌلً جدول ببٌان عدد العقوبات التأدٌبٌة والزجرٌة الصادرة فً
حق المفوضٌن القضائٌٌن خالل الثالث سنوات األخٌرة،
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تشخُص وضعُت انًهُت
من خالل تتبع عمل ونشاط المفوضٌن القضائٌٌن على مستوى مختلؾ محاكم المملكة تم
رصد مجموعة من السلبٌات التً تؤثر على السٌر العادي للمحاكم من خالل ما ٌلً :
أوال:على مستوى ممارسة المهنة

عدم القٌام بالبحث والتحري الالزمٌن بخصوص إجراءات التبلٌػ والتنفٌذ،
االستعانة ببعض المساعدٌن ؼٌر المؤهلٌن للقٌام باإلجراءات المطلوبة،
عدم التقٌد بتعرفة األجور المحددة قانونا،
تجاوز اختصاصات المفوض القضائً،
التهاون والتماطل فً إنجاز اإلجراءات...إلخ.
التبلٌػ بواسطة المفوض القضائً خارج دائرة المحكمة محل الدعوى ٌطرح صعوبة أداء
أتعابه ،حٌث ٌتم إرجاع االستدعاء أحٌانا على أساس عدم التوصل باألتعاب.
شساعة الدوائر القضائٌة بالنسبة للمحاكم المتخصصةٌ ،طرح صعوبات باعتبار ان
المفوض القضائً معٌن داخل دائرة محكمة محددة.
صعوبة تبلٌػ اإلدارات العمومٌة (الوزارات ،الجماعات المحلٌة ،العماالت )...وذلك بسبب
رفضها تسلم التبلٌؽات القضائٌة أو رفض التوقٌع واالقتصار على خاتم مكتب الضبط.
صعوبة التبلٌػ فً عدد من المناطق بسبب عدم ترقٌم األزقة والبناٌات.
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تشخُص وضعُت انًهُت (تابع)
ثانٌا :على مستوى النص القانونً

إشكالٌة تطبٌق مقتضٌات المادتٌن  21و 22من القانون المنظم للمهنة
المتعلقتٌن بكٌفٌة اختٌار المفوض القضائً من طرؾ األطراؾ أو
نوابهم.
تأخر تفعٌل مقتضٌات المادة  14من المرسوم التطبٌقً للقانون
المنظم للمهنة المتعلقة بأجور المفوضٌن القضائٌٌن.
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تُظُى انًهُت
نظرا للدور الهام الذي ٌضطلع به المفوضون القضائٌون فً مجالً
التبلٌػ والتنفٌذ ،باعتبارهما حلقتٌن أساسٌتٌن فً مسار التقاضً ،فإن
إصالح منظومة العدالة ٌقتضً إعادة النظر فً تنظٌم المهنة وذلك ب:
*إسناد مهام التبلٌػ والتنفٌذ حصرٌا للمفوضٌن القضائٌٌن ما لم تقرر
المحكمة توجٌه االستدعاء بالطرق المنصوص علٌها قانونا،
•توسٌع اختصاصات المفوضٌن القضائٌٌن،
• جعل اختصاص المفوضٌن القضائٌٌن على مستوى دائرة محكمة
االستئناؾ،
•إحداث مكاتب فً كل المحاكم للتنسٌق بٌن كتابة الضبط والمفوضٌن
القضائٌٌن ،من أجل تقوٌة المراقبة والتتبع.
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تأهُم انًهُت
 تحسٌن شروط ولوج المهنة وذلك من خالل ما ٌلً:
 توسٌع قاعدة ولوج المهنة وذلك باالنفتاح على الكفاءات التً ستضٌؾ قٌمة نوعٌة
للمهنة على ؼرار ما هو علٌه األمر فً القانون المقارن
 الرفع من مدة التكوٌن المخصصة للمفوضٌن القضائٌٌن المتمرنٌن إلى سنتٌن
عوض ستة أشهر،
قٌام الهٌئة الوطنٌة للمفوضٌن القضائٌٌن ومجالسها الجهوٌة بالدور المنوط بها من
خالل ما ٌلً:
تنظٌم التظاهرات الثقافٌة والعلمٌة التً من شأنها تأطٌر المنتسبٌن للمهنة ،والرفعمن مستواهم العلمً والمعرفً،
إخضاع المفوضٌن القضائٌٌن لدورات تكوٌنٌة جهوٌة بتنسٌق مع الهٌئة الوطنٌةللمفوضٌن القضائٌٌن والمجالس الجهوٌة تحت إشراؾ المسؤولٌن القضائٌٌن ،وذلك
من أجل الرفع من مستوى المهنٌٌن المذكورٌن بشكل ٌتالءم مع المناهج العلمٌة
الحدٌثة.
.
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تخهُك انًهُت
إن تخلٌق مهنة المفوضٌن القضائٌٌن ٌقتضً ما ٌلً:
تعزٌز آلٌات المراقبة المستمرة ألعمال المفوضٌن القضائٌٌن ،وفقا لبرنامجسنوي تعده الهٌئة الوطنٌة ومجالسها الجهوٌة،
تفعٌل دور النٌابة العامة فً مراقبة وتفتٌش مكاتب المفوضٌن القضائٌٌنالتابعٌن لدائرة اختصاصها،
إعداد تقرٌر سنوي من طرؾ الهٌئة الوطنٌة للمفوضٌن القضائٌٌن ٌوجه إلىوزٌر العدلٌ ،تضمن حصٌلة التفتٌش وسٌر مكاتب المفوضٌن القضائٌٌن،
الحرص على تقٌد المفوضٌن القضائٌٌن بواجباتهم المهنٌة ،واحترام مبادئوتقالٌد وأعراؾ المهنة،
إسناد مسطرة التأدٌب إلى المجالس الجهوٌة لهٌئة المفوضٌن القضائٌٌن،وٌبقى من حق النٌابة العامة المختصة الطعن فً قرارات المجلس التأدٌبً
أمام ؼرفة المشورة بمحكمة االستئناؾ،
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تحدَث انًهُت
تطوٌر مستوى التحكم فً التقنٌات الحدٌثة للمعرفة واالتصال، اإللمام باألسالٌب المبتكرة فً مٌدان التسٌٌر والتدبٌر،ربط مكاتب المفوضٌن القضائٌٌن بالمحاكم عن طرٌق الشبكةالمعلوماتٌة ،لتسهٌل عملٌة تتبع إجراءات التبلٌػ والتنفٌذ،
-اعتماد آلٌة التبلٌػ االلكترونً،
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وشكرا
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