المممكة المغربية
وزارة العدل والحريات

تقرير تركيبي
حول خطة العدالة
1

يعرض ىذا التقرير ألىم خالصات العرضين التقديميين ،وما
تالىما من مناقشات حول موضوع واقع وآفاق خطة العدالة،
وذلك في إطار الحوار الداخمي ،الذي أجرتو الييئة العميا
لمحوار الوطني حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة
العدالة ،في جمستيا المنعقدة يوم الجمعة  22يونيو
.2012
وغاية ىذا التقرير ىي طرح التساؤالت وتقديم أىم األفكار
التي أثيرت حول الموضوع من خالل النقط التالية:
تقديم
وضعية المينة o
آفاق تأىيميا وتطويرىا o
o
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مقدمة عامة

خطة العدالة تمارس في فضاء توثيقي يتميز بتعدد الفاعمين في
مقدمتها التوثيقي العصري (تحرير عقود الممكية المشتركة)... ،
نظام التوثيق العدلي هو األقدم بالمغرب :يعود إلى نشأة الدولة
المغربية قبل  14قرنا
مرت بمراحل تاريخية مستندة إلى الفقه المالكي ،وعمل أهل
األندلس ،قبل تظهر الممسة المغربية عمى كتابة نماذج الوثائق
بدأ التوثيق العدلي يمزج بين التنظيم القانوني لمتوثيق ،والضبط
الفقهي لموثائق مع ظهير  7يوليو  ،1914وتوالت الظهائر
والقوانين المنظمة لمخطة إلى صدور القانون رقم  16.03المعمول
به حاليا.
فما ىي وضعية المينة في ظل ىذا القانون ؟ وما ىي آفاق
تحديثيا وتطويرىا ؟

أوال :وضعية خطة العدالة
 .1معطيات إحصائية حول عدد وتوزيع العدول:
 3318عدال موزعين عمى الدوائر االستينافية كاآلتي:
الدائرة
القضائية
الرباط

العدد

25
7
15
القنيطرة
7
الدار البيضاء 29
6
13
الجديدة
4
43
الحسيمة
4

الدائرة
القضائية
بني مالل

الدائرة
القضائية
فاس

347

الدائرة
القضائية
آسفي

137

132

تازة

75

مكناس

275

طنجة

245

خريبكة

65

مراكش

221

الرشيدية

68

تطوان

198

وجدة

114

ورزازات

68

أكادير

248

سطات

116

الناضور

98

العدد

العدد

الدائرة
القضائية
العيون

24

العدد

العدد

أوال :وضعية خطة العدالة
 .1معطيات إحصائية حول عدد وتوزيع العدول:

إنتشار لمتوثيق العدلي عمى مجموع الخريطة القضائية (توزيع عمى صعيد دوائر
المحاكم االبتدائية والمراكز القضائية التابعة ليا وعمى صعيد بعض الجماعات والمكاتب
العدلية؛ وذلك تقريبا لخدماتيم من المواطنين)

توزيع غير متكافئ:

•



تركز  44في المائة من العدول في  7دوائر استنافية ساحمية من طنجة إلى أكادير
تركز  63في المائة من العدول في  8مدن كبرى 


نظام التمقي الثنائي يجعل عدد المكاتب العدلية ىو 1.659 :بمعدل وطني يساوي
 5،53مكتب عدلي لكل  100.000ساكن
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أوال :وضعية خطة العدالة
 .2دور توثيقي ميم لخطة العدالة:

حجم النشاط التوثيقي يقارب  700ألف عقد ووثيقة عدلية :
أكثر من  300ألف رسم زواج سنويا 
حوالي  22ألف رسم طالق سنويا 
ما يفوق  320ألف رسم في مواد مختمفة تشمل العقار ،والتركات 
والوصايا ،والكفالة ،والوثائق المختمفة.



 .3إطار قانوني ساىم في تطوير المينة:
فتح آفاق جديدة إلثراء المينة :من خالل فتح المجال لحممة الدكتوراه لولوجيا
بدون مباراة ،ورفع مدة التمرين من  6أشير إلى سنة
وسع االختصاص المكاني :إلى دائرة محكمة االستئناف كقاعدة عامة؛
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أوال :وضعية خطة العدالة
 .3إطار قانوني ساىم في تطوير المينة:


عزز آليات حفظ الوثائق:



دعم تأطير المينة:

 أوجب فتح ممف خاص لكل شيادة يضم المستندات اإلدارية الالزم حفظيا
 أقر بمسؤولية العدل عن حفظ الرسوم المنجزة ولم يحزىا أصحابيا في  5سنوات
من تاريخ الخطاب بسجالت التضمين ،وعن المستندات اإلدارية المعتمدة في
الشيادات لنفس المدة من تاريخ التمقي.
 أحدث ىيئة وطنية ،ومجالس جيوية لمعدول،
 أسند إلييا اختصاصات إبداء الرأي في الشكايات الموجية ضد العدول ورفع تقارير
بشأنيا إلى الوكالء العامين لمممك؛ والحفاظ عمى تقاليد وأعراف وأخالقيات المينة،
والعمل االجتماعي ،وتمثيل المينة أمام اإلدارة
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أوال :وضعية خطة العدالة

 .4التأديب كمرآة لممينة:
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الشكايات المقدمة خالل سنوات : 2011 -2010-2009
2009

52

2010

30

2011

49

المتابعات والعقوبات التأديبية خالل نفس السنوات:
السنة

عدد
المتابعات

2009
2010
2011

09
37
26

اإلنذار التوبيخ
00
3
4

00
3
00

اإلقصاء
المؤقت
00
1
8

عدم
العزل
المؤاخذة
00
4
1

1
1
0

قيد البت
8
25
13



المتابعات والعقوبات الزجرية خالل نفس السنوات:
السنة
2009
2010
2011

•

•

9

عدد المتابعات
44
42
9

اإلدانة
03
2
0

البراءة
03
2
1

قيد البت
38
38
8

نالحظ ضعف عدد الشكايات والمخالفات التأديبية والجنائية بالنسبة لعدد
العدول 1،6 :شكوى ،و 0،008متابعة تأديبية ،و 0،003متابعة جنائية لكل
عدل سنة 2011
فيل ىذا الضعف واالنخفاض السنوي المالحظ مؤشر عمى أن وعي السادة
العدول بوجوب احترام الضوابط القانونية في تزايد مستمر ؟

أوال :وضعية خطة العدالة
 .5صعوبات قانونية وواقع ممارسة يحدان من أداء المينة:
صعوبات قانونية 

الطابع المحافظ لمقانون : 16.03

أبقى عمى المصطمحات التقميدية؛
ربط رسمية العقد العدلي بالخطاب عميو؛
حصر ميمة العدل في اإلشياد دون إستكمال إجراءات التعاقد (غياب نظام لمودائع التي قد
يحتفظ بيا العدل ليذه الغاية)

•
•
•

وجود أنظمة قانونية تعقد التعاقد:

تعدد أنظمة العقار (العقار غير المحفظ ،األراضي الساللية)....،
التأخير في تصفية التركات
اتساع دائرة التوكيل

o

o

•
•
•

واقع استمرار الممارسة التقميدية لممينة

الوثيقة المخطوطة واألسموب التقميدي في تحريرىا
االعتماد عمى السجالت
إشكالية التكوين والتكوين المستمر
غياب مدونة لألخالقيات o
o
o
o
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أوال :وضعية خطة العدالة
 .6خطة العدالة وتحدي العصرنة:








مدى إمكانية االستجابة لممرأة لولوج خطة العدالة؟
ىل حان الوقت إلعادة النظر في كيفية تمقي الشيادات وتحريرىا وحفظيا
واستخراج النسخ منيا؟
ىل يمكن اعتماد التمقي الفردي بدل التمقي الثنائي؟
إلى أي حد يمكن االستغناء عن خطاب القاضي عمى الوثيقة العدلية؟
كيفية االحتفاظ باألموال التي يتسمميا العدل المكمف بالقيام ببعض اإلجراءات
نيابة عمى المتعاقدين؟
مدى فعالية مسطرة تأديب العدول الحالية لتخميق الخطة؟
أي إمكانية لتوحيد خطة العدالة ومينة التوثيق في نظام توثيقي واحد؟

فما ىي آفاق تطوير ىذا النظام التوثيقي ؟
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ثانيا :آفاق تطوير الخطة:
تطوير ىذه الخطة يمكن أن يتم ضمن تصورين اثنين ،ىما :تحديث
الخطة ،أو دراسة إمكانية إدماجيا مع التوثيق العصري
 .1تصور التحديث يعني تطوير الخطة ضمن المبادئ التي تحكميا:
أ .ولوج المينة من طرف المرأة:
 قانون خطة العدالة استعمل الصيغة المعتمدة في قوانين جل المين، لكن تفسيره بالمرجعية الفقيية ،يطرح مسألة مجال شيادة المرأةونصاب ىذه الشيادة؛

ب .تطوير كيفية التمقي والتحرير والحفظ واستخراج النسخ:

 التنصيص عمى التمقي في سجل لمتمقي والتحرير الممكنن التشجيع عمى االنتظام في مكاتب عدلية جماعية تشجع عمى االنخراطفي التحديث
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ثانيا :آفاق تطوير الخطة:

 .1تصور تحديث الخطة:

ج .كيفية االحتفاظ بالودائع التي قد يتسمميا العدل:

 المادة  17من قانون خطة العدالة تسمح لمعدول بالقيام بإجراءات التسجيل والضرائبوالمحافظة العقارية وغيرىا نيابة عن المتعاقدين إذا كمفوىم بذلك
 أال يكون من المنطق استكمال ذلك بالتنصيص القانوني عمى فتح حساب إليداع تمكالودائع ،ووضع ضوابط لالحتفاظ بيا ؟

د .مدى فعالية مسطرة تأديب العدول الحالية لتخميق الخطة؟

 المسطرة الحالية أمام غرفة المشورة (من  5مستشارين) بمحكمة االستئناف فيياضمانة أكثر؛ لكن أليس من الممكن تعزيز تخميق المينة واشراك العدول في الييئة
المكمفة بالتأديب ،باعتماد صيغ أخرى ؟ أال يمكن التفكير في إحدى الصيغ التالية:
ىيئة مشتركة مكونة من الرئيس األول لمحكمة االستئناف بصفتو رئيسا وأحد قضاة
التوثيق يعينو الرئيس األول ونائب لموكيل العام لمممك يعينو الوكيل العام لمممك ورئيس
المجمس الجيوي لمعدول وعضو يعين من طرفو.
المجمس الجيوي لمعدول مع إعطاء الصالحية لموكيل العام لمممك لمطعن في ق ارراتو
باالستئناف.
اإلبقاء عمى الصيغة الحالية مع وجوب االستئناس برأي المجمس الجيوي لمعدول.
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ثانيا :آفاق تطوير خطة العدالة
 .1تصور تحديث الخطة:
ىـ .دعم التكوين:
 تطوير نظام لمتكوين األساسي؛ -الرفع من مدة التمرين

و .تعميق دور الييئة الوطنية لمعدول ،والمجالس الجيوية:

 تعميق دورىا في دعم تخميق المينة وتكريس تقاليدىا وأعرافيا :وضع مدونةألخالقيات الممارية العدلية

 تعميق دورىا في التكوين والتكوين المستمر تعميق مساىمتيا في تتبع المينة كجية لتمثيل الخطة14

ثانيا :آفاق تطوير خطة العدالة
 .2تصور إمكانية إدماج خطة العدالة (القانون  )16.03والتوثيق العصري
(القانون :)32.09

 توحيد التوثيقين العدلي والعصري فكرة إيجابية تحقق شفافية نظام التوثيق ،وتبسيطمؤسساتو ،وتوحيد إجراءاتو ووثائقو
 -لكن تفعيميا يقتضي دراسة النظامين والوقوف عمى نقط التقائيما واختالفيما

 النظامان يمتقيان في كونيما مؤىالن إلضفاء الصبغة الرسمية عمى العقود لكنيما يختمفانفي مسائل جوىرية يبقى توحيدىما رىينا بحميا
 حل تمك اإلشكاالت ال يكفي لتقرير إدماجيما لكون اإلدماج رىين كذلك بحل مشاكل واقعيةتيم أخذ الوضعية الحالية بعين االعتبار.
 إدماج النظامين رىين كذلك بتقدير مدى مالءمة ىذا اإلدماج.15

ثانيا :آفاق تطوير خطة العدالة

 -2تصور إمكانية إدماج نظامي التوثيق العدلي والعصري
أ .حل بعض اإلشكاليات:
 - :مسألة التمقي الثنائي والفردي

يتم اإلشياد في النظام العدلي ،بطريقة ثنائية ،في حين نجد التوثيق العصري ،قد
 .فيل يمكن التمقي الفردي في التوثيق العدلي؟ يشيد عمى نفس العقود ،بموثق منفرد
قد ال يطرح ىذا األمر أي إشكال فيما يخص المعامالت المالية أو التي تؤول إلى مال،
وانما يبقى السؤال مطروحا بالنسبة لألحوال الشخصية ،وفي مقدمتيا الزواج والطالق.
كما أن السؤال يطرح حول إمكانية اإلشياد من طرف المرأة ،وكذلك األمر بالنسبة
لممغربي غير المسمم؛
بيذا الخصوص ،أال يمكن الفصل بين اإلشياد والكتابة ،مثل ما نصت عميو عدد من
اآليات الكريمة في آخر سورة البقرة ،وعمى غرار نظام الكاتب بالعدل الموجود في عدد
من الدول اإلسالمية ،فيقوم العدل بكتابة وثيقة العقد ،ويشيد عمى العقد شيود من
عامة المسممين ،يحضرىم المتعاقدون ؟
إعتماد نظام الكاتب بالعدل يقتضي التنصيص عمى كيفية إشياد بعض العقود الخاصة
(مثال ما يسمى بالعقود االحتفالية في القانون الجزائري)
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ثانيا :آفاق تطوير خطة العدالة

 -2سيناريو إمكانية إدماج نظامي التوثيق العدلي والعصري
ب .خطاب القاضي:
 ىذا الخطاب يرمي أساسا إلى التعريف بالعدل ومراقبة الوثيقة في ظل تعيين العدول بقرار لوزير العدل ،ىل ال زالت ىناكحاجة لمتعريف بيم ؟
 مسألة مراقبة الوثيقة :في ظل ارتفاع مستوى مؤىالتالعدول ،أال يمكن تطوير ىذه المراقبة عن طريق وضع
نظام إليداع العقود يكفل المراقبة ،والحفظ ،ويسيل مكننة
ىذا الحفظ وتسميم النسخ ؟
ج .توحيد قواعد المسؤولية والمراقبة:
 قواعد المسؤولية في النظامين حددتيا القوانين المنظمة ليما .فاألمريتعمق باختيارات تشريعية يمكن التوفيق بينيا
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ثانيا :آفاق تطوير خطة العدالة

 .2تصور إمكانية إدماجي نظامي التوثيق العدلي والعصري:

د .حل تمك اإلشكاليات غير كاف ويجب أن يقترن بحل اإلشكاليات
الواقعية المرتبطة بمراعاة الوضعية الحالية من خالل ما يمي:
إشكالية توزيع حجم النشاط التوثيقي:

عدد العدول  3318أي  1659مكتبا لمتوثيق العدلي ،وعدد
الموثقين  937موثقا ،أي  937مكتبا لمتوثيق العصري؛
معدل عدد الموثقين من النظامين ( )986 +1659عمى الصعيد o
الوطني 8،65 :مكتب توثيقي لكل  100ألف ساكن
معدل عدد الموثقين في حالة توحيد النظامين (o )986+3318
ىو 14،18 :مكتبا لكل  100ألف ساكن
o
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ثانيا :آفاق تطوير خطة العدالة

 .2تصور إمكانية إدماجي نظامي التوثيق العدلي والعصري:
إشكالية توزيع النشاط التوثيقي :

لممقارنة ،المعدل األوروبي سنة  :2008ىو  6،6موثق لكل
 100ألف ساكن .أقل معدل بالمممكة المتحدة  ،1،5وأعمى معدل
في سويس ار  .26،2والمعدل الفرنسي :حوالي  13موثقا لكل
 100ألف ساكن.
إشكالية ضرورة تعميق دراسة توزيع مكاتب التوثيق بالمغرب بدراسة
النشاط التوثيقي وسبل تنميتو ،حتى يراعي القرار المتخذ ذلك ،وحتى
ال يؤول نظامنا التوثيقي المزدوج إلى نظام توثيقي موحد لكنو ليست
لو المقومات االقتصادية لالستمرار
o
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ثانيا :آفاق تطوير خطة العدالة

 .2تصور إمكانية إدماج نظامي التوثيق العدلي والعصري:
إشكالية دراسة أثر القانون والواقع في توزيع النشاط التوثيقي  :
القانون يمنع الموثق العصري من اإلشياد في مادة األحوال o
الشخصية ،خصوصا الزواج والطالق ويمنع العدل من اإلشياد
في العقار في طور اإلنجاز
واقع تكوين الموثق وتقميد استعمالو لمغة الفرنسية  ،وطبيعة o
تكوين العدل ،كميا تساىم في توجيو كل منيما نحو المجاالت
المؤىل فييا
إشكالية دراسة نشاط كال النظامين في المجاالت التي يستأثر بيا ،
والتفكير في دعم نشاط التوثيق ،وتوسيع سوقو ،بق اررات من قبيل ما
نصت عميو مدونة الحقوق العينية من إجبارية الرسمية في العقود
المنصبة عمى العقارات ،وتوسيع تمك اإلجبارية ،وتطوير دور الموثق
في االستشارة القانونية ،والتعريف بيذا الدور ،والبحث في التجارب
المقارنة عن ممارسات فضمى تسير في ىذا االتجاه ،وال تتعارض مع
نظامنا العام.
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ثانيا :آفاق تطوير خطة العدالة
 .2سيناريو إمكانية إدماج نظامي التوثيق العدلي والعصري:
إشكالية تباين التكوين :

التوثيق العصري محصور في خريجي الحقوق ،بينما التوثيق العدلي مفتوح عمى
كميات الشريعة وأصول الدين والدراسات اإلسالمية.
إدماج النظامين يجب أن يقترن بوضع خطة لمتكوين ،أو بالضبط لمتأىيل ،تدعم o
تكوين الموثق العصري في المجال الشرعي ،وتعزز معرفة الموثق العدلي في
 .المجاالت القانونية واالقتصادية
o

إشكالية مراعاة المسار المختمف لمموثق والعدل:

العدل :سنة تمرين ،بينا الموثق 4 :سنوات لمتمرين.

o

ىـ .إدماج النظامين مرتبط بتقدير مالءمة ىذا اإلدماج:

تقدير ىذه المالءمة لو عالقة بثراتنا المؤسسي ،ومدى الرغبة في المحافظة عميو.
وفي ىذا السياق ،يتعين استحضار ديباجة القانون  16.03المنظم لخطة العدالة،
والتأمل فييا ،خاصة عندما تذكر بأن خطة العدالة ” أوالىا مموك األمة وأمراؤىا
اىتماما خاصا واعتبا ار متميزا ،وال سيما مموك الدولة العموية الشريفة ،الذين ما
فتئوا يصدرون ظيائر شريفة ومراسيم جميمة لتنظيميا راسمين ليا قواعد شرعية
 “...وضوابط مرعية مستوحاة من نصوص الشريعة وروحيا
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خالصة عامة
ظمت خطة العدالة حبيسة ممارسة تقميدية يتعين التفكير في تطويرىا.
ىذا التطوير يمكن أن يتم في إطار تحديث المينة ضمن المبادئ التي تحكميا
كما أن من المشروع التفكير في إمكانية تطويرىا ضمن نظام توثيقي موحد يجمع
بين التوثيقين العدلي والعصري.
ىذا التصور يقتضي الفصل بين وظيفة الكتابة وميمة الشيادة ،واعتماد نظام
شبيو بالكاتب بالعدل ،الجاري بو العمل في عدد من الدول اإلسالمية.
لكن إعمال ىذا االختيار ،بشكل يراعي أحكام شريعتنا السمحة ،يظل رىينا بحل
مجموعة من اإلشكاليات القانونية ،وكذا الواقعية ،التي ال يمكن حميا إال استنادا
إلى دراسة معمقة لحجم نشاط التوثيق ،ولتوزيع ىذا النشاط ،وكيفية معادلة
المسار الميني لمنظامين ،ووضع تصورات لتطور أعداد الموثقين ،بالشكل الذي
يجعل القرار المتخذ يضمن اإلعمال الناجح لفكرة اإلدماج ،ويمكننا من تطوير
النظام المزدوج إلى نظام لمتوثيق موحد وعصري وقابل لالستمرار.
كما أن كل ذلك يبقى رىينا بدراسة مدى مالءمة التخمي عن خطة العدالة ،التي
ىي جزء من تراثنا اإلسالمي المغربي.
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