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"سلطات المح مة العل ا مح مة إحالة ومح مة حل خﻼف"
حسن منصف

د تور في الحقوق

رئ س غرفة مح مة النقض
تمهيد

القضاء ظل عدل ﷲ في اﻷرض،فبالقضاء تصان الدماء واﻷعراض وتحفظ الحقوق
واﻷموال،وتعتبر محكمة النقض وهي منتهى الهرم القضائي المغربي الدرع اﻻسمى لحماية
الحقوق والحريات.1

وهي العاملة على تطهير أحكام القضاء مما يعتبره القانون شائبة تشينها،حتى إذا ما خلصت
نجيا من هذه الشوائب تمت صدقا وعدﻻ،وعنوانا للحقيقة بتعبير أولي البصيرة من أهل
القانون ،ووسيلتها في ذلك طلب الطعن بالنقض الذي يمارسه اﻷفراد وفقا للمسطرة التي
نظمها القانون واﻷسباب التي حددها حصرا الفصل 359من قانون المسطرة المدنية وتقيدا
بالوسائل التي يثيرها اﻷطراف.
 1 ـ قضت محكمة النقض بأنه  ":إذا كان نظام العمل داخل المقاولة يفرض على العاملين وضع قبة واقية على الرأس  ،فإن تقيد
اﻷجيرة بما فرض عليها ،مع ارتدائها أيضا سترة للرأس التزمت بها كطريقة خاصة في لباسها  ،ﻻ يشكل إخﻼﻻ بذلك النظام  ،ومن
تم فإن مطالبتها من طرف المشغل بإزالة الحجاب الموضوع على رأسها يعد مساسا بحريتها الشخصية  "...قرار محكمة النقض عدد
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وهي الساهرة على إرساء النص القانوني وسﻼمة تطبيقه وتوحيد فهم جميع المحاكم اﻷدنى
درجة لهذا النص .تحقيقا لجمع كلمة القضاء في تطبيق القانون على قول واحد  ،فتكون له
بذلك الحسنى وزيادة

وهو العمل اﻷشد وطأة واﻷقوم قيﻼ ،حتى إذا ما استوى على سوقه بتوضيح القاعدة
القانونية ،وتﻼفى تناقضها مع غيرها ،وتسهيل الولوج إليها بما يحقق القابلية
للتوقع،والمساواة بين أفراد المجتمع أمام القانون حماية لمبدأ الثقة المشروعة ،تحقق اﻷمن
القضائي،واﻷمان من الجوع والخوف الذي تستقر به الجماعات،وتتحضر به المجتمعات
ويومها يغات الناس ويعصرون.

وقد حرصت محكمة النقض للمملكة المغربية مند إنشائها تحت مسمى المجلس اﻷعلى
على إعﻼء شأن القانون ،ولم تدخر وسعا في تحقيق اﻵمال التي علقت عليها في تقعيد
القواعد،وجﻼء الغامض وتوحيد الرؤى في خﻼف طالما أرهق رجال قضاء الموضوع،.
حريصة على تقويم المعوج من اﻷحكام في تطبيق القانون حتى ﻻ يرى فيها عوجا وﻻ
أمتا،وعلى جمع كلمة القضاء في المسائل الخﻼفية على قول واحد تثبيتا للفؤاد وتحقيقا لﻸمن
3
القضائي
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وقضاء النقض ليس فقط مجرد قضاء تطبيقي للقانون ،بل هو قضاء إنشائى أيضا ،له كلمته
في وضع النظريات والمبادئ التي تحكم نشاط اﻷفراد والمؤسسات.
فهو الذي يوفق بين النصوص المتعارضة ،بل يعمل على استنباط القاعدة الواجبة التطبيق
على النزاع حين ينعدم النص التشريعي ،بما يناسب روح التشريع وروح المبادئ العامة.

فالقضاء يستند على مبدأ المساواة ليحقق المساواة،وينبذ المحاباة ويعطى أكثر الضمانات،إﻻ
أن القضاء صعب الفهم والمنال ،ذلك أنه ﻻ يكفي أن يكون المطبق ﻷحكام القانون على علم
ببنوده وفصوله،بل يحب أن يكون عالما بأسبابه ودواعيه،متشبعا بالمبادئ التي استند عليها
المشرع عند وضعه حتى َيحسن تطبيقه.
2 ـ أنشأ نظام النقض أول مرة بالمغرب بمقتضى ظهير  14نونبر  ،1956بأن أنشأ بالمحكمة العليا الشريفة غرفة للنقض
واﻹبرام تختص بالطعون بالنظر بالطعن في اﻷحكام الصادرة عن القضاء العادي.

وفي  27شتنبر  1957أنشأت محكمة النقض تحت مسمى المجلس اﻷعلى  ،وهي التسمية التي ظلت تﻼزمها إلى حدود سنة 2011
حيت تمت تسميتها بمحكمة النقض بمقتضى دستور سنته تم يصدر بعد ذلك ظهير لمﻼئمة التسمية في جميع النصوص.

 3ـ ينص الفصل  117من الدستور المغربي لسنة  2011على أنه  " :يتولى القاضي حماية حقوق اﻷشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم
القضائي وتطبيق القانون "

من هنا تأتي أهمية الحديث عن سلطات محكمة النقض كحارسة للقانون وضامنة لحسن
تطبيقه وسﻼمة تفسيره وهو الحديث الذي يساق إليه الحديث وهو حديث يطول ،

ﻷنه يقتضي الكﻼم في النشأة أوﻻ وفي الوظائف ثانيا ثم بعد ذلك تخصيص الكﻼم عن
وظيفة النقض وعن نظام الطعن بالنقض وممن يجب وحيث يجب وكيف يجب وعلى ما
يجب ،

وﻷنه حديث عن سلطات هذه المحكمة اﻹجرائية وسلطاتها الموضوعية المرتبطة
بوظيفتها اﻷساسية واﻻستثنائية  ،وإذا ما ألمحنا إلى سلطات محكمة النقض في المادة
المدنية وسلطاتها في المادة الجنائية وسلطاتها في المادتين كمحكمة موضوع وأتبعنا ذلك
بسلطاتها في المادة اﻹدارية لتبين أنه حديث ذو شجون ،

وقد ألقي في روعي أن ﻻ أتعرض للسلطات اﻹجرائية لمحكمة النقض وأن اعمد عمد
عين إلى قصر الحديث عن سلطاتها الموضوعية في المادة المدنية  ،وهي سلطات تتسع
وتضيق حسب الفلسفة التشريعية التي تبناها المشرع أو انتهجتها محكمة النقض لتحقيق
مقاصد الشرع  ،ذلك أنها حين تنظر في الطعون التي ترفع إليها وفق المسطرة التي نظمها
القانون وبناء على اﻷسباب التي حددها حصرا وتقيدا بالوسائل المثارة من اﻷطراف لها
أن تﺑقي على القرار المطعون فيه ﻻنعدام موجب النظر فيه أو انعدام موجب نقضه  ،أو
تعمل على إلغائه ﺑنقضه لتوافر سببه  ،وإذ هي تفعل إما أن تحيل النزاع بعد ذلك على
محكمة الموضوع للبت فيه على ضوء ما قررته في سبب النقض  ،أو أن تتصدى للبت في
الموضوع متى كان لها ذلك إنهاء للنزاع  ،هذه السلطات الثﻼث  :سلطة اﻹﺑقاء على
القرار المطعون فيه  ،و سلطة اﻹلغاء أو النقض وسلطة اﻹنهاء ﺑالﺑت في موضوع
النزاع هي موضوع مداخلتي وسأتعرض لسلطة اﻹبقاء واﻹلغاء في المﺑحث اﻷول
تحت مسمى السلطات التقليدية لمحكمة النقض في حين سأتعرض لسلطة محكمة النقض في
اﻹنهاء بالبت في موضوع النزاع في المﺑحث الثاني تحث مسمى الدور الطﻼئعي لمحكمة
النقض  ،وأكتفي باﻹشارة ـ بما تحصل به الفائدة ،ويحقق بعض الغاية تقديرا للظرف
الزمني أيضا للمداخلة  ،ﻷختم لدواعي فنية بالكﻼم عن دور محكمة النقض كمحكمة خﻼف
و وأواصر اﻻرتباط بادية ووشائج القربى نسب  ،وعلى ذلك يقسم الموضوع إلى قسمين:

 المبحث اﻷول  :السلطات التقليدية لمحكمة النقض
المبحث الثاني  :الدور الطﻼئعي لمحكمة النقض

المﺑحث اﻷول  :السلطات التقليدية لمحكمة النقض
مضى القول على أن مح مة النقض هي قمة الهرم القضائي ،غير أنه ٕوان

ان لها مع اقي محاكم

الموضوع نسب إذ تعتبر مـن مشـموﻻت التنظـ م القضـائي للمملكـة المغر ـة 4.وتخضـع لكـل القيـود التـي يخضـع لهـا
القضــاة فــي أداء وظ فــتهم مــن تقيــدها مبــدأ الطلــب الــذ

قــدم إليهــا وفقــا لقواعــد المســطرة علــى وجــه مخصــوص

و شــرو مخصوصــة 5.ومــن تقييــدها بنطــاق الطعــن مــن حيــث الخصــومة وأطرافهــا والح ــم المطعــون ف ــه واﻷسـ اب

التــي بنــي عليهــا الطعــن  ،وأنــه لـ س ﻷ جهــة فــي الدولــة أو اﻷفـراد اللجــوء إليهــا ﻷخــذ رأيهــا فــي مســالة قانون ــة

معينة ،فهي ل ست مؤسسة افتاء وﻻ دا ار للفتو  .وأنه ل س لها النظر في مد

دستورة القوانين وﻻ عرقلة أعمال

اﻹدارة فإنها ﻻ تعتبر درجـة ثالثـة مـن درجـات التقاضـي ﻷن وظ فتهـا تنحصـر فـي ضـمان التطبيـ السـل م للقـانون
والتأو ل الموحد لنصوص القانون  ،وهو الدور الذ تمارسه دون أن تمتد رقابتها الى وقائع النزاع .ذلك أن الطعن
النقض ل س الطعن العاد وﻻ قصد ه اﻻستفادة من درجة من درجات التقاضي ،ﻷنه طعن قاصر على عـض

اﻷح ــام اﻻنتهائ ــة المبنــي علــى أسـ اب معينــة ترجــع إلــى خــرق القــانون الموضــوعي أو اﻹج ارئــي ،وأنــه متنــع علــى
مح مــة الــنقض – أصــل عــام – أن تتعــرض لموضــوع النـزاع عنــدما تــنقض الح ــم بــل تقتصــر مهمتهــا علــى إحالــة
النزاع من جديد على مح مة اﻹحالة ،فالمطروح عليها هو الح م المطعون ف ه لتراقب ما شو ه من عيـوب قانون ـة

متمسك بها من طرف الطاعن من خﻼل رقا ة اﻹ قاء والتي تتحق

صدور ق اررات عدم قبول الطعن أو رفضـه أو

من خﻼل رقا ة اﻹ طال والنقض6.ومرد الحديث في ذلك إلى مطلبين :

 4ينص الفصل اﻷول من ظهير  1974على أنه :يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
6–5–4–3–2–1
 – 7محكمة النقض.
 5ــ -1القسم السابع )الفصول  353إلى  (401من الظهير الشريف بمثابة قانون رق م  74.1. 447بت اريخ  11رمض ان  28 / 1394ش تنبر 1974
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه.
 -2القسم اﻷول من الكتاب الرابع من القانون رقم  22-01المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الش ريف رق م  1-02-225الم ؤرخ ف ي
 25رجب  3 / 1423أكتوبر .2002
 6ـــ ينص الفصل  369من قانون المسطرة المدنية على انه" :إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم احالت الدعوى على محكمة أخرى من درجة
المحكمة التي نقض حكمها او بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذا ذاك أن تكون هذه المحكمة من قضاة
لم يشاركوا بوجه من الوجوه او بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض ."....

المطلب اﻷول  :رقا ة مح مة النقض في اﻹ قاء على القرار

المطلب الثاني  :رقا ة مح مة النقض في اﻹلغاء بنقض القرار
المطلب اﻷول  :رقا ة مح مة النقض في اﻹ قاء على القرار
تنطل ـ رقا ــة مح مــة الــنقض وهــي تنظــر فــي الطعــن المرفــوع إليهــا مــن التحق ـ  :أوﻻ ف مــا إذا مــا ظــل

الطاعن متمس ا طعنه عد تقد مه ،ثم ثان ا ف ما إذا ان قد قدم وفقا لﻸوضاع التي يتطلبها قانون المسطرة المدن ة

من حيث تقد مه داخل أجله المقرر قانونا ،ثم مد جوازه وصحة إجراءاته ،وما إذا استوفى الطلب إجراءات قبوله.

وأنه متى رأت مح مة النقض أن الطاعن تنازل عن طل ه أو أن الطلب لم ستوف شرو قبوله أو أن الطعن غير

مبنــي علــى أس ـ اب الــنقض التــي حــددها القــانون حص ـ ار أو ونهــا غيــر منتجــة أصــدرت ق ـ ار ار اﻹ قــاء علــى الح ــم
المطعون ف ه وف الص غة التي ستلزمها سبب اﻹ قاء.

الﻔقرة اﻷولى :القرارات الصادرة التشطيب على القض ة:

ينص الفصل  354من قانون المسطرة المدن ة علـى أنـه" :ترفـع طل ـات الـنقض واﻹلغـاء المشـار إليهـا فـي الفصـل

الساب بواسطة مقال م توب موقع عل ه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام مح مة النقض.

م ن لمح مة النقض عند عدم تقد م مقال أو تقد مه موقعا عل ه من طرف طالـب الـنقض نفسـه أو مـن

طــرف مــدافع ﻻ تتــوفر ف ــه الشــرو المقــررة فــي الفق ـرة الســا قة أن تشــطب علــى القض ـ ة تلقائ ــا مــن غيــر اســتدعاء

الطرف".

مؤد النص المذ ور أنه ﻻ قبل الطعن إﻻ بتقد م مقال م توب وﻻ غنـي عنـه غيـره ،وأن تقد مـه ـذلك

ﻻ يجزء ما لم ن موقعا من طـرف أحـد المحـامين المقبـولين للت ارفـع أمـام مح مـة الـنقض ،و شـتر فـي التوق ـع أن
ون مقروءا أ ضا وﻻ تصح الن ا ة في التوق ع إﻻ ممن حمل صفة القبول للترافع أمام مح مة النقض.

وما شتر فـي مقـال الـنقض مـن حيـث وجـوب المحـامي وتوق عـه شـتر فـي المـذ رة الجواب ـة للمطلـوب

في النقض.

وﻻ عﻔى من وجوب مساعدة المحامي إﻻ الدولة طال ة انت او مطلو ة.
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وجدير التنو ه أن هذه المقتض ات تعتبر من النظام العام تثيرها مح مة الـنقض تلقائ ـا ومتـى لـم تتحقـ

الش ل المتطلب قانونا فإنها ت قى على القرار المطعون ف ه وتصدر ق ار ار التشطيب على القرار المطعون ف ه وفـ

ما قتض ه نص الفصل المشار إل ه قبله ،

ومـــــن التطب قـــــات القضـــــائ ة للفص ـ ــل الم ـ ــذ ور م ـ ــا قض ـ ــت ـ ــه مح م ـ ــة ال ـ ــنقض ف ـ ــي المل ـ ــف ع ـ ــدد
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الﻔقرة الثان ة  :الق اررات الصادرة بإنهاء الخصومة:

الحــ فـــي الطعـــن مــن الحقــوق المســطرة الشخص ـ ة للطــاعن ،ومــن تــم فهــو الــذ

قــدر مــا إذا انــت

مصــلحته تقتضــي اﻻســتمرار فــي الخصــومة إلــى نهايتهــا أو إنهائهــا إمــا التنــازل عــن الطعــن أو صــلح يبرمــه مــع
خصمه و طلب من مح مة النقض اﻹشهاد عل ه.

أوﻻ  :التـــنازل عن دعو الطعن

ش ل التنازل تعبي ار عـن اﻹرادة المنفـردة للطـاعن فـي إنهـاء الخصـومة ـالتخلي عنهـا  ،و جـوز التقـدم ـه

فــي أ حــال تكــون عليهــا وقبــل صــدور الح ــم فــي القـرار المطعــون ف ــه و شــتر أن قــدم مــن طــرف طالــب الــنقض
بواسطة دفاعه المقبول لد مح مة النقض ،وأن ون موقعا من طرفه صاد ار عـن ذ أهل ـة مقـدما مـن ذ صـفة
غيــر معلـ علــى شــر وﻻ يتضــمن تحفظــا ،وأن ﻻ عارضــه المطلــوب فــي الــنقض وﻻ م ــن أن ينصــب التنــازل إﻻ
عن ح مسموح التخلي عنه ،و ملك الطرف التصرف ف ه.

9

وفي ذلك قضت مح مة النقض :

 7الفقرة الرابعة والخامسة من الفصل  354من قانون المسطرة المدنية.
8ــ قرار عدد  4/76والذي ورد فيه  ":فيما يخص سبب التشطيب على القضية
بناء على الفصل  354من قانون المسطرة المدنية  ...وحيث إن مقال النقض المقدم من طرف الطاعن بواسطة اﻷستاذ يحيي العربي
المحامي بالجديدة غير مذيل بأي توقيع خﻼفا للفصل المذكور  ،مما يتعين معه التشطيب على القضية ".
وفي تكريس نفس المبدأ قرار محكمة النقض عدد  4/157الصادر بتاريخ  2016/03/15في الملف 2016/4/1/366
 9انظر الفول  380 ،350 ،119 ،2من قانون المسطرة المدنية.

"حي ــث إن ــه و مقتض ــى الفص ــول  2و  119و 380م ــن ق ــانون المس ــطرة المدن ــة  ،م ــن التن ــازل عق ــد

م توب عن الدعو  ،وأنه يترتب على ذلك محو الترافع أمام القضاء

وحيث تنازل الطاعنان عن طلب النقض عقدهما الم توب ..بواسطة نائبهما اﻷستاذ محمد شير  ،ممـا سـتوجب

معه تسجيل تنازل الطاعنين  ،والتشطيب عل القض ة "

ثان ا  :الصلح

10

عرف قانون اﻻلتزامات والعقود المغري الصلح في الفصـل  1098أنـه" :عقـد مقتضـاه حسـم الطرفـان

نزاعا قائما أو يتوق ان ق امه ،وذلك بتنازل ل منهمـا لﻶخـر عـن جـزء ممـا يدع ـه لنفسـه أو بإعطائـه مـاﻻ معن ـا أو

حقا."...

والمشــرع المغر ــي لــم يتعــرض ﻹنهــاء الــدعو عــن طر ـ الصــلح بــنص خــاص وهــو مــا ارتــأت معــه

مح مة النقض إعمال القواعد العامة ما لم تتعارض مع الطب عة الخاصة لدعو الطعن النقض.

ورأت ت عــا لــذلك أنــه شــتر فــي عقــد الصــلح ﻹنهــاء خصــومة الطعــن ــالنقض مــا شــتر فــي التنــازل.

وفي ذلك قضت :

" حيث دفع المطلو ون بوقوع صلح بين أطراف الدعو مستدلين عقد صلح مؤرخ  ..وحيث يتبين من

عقد الصلح المذ ور أن الطاعنين يتنازلون عن الطعن النقض

وحيث بلغ هذا العقد للطاعنين والتمسوا تطبي القانون  ،مما ستوجب ترتيب أثاره "..

11

و من التطب قات القضائ ة للصلح سبب ﻻنتهاء دعو الـنقض مـا قضـت ـه مح مـة الـنقض غـرفتين:

قرارها عـدد  253والـذ جـاء ف ـه" :تسـجيل الصـلح الواقـع مقتضـى العقـد المصـادق علـى توق عـه و مقتضـاه تنـازل

الطــرف المــدعي المطلــوب فــي الــنقض عــن دع ـواه واعت ــار طلــب الــنقض ت عــا لــذلك بــدون موضــوع 12،و ظهــر أن

10ــ قرار عدد  4/ 357الصادر بتاريخ  2016/6/28في الملف عدد 2015/4/1/2071
وفي تكريس نفس المبدأ قرار عدد  4/351بتاريخ  2016/6/21في الملف 2016/4/1/2078
قرار عدد  4/209بتاريخ  2016/4/12ملف عدد 2015/2/1/1425
11ــ قرار عدد  4/530بتاريخ  2015/11/03بتاريخ 2013/4/1/4147
 12قرار محكمة النقض عدد  253الصادر بتاريخ  3ماي  2005في الملف عدد 97/1/2/539

مح مــة الــنقض تقبــل إنهــاء الخصــومة للصــلح ولــو قــدم عقــد الصــلح مــن طــرف المطلــوب فــي الــنقض وأنهــا تكتفــي
اﻹشهاد على الصلح واعت ار طلب النقض ت عا لذلك غير ذ موضوع.

الﻔقرة الثالثة  :الق اررات الصادرة عدم القبول:

13

تتعـــدد حــاﻻت عــدم القبــول بتعــدد أس ـ ابها وهــي تتعل ـ إمــا قبــول الطلــب أو ســقو الح ـ فــي الطعــن

النقض أو عدم جوازه أو عدم قبول دعو النقض.

أوﻻ  :الق اررات الصادرة عدم القبول

شـــتر المشــرع المغر ــي تحــت طائلــة عــدم القبــول أن يتــوفر مقــال الــنقض علــى ب انــات تتعل ـ

أســماء

يرف ـ بنســخة مــن الح ــم النهــائي أو نســخة مــن الق ـرار المطعــون ف ــه ،ومتــى ــان الطلــب يتعل ـ

اﻹلغــاء

اﻷط ـراف العائل ــة والشخص ـ ة ومــوطنهم الحق قــي ،وملخصــا عــن الوقــائع والوســائل و ــذا المســتنتجات ،وأن
للشط في استعمال السلطة وجب أنه يرف

•

المقرر الذ يرفض التظلم اﻷول14.وفـي ذلـك قضـت مح مـة

الــنقض ــان مقــال الــنقض الــذ ﻻ يتضــمن ملخصــا للوقــائع ســتلزم عــدم القبــول  ،15و ــذلك مصــير المقــال
الذ لم يذ ر موطن المطلوب في النقض 16وأنه عتبر محل س نى اﻷطراف هو موطنهم الحق قي ،

17

 13قرار محكمة النقض عدد  951الصادر بتاريخ  2007/09/19في الملف عدد 2007/2/3/985
 14انظر الفصل  355وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
15ــ قرار عدد  4/192في  2014/4/01ملف عدد  2012/4/1/ 3345وفي تكريس نفس المبدأ قضت محكمة النقض :
•  ":بأنه طبقا للفصل  355من ق م م فإنه يجب أن يتضمن المقال ملخصا للوقائع تحت طائلة عدم القبول  ،ومقال الطاعن جاء خاليا من
ــ
ذكر الوقائع مكتفيا بذكر الوسائل التي اعتمدها في طلب النقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب "
قرار المجلس اﻷعلى عدد  99صادر في  2011/3/15ملف رقم 2010/1/2/702
وأن  .. ":العريضة المقتصرة على إجراءات الدعوى في المرحلتين اﻻبتدائية واﻻستئنافية دون ذكر وقائع الدعوى  ،والوسائل المثارة ضد الحكم
أو القرار المطعون فيه تكون غير مقبولة شكﻼ "..
ــ قرار المجلس اﻷعلى عدد  3069صادر في 1991/12/ 11
16ــ قرار عدد  4/201بتاريخ  2014/04/01ملف عدد 2014/4/1/ 1650
•
 17ـ جاء في قرار محكمة النقض  ":لكن حيث إنه طبقا للفصل  134من قانون المسطرة المدنية فإن أجل اﻻستئناف يبتدئ من تاريخ التبليغ الواقع
إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي  ،الذي هو محل سكناه العادي طبقا للفصل  519من نفس القانون  ،وأنه من الثابت قضاء أنه يفترض في
المحل المذكور في المقال كسكنى للمدعى عليه والذي بلغت إليه فيه جميع اﻹجراءات أنه موطن حقيقي له إلى أن يثبت العكس  ،والمحكمة التي
ثبت لها أن الطالبين قد بلغوا بالحكم اﻻبتدائي إلى المنزل الموجود بزنقة خالد ابن الوليد رقم  8بتطوان وهو العنوان المذكور في المقال اﻻفتتاحي
كموطن حقيقي لهم ولم يسبق ﻷي منهم أن دفع في المرحلة اﻻبتدائية ببطﻼن اﻻستدعاء الموجه إليهم بهذا العنوان واعتبرت تبعا لذلك التبليغ
صحيحا تكون قد طبقت الفصل  134المذكور التطبيق الصحيح  ،وهي على حق لما لم تلتفت إلى الدفع ببطﻼن التبليغ مادام لم يثبت أي من
الطالبين أنه ﻻ يسكن بالعنوان المذكور  ،مما يجعل الوسيلة بدون أساس ".قرار المجلس اﻷعلى عدد  54صادر في 2/8م 2011ملف رقم
 2008/1/2/508ـ

و جب أ ضا ب ان المـوطن الحق قـي لﻸطـراف وﻻ يجـز مجـرد ب ـان المـوطن المختـار
عدم ب ا ن الحرفة ﻻ يرتب النقض

19

ثان ا  :الق اررات الصادرة سقو الح في الطعن

أوجـــب الق ــانون تق ــد م الطع ــن ــالنقض داخ ــل أج ــل مع ــين،

20

18

مـا قضـت ـأن

ف ــإذا انقض ــى ه ــذا اﻷج ــل س ــق الحـ ـ ف ــي

الطعن21و وقد قضي أن تبل غ منطوق الح م ﻻ حرك أجل الطعن النقض ،22و ذا التبل غ الجلسة
ص ح ف ه التعرض غير مقبول

وأنه ﻻ سر اﻷجل النس ة للق اررات الغ اب ة إﻻ من اليوم الذ

23

24

ف ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائ ة  ،وﻻ سر من جديد إﻻ مـن يـوم تبل ـغ مقـرر
وأن هذا اﻷجل يوَق َ

المساعدة القضائ ة للو يل المعين تلقائ ا  ،ومن يوم تبل غ الرفض للطعن عند اتخاذه ٕ ،واذا لم يتم التبل غ فإن
أجل الطعن متد إلى ثﻼثين سنة ،و عتبر أجل الطعن امﻼ  ،و بتـد سـران اﻷجـل تجـاه الشـخص الـذ بلـغ

الح م بناء على طل ه ابتـداء مـن يـوم التبل ـغ ،وهـو أجـل سـقو ٍ ﻻ تقـاد ٍم

25

،يتعلـ

النظـام العـام يثيـره قاضـي

الــنقض تلقائ ــا اعت ــاره دفعــا عــدم القبــول ،و هــو أجــل ﻻ م ــن تناولــه التعــديل لتعلقــه النظــام العــام لتحقي ـ
مصلحة استق ارر المراكز القانون ة لﻸطراف ،وأنه يجوز لمح مة النقض إثارته من تلقاء نفسها.

و ترتب على عدم مراعاته سقو الح في الطعن و منع من تجديد دعو الطعن النقض مرة ثان ة.

26

18ــ ــجاء في قرار لمحكمة النقض  ":حيث إنه عمﻼ بالفصل  355ق م م يجب أن تتوفر في مقال النقض وتحت طائلة عدم القبول
بيان أسماء اﻷطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي  ،وأن العريضة التي اقتصرت على إيراد الموطن المختار للطالب دون
بيان موطنه الحقيقي تكون مخالفة للفصل المذكور وغير مقبولة :.قرار عدد  141صادر بتاريخ  2011/3/29ملف رقم 1/2/ 770
2009/
19ـــ قرار محكمة النقض عدد  1صادر بتاريخ  2011/1/4ملف رقم 2008/1/2/ 226
 20انظر الفصل  358من قانون المسطرة المدنية.
21ــ قرار محكمة النقض عدد  4/ 289بتاريخ  2016/5/ 24في الملف 2015/4/1/6011

 22ــ

ـ

قرار المجلس اﻷعلى عدد  693بتاريخ  1978/10/4ملف رقم 54776

ـ

23ــ قرار المجلس اﻷعلى عدد  853صادر بتاريخ  1983/5/6ملف رقم  2003/2/3/1047ـ
قرار عدد9
24ــقرار عدد)& بتاريخ  2014/2/4في الملف عدد 2013/4/1/2648
25ـ قرار محكمة النقض عدد صادر بتاريخ  2013/5/14ملف رقم  2012/1/2/255ومما جاء في :

 ":لكن حيث إن آجال الطعن في اﻷحكام هي أجال سقوط  ،ﻻ أجال تقادم"..
•

 26انظر الفصل  379من قانون المسطرة المدنية.

•

ثالثا  :الق اررات الصادرة عدم جواز الطعن

شتر القانون لجواز الطعـن ـالنقض أن ـون الح ـم انتهائ ـا ،
الوصف القانوني للقرار ول س ما ورد خطأ منطوقه

28

27

وقـد قضـت مح مـة الـنقض أن العبـرة

 ،وأن ون منه ا للخصومة ،

29

 ،وذلك أن

فصل في مجموع النزاع حيث تستنفذ المح مة وﻻيتها على القض ة و متنع عليها الرجوع ف وقد قضـت

مح مة النقض وهي تعطي مفهوما لمعنى الفصل في النزاع أن  ":من القواعد المسطرة فقها أن الطعـون
صفة عامة ﻻ تمارس إﻻ ضد اﻷح ام الفاصلة في النزاع  ،ولما ـان القـرار المطعـون ف ـه لـم فصـل فـي

النـزاع المعــروض علــى المح مــة ٕ ،وانمــا قضــى بإلغــاء اﻷمــر ــاﻷداء ورفــض الطلــب ٕ ،واحالــة الطالــب علــى
المح مة المختصة ط قا لﻺجراءات العاد ة عمﻼ الفصـل  158مـن قـانون المسـطرة المدن ـة  ،فـإن الطعـن
ون غير مقبول" ،30

ما قضت أن القرار الذ لم فصل في جم ع موضوع النزاع ون غير قابل للطعن النقض، 31

ـ وأنه ﻻ فرق بين أﻷح ام والق اررات التي تصدر في موضوع الح
•

 ،أو مجرد اتخاذ إجراء وقتي ،

وه ــذا قض ــت مح م ــة ال ــنقض عل ــى أن  ":ــل ح ــم أو قـ ـرار انته ــائي غيــر قابــل للطعــن ــالتعرض أو

اﻻسـتئناف ــون قـا ﻼ للطعــن ــالنقض ﻻ فـرق بــين اﻷح ــام والقـ اررات التــي تصــدر فـي موضــوع الحـ أو
اتخاذ إجراء وقتي  .32وأن ون قا ﻼ للطعن ف ه النقض ،و اﻷصل أن الطعن النقض جائز ضـد ِـل

ح م انتهائي صادر عن إحد محاكم المملكة  ،غير أنه ﻻعت ارات معينة منها ما يتعل ب ساطة القضا ا
 ،ومنهــا مــا يتعلـ

الطب عــة اﻻجتماع ــة أو اﻻقتصــاد ة للقضـ ة منــع المشــرع المغر ــي الطعــن ــالنقض

فــي أح ـوال معينــة الحــاﻻت المنصــوص عليهــا فــي الفصــل  353مــن قــانون المســطرة المدن ــة وهــي تلــك

 27انظر الفصل  355من قانون المسطرة المدنية.
28ـــقرار رقم  513بتاريخ  2015/10/27ملف عدد 2014/4/1/4002
 29ينص الفصل  3583من قانون المسطرة المدنية على أنه :تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخﻼف ذلك في:
– الطعن بالنقض ضد اﻷحكام اﻻنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف
" "20.000درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحمﻼت العقارية الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
ملف عدد 97/2699
 30ــ قرار عدد  7297بتارخ 1998/12/2
31ـــ قرار بغرفتين عدد  1737صادر بتاريخ  1986/7/2ملف رقم 3099
 32ـــ قرار عدد  1794في 1984/10/3

"الطل ات التي تقل عن عشرن ألف درهم

قبول طعن ثان.

33

 ،وعدم توافر الشرو

ستلزم عـدم قبـول الطعـن و حـول دون

ار عا  :الق اررات الصادرة عدم قبول دعو النقض

شتر في دعو النقض ما شتر في الدعاو عموما من أهل ة وصفة ومصلحة ،فـالطعن ـالنقض مـا

صح من المح وم عل ه فإنه صح ذلك من المح وم له إذا لم ح م له ل طل اته أو عضها سواء ان

•

طرفا أصل ا أو متدخﻼ وقبل تدخله شرطة أن ون خصما حق ق ا ،و رفع طعنـه بـذات الصـفة التـي انـت

لـه أثنــاء الخصــومة ،وﻻ قبــل طعنـه إﻻ إذا ــان لــه ف ــه مصــلحة شخصـ ة وم اشـرة ومشــروعة غيــر مخالفــة

للنظام العام أو اﻵداب والعبرة في تحق المصلحة بزمان صـدور الح ـم المطعـون ف ـه ولـو ازلـت عـد ذلـك.
وقد قضت مح مة النقض أن انتهاء القض ة التنازل الم تـوب للمطلو ـة و المـدلى ـه مـن طـرف الطـاعن

أمــام مح مــة الموضــوع يجعــل مصــلحته فــي الطعــن منتف ــة

الدفاع القانوني الذ يهم الغير وﻻ يتعل
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مـــا قضـــت ــأن مصــلحة الطــاعن منتف ــة

النظام العام وه ذا جاء في أحد ق ارراتها
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 ":لكــن حيــث إنــه مــن المقــرر فقهــا وقضــاء أن الطعــن الــدعو أساســه المصــلحة  ،وأن منــا قبــول النعــي

ثبوت مصلحة المتمسك ه  ،وأن الدفاع القانوني الذ ﻻ يتعل

النظام العام ﻻ يجوز لغير صاحب المصلحة

ف ه التمسك ه  ،ولما انت دعو القسمة أق مت صح حة اشتمالها على ل الشر اء و ان النعي على الح م
المثار من طرف الطاعنة فاطمة الع اشي يتعل

عدم ب ـان عنـوان المـدخل فـي الـدعو أحمـد الع اشـي  ،وعـدم

إجـراء المســطرة فــي حقـه وفـ مــا يجـب قانونــا  ،و ــان هــذا النعـي غيــر متعلـ
للطاعنة في التمسك ه لتعلقه الغير "
وﻷن هذه الشرو تتعل

النظام العام ،اﻷمر الذ

النظـام العــام  ،فإنــه ﻻ مصــلحة

سمح بإثارتها تلقائ ا من طرف مح مة النقض ،فإنـه

متى انخرم شر من ذلك فإنه يجب القضاء عدم قبول الطعن.

 33أنظر قي تطبيقات ذلك قرار محكمة النقض عدد  158بتاريخ  2011/4/5ملف عدد 2009/1/2/547
34ـــ أنظر قرار محكمة النقض عدد صادر بتاريخ  2012/3/19ملف رقم  ،2012/1/2/230ومما جا ْ فيه  ":حيث إن الطعن كالدعوى ﻻ
يصح إﻻ ممن له المصلحة ﻹثبات حقوقه  ،ودعوى المطلوبة انتهت بالتنازل المدلى به من طرف الطاعن نفسه  ،ومن تم تكون مصلحته القانونية
في الطعن منتفية  ،مما يستوجب عدم قبول الطعن بالنقض ".
35ــ قرار محكمة النقض عدد  78في  2011/3/1ملف رقم 2009/1/2/ 479

الﻔقرة ال ار عة  :الق اررات الصادرة برفض طلب الطعن

عنــدما تنظــر مح مــة الــنقض فــي مقــال الطعــن المرفــوع إليهــا وف ـ الشــرو التــي ســتلزمها القــانون فــي

الجلسة التي حددتها للفصل ف ه ،فإنه متى رأته مستوف ا لشرو قبوله ش ﻼ ،صارت إلى النظر في موضـوعهٕ ،واذ
هـي تتفحصــه تنظــر ف مــا إذا ــان الطـاعن قــد بنــى طعنــه علــى اﻷسـ اب التـي حــددها القــانون حصـرا 36،فــإذا أخفـ

الطاعن في تأس س طعنه على اﻷس اب القانون ة المحددة ان لمح مة النقض رفض طل ه.
الذ

37

و ــذلك إذا لــم يبينهــا ب انــا اف ــا يرفـع عنهــا الغمــوض والجهالــة و شــف عــن المقصــود منهــا بب ــان العيــب

عتور الح م المطعون ف ه وموضعه منه.
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ولمــا ــان ﻻ طــرح أمــام مح مــة الــنقض موضــوع الخصــومة التــي صــدر فيهــا الق ـرار المطعــون ف ــه مــن

جديد ،حيث ﻻ عرض عليها إﻻ العيوب التي تعيب القرار و ستند عليها الطاعن فـي طعنـه ،فـإن اﻷسـ اب الجديـدة
وهــي تلــك التــي تتعل ـ بواقــع أو يخالطهــا واقــع لــم ســب عرضــه علــى مح مــة الموضــوع ،تكــون هــي أ ضــا غيــر

مقبولة.
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 36ينص الفصل  359من قانون المسطرة المدنية على أنه:
"يجب أن تكون طلبات نقض اﻷحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد اﻻسباب اﻵتية:
 -1خرق القانون الداخلي؛
 -2خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد اﻷطراف؛
 -3عدم اﻻختصاص؛
 -4الشطط في استعمال السلطة؛
 -5عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل".
 37قرار محكمة النقض عدد  3/26الصادر بتاريخ  2016/01/12في الملف المدني عدد  2015/3/1/713والذي جاء فيه:
"لكن ،حيث فضﻼ على أن الفصل  359من قانون المسطرة المدنية فإن طلبات نق ض اﻷحك ام المعروض ة أم ام محكم ة ال نقض يج ب ان تك ون مبني ة عل ى أح د
اﻷسباب اﻵتية :خرق القانون الداخلي ،خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد اﻷطراف ،عدم اﻻختصاص ،عدم ارتك از الحك م عل ى أس اس ق انوني أو انع دام التعلي ل،
حيث إن الطالبين لم يبينوا في الوسيلة سبب طلبهم النقض واقتصر عل ى س رد وق ائع عل ى س بيل اﻹخب ار بص دور ق رار قض ى ب بطﻼن إج راءات التبلي غ بت اريخ
ﻻحق على صدور القرار المطعون فيه ،وبذلك فإن الطاعنين لم يبينوا وجه النعي على القرار وﻻ ذكروا سببا من أسباب الفصل اعﻼه ،كما أأن م ا ادل ى ب ه م ن
جديد لم يتم عرضه أمام محكمة الموضوع ،مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة".
انظ ر ف ي تك ريس نف س المب دأ –ق رار محكم ة ال نقض ع دد  8الص ادر بت اريخ  2016/01/05ف ي المل ف ع دد  - -2015/1/1/705ق رار محكم ة ال نقض ع دد
 4/142المؤرخ في  2015/03/10ملف عدد  2013/4/1/2990والذي جاء فيه" :حيث ﻹن الطاعنين اقتصروا على سرد وق ائع ال دعوى المتعلق ة باﻻس تحقاق
التي كانت موجهة ضدهم من طرف المطلوبين سواء امام المحكمة اﻻبتدائية أو أمام محكمة اﻻستئناف وكذا محكمة النقضن ولم يبينوا سبب النعي عل ى الق رار،
فكان ما بالفرع من الوسيلة غير مقبول.
 - 38قرار محكمة النقض عدد  4/11الصادر بتاريخ  2015/01/06ملف عدد 2013/4/1/3399؛
 قرار محكمة النقض عدد  4/142الصادر بتاريخ  2015/03/10في الملف عدد  ،2013/4/1/2990وانظر في تكريس نفس المبدأ؛ قرار محكمة النقض عدد  169الصادر بتاريخ  2015/11/17ملف عدد 2015/1/1/633؛ قرار محكمة النقض عدد  1695الصادر بتاريخ  2012/04/03ملف عدد .2011/7/1/23339ــ قرار عدد 7/87الصادر بتاريخ  2016/02/09ملف عدد 2015/7/1/1230

و ــذلك ﻻ تكــون اﻷسـ اب الموضــوع ة وهــي التــي تتعلـ

مجادلــة مح مــة الموضــوع ف مــا تســتقل ســلطة

تقديره ،واﻷس اب غير المنتجة وهي المنص ة على غير ما قضى ه القرار المطعون ف ـه أو تلـك التـي ﻻ تـؤثر فـي

نتيجته ،غير مقبولة وتؤد إلى رفض الطعن.40

المطلب الثاني  :رقا ة مح مة النقض في اﻹلغاء بنقض القرار

تجـد رقا ــة مح مــة الـنقض ســندها فــي إ طــال القـرار المطعــون ف ــه فــي الفصـل  369مــن قــانون المســطرة

المدن ــة والــذ

قتضــي أنــه إذا قضــت مح مــة الــنقض بــنقض ح ــم أحالــت الــدعو إلــى مح مــة أخــر مــن درجــة

المح مة التي نقض ح مها أو صفة استثنائ ة على نفس المح مة التي صدر عنها الح م المنقوض وأنه إّذا
لم يب هناك شيء ستوجب الح م ،قررت النقض بدون إحالة.

واس ــتنادا إل ــى الفص ــل الم ــذ ور ،ف ــإن مح م ــة ال ــنقض وه ــي ت ــتفحص أسـ ـ اب ال ــنقض المطروح ــة عليه ــا

مقتضــى مقــال تتقيــد بنطاقــه و ــان هــذا المقــال مســتوف لشــرو صــحة النظــر ف ــه ،فإنــه متــى ثبــت لهــا أن القـرار

المطعون ف ه مبني على مخالفة القـانون أو خطـأ فـي تطب قـه أو تأو لـه أو طـﻼن فـي إجراءاتـه ـان لـه تـأثير علـى
قضائه فإنها تقضي ب طﻼن ونقض القرار المطعون ف ه إمـا ل ـا او جزئ ـا ٕوامـا اﻹحالـة أو دون إحالـة  ،ونـر أن
نرجــئ الحــديث عــن الــنقض بــدون إحالــة اعت ــاره منه ــا للنـزاع إلــى الم حـث الثــاني جمعــا للنظــائر واﻷشـ اه ،لنقصــر

الكﻼم هنا عن النقض مع اﻹحالة ،

و صفوة القول ف ه أن المشرع المغري على غرار اقي التشرعات حصـر حـاﻻت الطعـن ـالنقض حصـر أسـا ه

الكل ــة ومردهــا جم عــا إلــى خــرق القــانون تطب قــا وتــاو ﻼ س ـواء تعل ـ

القــانون الموضــوعي أو اﻹج ارئــي  ،غيــر أن

المشــرع المغر ــي أر أن فــرد لكــل حالــة مــن الحــاﻻت الموج ــة للــنقض اســما خاصــا تميي ـ از لهــا عــن غيرهــا وتنبيهــا
للفرق بينها و ين الحاﻻت اﻷخر  ،وه ذا نص الفصل  359من قانون المسطرة المدن ة على أنه" :يجب أن تكـون

طل ات نقض اﻷح ام المعروضة على المجلس اﻷعلى مبن ة على أحد اﻷس اب اﻵت ة:
 -1خرق القانون الداخلي؛

 -2خرق قاعدة مسطرة اضر احد اﻷطراف؛
 -3عدم اﻻختصاص؛

 -4الشط في استعمال السلطة؛

 -5عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل".
40ــقرار عدد 5814بتاريخ  2015/12/25ملف عدد 2012/7/1/807

و ضاف إلى اقي هذه اﻷس اب سب ا آخر تخل في رحم اﻻجتهاد القضائي وهو :تحرف المستندات.

فمتى تحققت إحد هذه الحاﻻت شروطها التـي تفسـد الح ـم المطعـون ف ـه وتـؤثر فـي صـحته إﻻ وجـب

على مح مة النقض أن تقضي بنقضه إما ل ا أو جزئ ا.

الﻔقرة اﻷولى :النقض الكلي

و ون ذلك متى انصب سبب النقض على جم ع عناصر الح م المطعـون ف ـه حـاﻻت طـﻼن الح ـم

ش ﻼ أو انت الواقعة التي قضى فيها الح م المطعون ف ه واحدة غيـر قابلـة للتجزئـة حالـة فسـخ عقـد أو طﻼنـه،

أو نقض الح م لسقو الح في الطعن اﻻسـتئناف أو لعـدم قبولـه ،"....والخﻼصـة أن الـنقض ـون ل ـا إذا نـتج
عن ب ان منطوق الح م – وفقا له – أن الح ـم ـون منقوضـا املـه أو فـي ـل مناط قـه.
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و ـون ـذلك أ ضـا

حين ﻻ يتعرض ل اقي اﻷوجه اﻷخر للنقض ،و ترتب عن النقض الكلي زوال الح م المطعون ف ه برمته.

الﻔقرة الثان ة  :النقض الجزئي:

الــنقض الجزئــي فــي مفهومــه الفنــي لــه معنــى موضــوعي ،وذلــك حــين يتعل ـ بإلغــاء الح ــم المطعــون ف ــه

جزئ ا في مسألة معينة موضوع ة أو إجرائ ة تتعل بها وسائل الطعن إما بناء على طلـب الطـاعن شخصـا طب ع ـا

أو اعت ارا أو الن ا ة العامة ،أو من مح مة النقض تلقائ ا متى أثارت مسـألة النظـام العـام .مـا لـه معنـى شخصـي
حين تقضي مح مة النقض قبول طعن طرف دون آخر أو حال ق ام طرف الطعن دون اﻵخر.

والمع ــار فــي معرفــة مــد الــنقض هــل هــو لــي أو جزئــي هــو مقــال دعــو الــنقض أوﻻ ومنطــوق ق ـرار

مح مــة الــنقض ثان ــا ،فــإن لــم فصــح هــذا اﻻخيــر عــن ذلــك وجــب الرجــوع إلــى مح مــة الــنقض فــي إطــار مســطرة
التفسير لتبد رأيها ف ما فصلت ف ه.
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و ترتب عن النقض الجزئي زوال حجيته في الجزء المنقوض و ذلك تزول افة اﻵثار المترت ة
على ذلك الجزء من الح م المنقوض ،ما أنه ﻻ ستفيد منه رافعه وﻻ ضار ه إﻻ من صدر

 41سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن عرفت النقض الكلي بأنه:
Il résulte de la mention du dépositif d'un arrêt selon la quelle la décision est cassation "eu son cartier ou" dans
toutes ses dépositions" que la cassation est totale, soc 8 juin 1961: bull IV n° 615, com.10 Avril 1964: bull III n°
172, civ. 2e, 9 octobre 1969: bull. II n° 274.
 42ينص الفصل  26من قانون المسطرة المدنية على أنه" :تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل  149بالنظر في الصعوبات المتعلقة
بتاويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها."...

ضده ،ما أن مح مة النقض تستنفذ وﻻيتها عن ذلك الجزء المنقوض ،ومتى ان النقض جزئ ا

فإن القرار ي قى نافذا في اﻷجزاء اﻷخر ما لم تكن مترت ة على الجزء المنقوض.

المبحث الثاني  :الدور الطﻼئعي لمحكمة النقض

ينطل الدور الطﻼئعي لمح مة النقض من وظ فتها اﻷساي ة في تحقي العدالة اعت ارها الحارسة للقـانون واﻷمينـة
علــى حســن تطب قــه ،فاﻹجمــاع منعقــد علــى أنهــا مح مــة قــانون ﻻ واقــع ،وهــي بــذلك ﻻ تعبتــر درجــة مــن درجــات

التقاضي ،فهي تقبل الوقائع ما أثبتها الح م المطعون ف ه واﻷجزاء التي انصب عليها الطعـن لينحصـر حثهـا فـي

الش ـ القــانوني مــن الق ـرار المطعــون ف ــه ،غيــر أن هــذه الرقا ــة التــي بــدأت ض ـ قة بــدأت تتســع مــع مــرور الوق ــت
فانطلقـت مـع مـا سـمي " الوظ فــة التاديب ـة للـنقض" حيـث تمتــد رقا ـة مح مـة الـنقض إلــى تصـح ح ـل خطـأ صــدر
عــن قضــاة الموضــوع ولــو فــي مجــال ســلطتهم التقدير ــة فــي الن ـزاع المطــروح أمــامهم 43.وهــي الوظ فــة التــي اتخــذها

التشرع المغري على غرار اقي التشـرعات مط ـه لمـد رقا ـة مح مـة الـنقض علـى الجانـب الـواقعي مـن الح ـم مـن
خﻼل انعدام اﻷساس القـانوني للح ـم وانعـدام التعليـل وتحر ـف المسـتندات لتصـل الـى منتهاهـا التصـد لموضـوع

النزاع في حاﻻت معن ة إما استنادا إلى نص تشرعي يخولهـا ذلـكٕ ،وامـا مـا انتهـى ال ـه قضـاء مح مـة الـنقض مـن
اﻹقرار لها الح في استبدال اﻷس اب تصح حا للح م المطعون ف ـه ٕوانهـاء للنـزاع  ،والكـل مـن أجـل تحقيـ عدالـة

سرعة اقتصادا في الوقت واﻹجراءات ومنع إطالة النزاع بإنهائـه عنـد حـد معـين وتـوفير وقـت وجهـد المتقاضـين مـا
يرفــع عــنهم عنــت التقاضــي ،تلــك هــي مبــررات ســلطة مح مــة الــنقض فــي الخــروج عــن أصــل وظ فتهــا والفصــل فــي

موضوع الدعو ومرد ذلك إلى حالتين  ،إما استنادا إلى نص تشرعي يخولها ذلك المطلـب اﻷول ٕ ،وامـا بواسـطة
تقن ة استبدال اﻷس اب المطلب الثاني

المطلب اﻷول  :تصد مح مة النقض للموضوع بنص القانون

يجب التمييز أوﻻ بين اختصاص مح مة النقض مح مة موضوع ابتداء وانتهاء

44

وتصد مح مة

الــنقض لموضــوع الن ـزاع وهــي تــنقض الق ـرار المطعــون ف ــه ،حيــث ﻻ تفصــل فــي موضــوع الــدعو إﻻ عنــد نظرهــا
Gabriel Marty la décision du fait et du droit essai sur le pouvoir de contrôle de la cour de cassation sur les
juges de fait thèse. Toulouse. 1929 p. 9 et s. et p 277 et s.
44
تنص المادة  9من القانون  41-90على أنه:
" ...تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات اﻹلغاء بسبب تجاوز عن السلطة المتعلقة ب:
 المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير اﻷول؛ قرارات السلطة اﻹدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اﻻختصاص المحلي بمحكمة إداريةوانظر أيضا اختصاصات محكمة النقض كمحكمة موضوع في الم ادة الجنائي ة خاص ة الم ادة  265م ن ق انون المس طرة الجنائي ة رق م 22-01
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1-02-225بتاريخ  25رجب  3 / 1423أكتوبر .2002
43

الطعن ـالنقض فمتـى قضـت ـه لتـوافر سـب ه تصـدت لموضـوع النـزاع الفصـل إنهـاء للنـزاع  ،وسـلطتها هاتـه تجـد
ســندها فــي التشــرع المغر ــي فــي الفصــل  369مــن قــانون المســطرة المدن ــة حيــت تقضــي ــالنقض بــدون إحالــة ،
والمادة  17من قانون رقم 03ـ ـ ـ 80المحدثتة موج ه محاكم اﻻستئناف اﻹدارة المتعل بدعو اﻹلغاء

الﻔقرة اﻷولى :النقض بدون إحالة:

قــد مضــى القــول ــأن رقا ــة مح مــة الــنقض ﻻ تمتــد إلــى وقــائع الن ـزاع ،وأن وظ فتهــا تنحصــر فــي مراق ــة

التطبي الصح ح للقانون وتحقي وحدة القضاء بوحدة القانون نفسهٕ ،واذ هي تنقض ما فسد من اﻷح ـام لتصـح ح

مــا وقــع فيهــا مــن أخطــاء قانون ــة فإنــه لـ س لهــا ح ــم أصــل وظ فتهــا أن تتعــرض لموضــوع النـزاعٕ ،وانمــا عليهــا أن
تحيــل الق ـرار المطعــون ف ــه علــى مح مــة الموضــوع لتنظــر ف ــه علــى هــد مــا أثبتتــه فــي قرارهــا النــاقض ،غيــر أنــه
ستنثنى من هذا اﻷصل العام حاﻻت تقرر فيها النقض دون إحالة وهي الحاﻻت اﻵت ة:
 -1النقض بدون إحالة إذا لم يب
 -2النقض لمصلحة القانون؛

عد النقض شيء للح م ف ه؛

 -3النقض سبب الشط في استعمال السلطة؛
 -4النقض لتعارض اﻻح ام.

فجم ع هذه الحاﻻت متى امعنا النظر تبين انها تنهي النزاع ﻻنطوائها على البت فـي موضـوعه مـا يلـزم

وتفصيل ذلك ا لﻼتي :

أوﻻ  :عدم اﻹحالة إذا لم يب

عد النقض شيء للح م ف ه

صفوة القول أنه متى ثبت لمح مة النقض عد نقض الح م المطعون ف ه أنـه لـم يبـ شـيء للح ـم ف ـه،

فإنها تقضي النقض دون إحالة وفي ذلك قضت مح مة النقض ..." :أنه لما ـان معروضـا علـى مح مـة اﻹحالـة
عــد الــنقض دع ــو الطــاعنين محمــد عج ــار ب ــن محمــد وســل م البخــار دون ــاقي الطــاعنين اعت ــا ار لنســب ة آثــار

الطعن ،فإنها لمـا نظـرت إلـى شـواهد التسـل م المتعلقـة الطـاعنين ٕوالـى تـارخ تبلـ غهم ـالح م اﻻبتـدائي الـذ تـم فـي
 2000/12/21وت ــارخ تق ــد م مق ــالهم اﻻس ــتئنافي ،وقض ــت ت ع ــا ل ــذلك ع ــدم قب ــول اس ــتئنافهم لــوروده خ ــارج أجل ــه

المتطلــب قانون ــا ،تك ــون قــد أقام ــت قضــاءها عل ــى أســاس س ــل مٕ ،واذ ه ــي بت ــت افت اتــا ف ــي ــاقي الشـ ـ مــن القـ ـرار
المطعون ف ه والمتعل ب اقي الطاعنين رغم أن ذلك لم ن معروضا عليها ،وقد تم الح م في دعواهم ـالقرار عـدد

 444بتارخ  2010/12/27وف ما بين قبله ،فإن معاودة الفصل ف ما تم حسمه موجب القرار اﻻستئنافي يوجب

نقض القرار ،وﻷنه لم يب ما ستوجب الح م عد النقض ،تر مح مة النقض أن ون ذلك جزئ ا و دون إحالة".

ثان ا  :النقض لمصلحة القانون
يـرت

الطعــن ـالنقض لمصــلحة القـانون الوظ فــة اﻷساسـ ة لمح مــة الـنقض والمتمثلــة فـي الســهر علــى

حسن تطبي القانون وتوحيد الفهم له من طرف سائر المحاكم.

ومــن شــروطه وف ـ أح ــام الفصــل  381مــن قــانون المســطرة المدن ــة أن ــون الح ــم المطعــون ف ــه قــد

صدر خرقا للقانون وان ون انتهائ ا وأن ﻻ طعن ف ه أحد أطرافه.

ومن سماته أن آثاره ﻻ تفيد الغير وﻻ تضره وﻻ تتغير صدوره مراكز اﻷطـراف عـد نقضـه وﻻ حـال إلـى

مح مة أخر  ،وأنه طعن يخول حص ار للسيد الو يل العام للملك لد مح حمة النقض اعت اره اﻷمين على تطبي
القانون.

وحقي ـ

التنو ــه أن الطعــن ــالنقض لمصــلحة القــانون غيــر م ـرت

القواعد العامة للنقض تلزم السيد الو يل العام وهو يتقدم الطعن خاصة ما تعل

ثالثا اﻹ طال لتعارض اﻷح ام

أجــل فــي القــانون المغر ــي غيــر أن
أس اب الطعن ووسائله.

خــول المشــرع المغر ــي لمح مــة الــنقض رفــع حالــة تعــارض اﻷح ــام أو قـ اررات غيــر قابلــة للطعــن صــادرة

عــن محــاكم أو محــاكم اســتئناف مختلفــة بإ طــال أحــد اﻷح ــام دون إحالــة عــد تقــد م مقــال إليهــا وف ـ اﻹج ـراءات

المتطل ة لتقد م مقال النقض.
46
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وتشتر لق امه ،تعدد اﻷح ام والق اررات النهائ ـة ،وأن تصـدر عـن محـاكم مختلفـة.

وأن يتحق التعارض ف ما قضت ه تلك اﻷح ام شروطه من ذلك إث ات الشيء ونف ه في آن واحد ،وأن يتعل

 45الفصل  390من قانون المسطرة المدنية.
 46ينص الفصل  402من قانون المسطرة المدنية على أنه" :يمكن أن تكون اﻻحكام التي ﻻ تقبل الطعن بالتعرض واﻻس تئناف موض وع إع ادة النظ ر مم ن ك ان
طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيه ا وذل ك ف ي اﻷح وال اﻵتي ة م ع مراع اة المقتض يات الخاص ة المنص وص عليه ا ف ي الفص ل 379
المتعلقة بمحكمة النقض.
5–4–3–2–1
 – 6إذا قضت نفس المحكمة واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم اﻻطﻼع على حكم سابق أو لخطا واقعي.
."........

الح مان بنفس الموضـوع ونفـس اﻷطـراف و نـاء علـى ذات اﻻسـ اب

47

ومتـى تحقـ ذلـك ـان لمح مـة الـنقض أن

تقضي ب طﻼن الح م الﻼح لمخالفته لحج ة اﻷمـر المقضـين و قـى الح ـم اﻷول قائمـا منتجـا ﻵثـاره ودون حاجـة

إلى إحالة.

الﻔقرة الثان ة  :التصد لموضوع القض ة البت
ع ــرف المش ــرع المغر ــي نظ ــام التص ــد

وظ ف ــة تكميل ــة لمح م ــة ال ــنقض من ــذ إنش ــاءها تح ــت مس ــمى

المجلس اﻷعلى سنة  1957متأث ار في ذلك التشرع الفرنسي وما أرسـته مح مـة الـنقض الفرنسـ ة مـن م ـاد  ،وقـد
اعتبـر الفصــل  23مــن الظهيـر المؤســس المجلــس اﻷعلـى هــذا المجلــس مح مـة قــانون وتميــز تنظ مـه بإنشــاء غرفــة

إدارة إلى جانب اقي الغرف وقرر لها نظاما شبيها القانون المنظم لمجلس الدولة الفرنس ة ،وه ذا نص علـى أنـه

فــي القضــا ا المعروضــة علــى المحــاكم اﻹدار ــة م ــن للمجلــس اﻷعلــى إذا مــا نقــض ح مــا قضــائ ا إمــا أن حيــل
القض ة على مح مة أخر

ما هو الحال في الميدان المدني ٕواما أن يتصد لها و بت فيها ح م نهائي.

48

وظــل اﻷمــر ــذلك إلــى ســنة  1974حيــث صــدر قــانون المســطرة المدن ــة والــذ نــص فــي الفصــل 368

منه على أنه:

"إذا نقض المجلس اﻷعلى الح م المعروض عل ه ،واعتبر أنه يتوفر علـى جم ـع العناصـر الواقع ـة التـي

ثبتــت لقضــاة الموضــوع ح ــم ســلطتهم تعــين علــيهم اعت ــا ار لهــذه العناصــر وحــدها التــي ت قــى قائمــة فــي الــدعو

التصد للقض ة والبت فو ار في موضوع النزاع أو في النق التي استوجبت النقض ،وه ذا أجاز نظـام التصـد فـي
القضا ا المدن ة واﻹدارة معا" .و اص ح لمح مة النقض أن تتصد للقض ة إذا ان الجانب الواقعي في الح م قـد
تم استخﻼصه

ف ة سل مة ،أ أن القض ة جاهزة للح م فيها ،ولم تعد تنتظر سو إنزال ح م القانون عليها.

ثــم مــا لبــث أن تعالــت اﻷصـوات واﻷقــﻼم بإلغائــه ﻷن حـ التصــد قــد حــول مح مــة الــنقض إلــى درجــة

ثالثــة مــن درجــات التقاضــي وهــو مــا يخــالف وظ فتهــا اﻷساس ـ ة،
 368من قانون المسطرة المدن ة.
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فــتم الت ارجــع عــن ح ـ التصــد بإلغــاء الفصــل

ومن تطبيقات هذا الفصل ،قرار محكمة النقض تحت عدد  4727ص ادر بت اريخ  1998/07/15مل ف ع دد  89/2079وال ذي ورد في ه أن تطبي ق الفص ل 402
المذكور يستلزم أن يصدر الحكمان عن نفس المحكمة ﻻ عن محكمتين إحداهما زجرية وأخرى مدنية.
 47قرار محكمة النقض عدد  248صادر بتاريخ  1985/01/30ملف عدد .99/591
 48الفقرة اﻷخيرة من الفصل  23من ظهير  27شتنبر .1957
 49تم نسخه بمقتضى ظهير ش ريف رق م  1-87-16ص ادر ف ي  22م ن ربي ع ال ول  10 / 1414ش تنبر  1993بتنفي ذ الق انون رق م  04-82المعتب ر
بمثابة قانون المسطرة المدنية.

وقد لقي إلغاء الفصل المذ ور انتقادا بي ار مـن طـرف فقهـاء القـانون المغر ـي ﻷن حـ التصـد لـم ـن

بدعــة فــي القــانون المغر ــي و عرفــه الك ف ــة النــي ورد بهــا فــي الفصــل  368مــن قــانون المســطرة المدن ــة ثيــر مــن

التشرعات التشرع الفرنسي
وأن نظام التصد

50

واﻻلماني والهولند والتشرع المصر .

51

الك ف ة التي مارس بها في نطاق الفصل  368المذ ور يختلف اختﻼفا جوهرا عن

نظــام التصــد الــذ تمارســه محــاكم الموضــوع ﻷن قاضــي الــنقض ﻻ عيــد النظــر فــي الوقــائع وﻻ ــأمر بــإجراءات
التحقي بل ستعمل هذا الح متى ان استخﻼص قاضي الموضوع لواقع النزاع صح حا و امﻼ.

52

و ظهر أنه اﻵن اتسعت الصدور لقبول نظـام التصـد امـام مح مـة الـنقض ،وه ـذا نـص مشـروع قـانون

المسطرة المدن ة في المادة  369على أنه:

 -1م ن لمح مة النقض عند نقضها ح ما أو ق ار ار ل ا أو جزئ ا أن تتصد للبت في القض ة الشرو التال ة:
 -أن ون الطعن قد وقع للمرة الثان ة؛

 -أن تتوفر على جم ع العناصر الواقع ة التي ثبتت لقضاة الموضوع.

 -2م ن لمح مة النقض عند التصرح بنقض قرار صادر في دعو اﻹلغاء أن تتصـد للبـت إذا انـت القضـ ة

جاهزة.

و أمــل أن يجــد هــذا المشــروع طر قــه إلــى النــور فــي أقــرب اﻵجــال و تحقـ

ــه المقصــود منــه  ،وفــي انتظــار دلــك

نقول ان المشرع المغر ـى عـرف نظـام التصـد لموضـوع النـزاع فـي القضـا ا اﻹدار ـة فقـ وتخص صـا فـي دعـو

اﻹلغاء حيث تنص المادة  17من قانون رقم  80-03المحدثة موج ه محاكم اﻻستئناف اﻹدارة على أنه:

" م ن لمح مة النقض عند التصـرح بـنقض قـرار صـادر فـي دعـو اﻹلغـاء أن تتصـد للبـت إذا انـت

القض ة جاهزة".ودعو اﻹلغـاء هـي تلـك التـي ترفـع للمطال ـة بإلغـاء أو إنهـاء العمـل ـالقرار اﻹدار لكونـه معي ـا أو

مشو ا عيب مـن عيـوب عـدم المشـروع ة،
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ومح مـة الـنقض وهـي تنظـر فـي دعـو اﻹلغـاء لهـا ان تـنقض القـرار

ينص الفصل  627من قانون اﻹجراءات الفرنسي على أنه:
La cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau sature sur
le fond.
elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement
…constates et apprécies par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit approprie
51
انظر الفقرة اﻷخيرة من الفصل  269من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
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محمد الكشيور -نظام التصدي وطبيعة المجلس اﻷعلى -مقال منشور بمجلة القضاء والقانون العدد  139ص .175
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ينص الفصل  369من قانون المسطرة المدنية على أنه:
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المطعــون ف ــه متــى تـوافر لهــا ســبب الــنقض ٕواحالــة القضـ ة علــى مح مــة اﻹحالــة للنظــر ف ــه مــن جديــد علــى هــد
النقطة التي بتت فيها مح مة النقض والتي تلزم مح مة اﻹحالة.
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ما لها عد نقض الح م أن تتصد للح م في الموضوع إذا انـت القضـ ة جـاهزة للفصـل فيهـا .وتكـون

القض ة جاهزة للفصل فيها متـى ـان مـن المم ـن حسـم النـزاع دون اتخـاذ أ إجـراء مـن إجـراءات التحقيـ أ دون

التعرض للعناصر الواقع ة التي أثبتها القرار المطعون ف هٕ ،وانما لها إنزال ح م القانون على المسـألة القانون ـة التـي
بتت فيها مح مة النقض وعلى ضوء الوقائع الثابتة القرار.

والتصد للبت في موضوع دعو اﻹلغاء مجرد رخصـة لمح مـة الـنقض إذا شـاءت أعملتهـا ٕوان شـاءت

أعملــت ح ــم اﻷصــل ــالنقض واﻹحالــة غيــر أنهــا تكــون ملزمــة اﻷصــل متــى تبــين لهــا أن التحقيـ ﻻزم ﻻســتكمال
العناصر الواقع ة للدعو

ما سمح بتطبي القانون تطب قا سل ما.

وعلـى ذلــك نقــول ـان المشــرع المغر ــي اليـوم ﻻ عــرف نظــام التصـد لموضــع النـزاع فـي المــادة المدن ــة

إﻻ علــى الصــورة المســتترة المتعلقــة ــالنقض دون إحالــة  ،أو علــى الصــورة اﻵت ــة عــده والمتعلقــة فــن اســتبدال

اﻷس اب

المطلب الثاني  :فن استبدال اﻷس اب تقن ة للتصد لموضوع النزاع
بين فرث ودم تخل فن استبدال اﻷس اب نوع من التصد لموضوع القض ة من طرف مح مـة الـنقض

وهي تق م التوازن بين قاعدتين:

أوﻻهما أن ل خرق للقانون يوجب إ طال القرار ٕواحالته على مح مة الموضوع للبت ف ه من جديد على

هد القرار الناقض والثان ة هي عدم ضرورة عدم قبول أ طعن ،ﻻ تكون لرافعه مصلحة في إقامته.

وقد استقرت مح مة النقض للمملكة المغر ة منذ إنشائها على إعمال تقن ة استبدال اﻷس اب واستكمالها مـا أرسـى

قواعـدها العمـل القضــائي لمحـاكم الـنقض .وهــي الرخصـة التـي تســتعملها انقـادا للح ـم المطعــون ٕوانهـاء للنـزاع البــت
في موضوعه متى تبين لها صحة مـا قضـى ـه ـأن تسـتبدل أسـ ا ه الخاطئـة اﻷسـ اب القانون ـة الصـرفة اﻻسـتناد
"إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى على محكمة أخرى من درجة المحكحمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس
المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ،ويتعين إذ ذاك ان تتكون هذه المحكمةى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في
الحكم الذي هو مووضع النقض".
54
إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

إلى الوقـائع التـي اثبتهـا القـرار المطعـون ف ـه وفـي ذلـك قضـت " ....أنـه مـن المقـرر فـي قضـاء مح مـة الـنقض ان

القرار المطعون ف ه متى انتهى صح حا في نتيجتـه المعلـن عنهـا فـي منطوقـه ،فإنـه ﻻ ي طلـه قصـوره فـي اﻻفصـاح
عن سنده القانونيٕ ،واذ لمح مة النقض أن تستكمل ما قصر القرار فـي ب ـانهن مـا لهـا أن تسـ غ التكييـف القـانوني
الصـح ح علـى الوقـائع المعروضـة عليهــا ،مـا دامـت ﻻ تعتمـد فـي ذلــك إﻻ علـى مح مـة الموضـوع  .....ممـا ســوغ

لمح مة النقض تعو ض العلة المنتقدة العلة الصح حة والتي أس غتها على نفس الوقائع التي انت معروضة على
قضاة الموضوع."...
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خاتمة نسأل ﷲ حسنها

والمداخلــة تــأتي علــى نهايتهــا ،أريــت أن أخصــص خاتمتهــا للحــديث عــن ســلطة مح مــة الــنقض مح مــة

حل الخﻼف و وشائج القرى اد ة  ،واﻷرحام موصولة .
المحاكم
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و نطلـ ـ الح ــديث م ــن أن المش ــرع المغر ــي س ــن القواع ــد المنظم ــة لح ــل مس ــألة تن ــازع اﻻختص ــاص ب ــين
في زمان لم ن عـرف التنظـ م القضـائي تخصـص القضـاء أو ازدواجيتـه ،ﻷنـه لـم ـن عـرف التنظـ م

القضــائي حينهــا محــاكم إدار ــة وﻻ تجار ــة .لــذلك انــت مقتض ـ ات تنــازع اﻻختصــاص مقتض ـ ة ،واليــوم مــع تنــوع
الخرطة القضائ ة احداث محاكم إدارة ومحاكم تجارة ،فإن تنـازع اﻻختصـاص بنوع ـه السـلبي واﻹيجـابي أصـ ح

مطروحــا علــى مح مــة الــنقض تأس ســا علــى مقتضـ ات الفصــل  300مــن قــانون المســطرة المدن ــة اعت ارهــا الجهــة

المشتر ة بين هذه المحاكم.

ولما انت مح مة النقض هي التي تنظر في التنازع المتعل

المحاكم المختلفة الطب عة ،فإنـه فـي حالـة

التنازع اﻹيجابي ومتى تبين لها أن ﻼ من المح متين مختصتين فإنها تعين المح مة التي رفع إليها النزاع أوﻻ.

أمــا فــي حالــة التنــازع الســلبي ،فإنــه يــتم تعيــين المح مــة المختصــةٕ ،واذا انــت المح متــان علــى ص ـواب

حينما صرحتا عدم اختصاصهما ،فإنه قضي عدم قبول دعو التنازع.

وأعتقــد أن تن ــوع الخر ط ــة القض ــائ ة ي ــدعو إل ــى التف ي ــر فــي إنش ــاء "مح م ــة التنــازع" مس ــتقلة ع ــن ــاقي

الجهــات تخــتص فــي ــل حــاﻻت التنــازع س ـواء بــين المحــاكم المنضــو ة تحــت جهــة واحــدة أو بــين مختلــف الجهــات
وتبت في التنازع وفقا لمسطرة س طة وسرعة ،والسﻼم عل م ورحمة ﷲ
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