األحكام والقرارات القضائية المدنية التي
ال تقبل الطعون

ذ .النقيب الطيب بن لمقدم
محام بهيئة الرباط (الخميسات)

مقدمة :
إن بعض األحكام وبعض القرارات الصادرة عن القضاء يف امليدان املدين تكون غري قابلة للطعن فيها بشىت طرق
الطعن العادية وغري العادية واالستثنائية ،سواء بنص قانوين أو ابجتهاد قضائي .وهذه األحكام أو القرارات هي
متعددة .وميكن حصرها مبدئيا يف خمتلف الوقائع وخمتلف القوانني املدنية ضمن واحد وعشرين حالة ،كما

يلي:

.1األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع:
إن األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع هي األحكام اليت ال حتسم نزاعات ما ،وإمنا تتعلق بسري اخلصومة
كقرار أتجيل الدعوى ،أو ابإلثبات كاحلكم بندب خبري ،أو بطلب وقيت كتعيني حارس .والفقه الفرنسي يرى أهنا
هي األحكام اليت تصدر أثناء سري اخلصومة مبناسبة اختاذ إجراء من إجراءات التحقيق ،أو هبدف حتقيق محاية
ضرورية ألحد اخلصوم بينما حيدد الفقه املصري األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع أبهنا األحكام اليت
تصدر يف صميم طلبات اخلصوم األصلية أو يف دفعاهتم املوضوعية.
واملشرع املغريب حدد بعض املقتضيات القانونية اليت تعترب األحكام الصادرة فيها أحكاما صادرة قبل الفصل يف
موضوعها .كاحلكم إبحالة الدعوى على حمكمة أخرى لالختصاص (ف  16م م). 1
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إن األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع ثالثة أنواع :حتضريية ومتهيدية ووقتية .فالتحضريية ال أتثري هلا على
موضوع الدعوى كاحلكم بضم دعوتني لالرتباط .والتمهيدية هلا أثر فعلي على النزاع ،كاحلكم إبجراء خربة .أما
الوقتية فهي اليت تصدر أثناء سري الدعوى دون أن تؤثر على نوعها كاحلكم بدفع نفقة ملدة معينة واحلكم بتعويض
مؤقت . 2
ولكن حمكمة االستئناف ابلدار البيضاء اعتربت أن القانون املغريب للمسطرة املدنية يقسم األحكام إىل نوعني
فقط :األحكام اليت تفصل يف املوضوع ،واألحكام التمهيدية وال ينص على األحكام املختلطة  . 3ومن أهم أنواع
األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع :األحكام التمهيدية ،فهذه األحكام التمهيدية ال ميكن الطعن فيها
ابالستئناف إال يف وقت واحد مع األحكام الفاصلة يف املوضوع ،وذلك طبقا للفصل  140من قانون املسطرة
املدنية شأهنا شأن األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع .فما هي األحكام التمهيدية وما هو موقف اجمللس
األعلى منها؟ .وهل ميكن الطعن فيها ابلنقض؟.

.2األحكام التمهيدية:
فاألحكام التمهيدية بصفة عامة هي األحكام اليت تصدر أثناء سري الدعوى واليت من شأهنا أن هتيئ الفصل يف
النزاع  . 4وقد اعترب االجتهاد القضائي يف املغرب حكما متهيداي األحكام التالية

5

:

 احلكم ا لذي أمرت بعض مقتضياته إبجراء خربة ألن مثل هذه املقتضيات تعترب حكما متهيداي. احلكم الذي يبت يف وقائع من شأهنا أن تكون حجة على أحد األطراف يف اخلصومة ويسمح مبعرفة ماسيكون عليه احلكم يف جوهر الدعوى.
 احلكم الذي اعترب أن اخلربة ال تكون إال حبكم متهيدي. احلكم الذي يبت يف املسؤولية وأيمر إبجراء خربة ملعرفة مدى األضرار الالحقة ابملدعي. 2ندوة املسطرة أمام احملاكم واالختصاص تدخل الرئيس األول حملكمة االستئناف مبراكش"ذ .اجملبود" جملة احملامي عدد  3صفحة  178وما بعدها
3.
قرار حمكمة االستئناف ابلدار البيضاء عدد  4242بتاريخ  .1986/12/18اجمللة املغربية للقانون عدد  87/13صفحة 182
4
مأمون الكزبري وادريس العلوي العبدالوي،شرح املسطرة املدنية يف ضوء القانون املغريب ج  1بريوت  1971ص.77:
 5الطيب بن ملقدم .م .س.ص 249 :وما بعدها.
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 احلكم الذي يبت يف املسؤولية وأيمر إبجراء خربة طبية ومينح تعويضا مسبقا للضحية. احلكم الذي يبت يف املسؤولية وأيمر إبجراء خربة طبية ومينح تعويضا مسبقا للضحية ومبلغا معينا ميثل قيمةاملصاريف الطبية.
هذا وأن اجمللس األعلى(حمكمة النقض حاليا) استقر مبدئيا واىل حني على مفهوم واضح للحكم التمهيدي؛
وهكذا وعلى سبيل املثال فقد اعترب حكما متهيداي : 6
 احلكم الصادر بصحة اإلنذار ومتهيداي إبجراء خربة لتحديد قيمة األصل التجاري ال يضع حدا للنزاع أماماحملكمة بل ميهد السبيل للفصل يف التعويض املطلوب واملكون وحده جلوهر النزاع.
 احلكم الذي اعترب الكراء األساسي للمرآب هو  600درهم شهراي وقضى بتعيني خبري مل جيعل حدا للنزاع الذيمن أجله أقيمت الدعوى.
 احلكم الذي بت يف طلب املدعى عليه موضوعيا والزال مل يبت يف طلبات املدعني يف انتظار نتيجة اخلربة.ورغم استقرار اجمللس األعلى(حمكمة النقض حاليا) يف حتديد مفهوم احلكم التمهيدي فانه كان متباينا يف القرار
عدد  378بتاريخ  82/5/5والقرار عدد  1233بتاريخ  86/5/7الذي جاء فيه أبنه ":يقصد ابألحكام التمهيدية الصرفة
واملزدوجة اليت ال تقبل االستئناف إال مع احلكم الفاصل يف مجيع موضوع الدعوى األحكام اليت تصدر يف الدعوى
الواحدة.
أما اليت تصدر يف الدعاوي املتقابلة فانه ينظر لكل حكم على حدة من حيث قابليته لالستئناف " .ففي هذا
القرار أجاز الطعن ابالستئناف يف الدعوى املقابلة بينما منع ذلك يف القرار السابق ،وهذا تباين ظاهر حيتاج إىل
توحيد.
وقد أكد اجمللس األعلى(حمكمة النقض حاليا) هذه القاعدة األخرية املتعلقة ابألحكام املزدوجة فقرر "أن لكل
الدعويني األصلية واملقابلة كياان مستقال وأن طبيعة احلكم الصادر فيها من حيث قابليتها لالستئناف حتدد من
خالل منطوقه ابلنسبة لكل دعوى على حدة .يكون االستئناف املرفوع ضد احلكم االبتدائي القاضي برفض
الطيب بن ملقدم .م.س.ص.250 :
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الدعوى األصلية وإبرجاء البت يف الدعوى املقابلة إىل حني إجناز اخلربة مقبوال شكال خالفا ملا قضت به حمكمة
االستئناف من عدم القبول بعلة أنه حكم متهيدي لكونه بت يف شق من الدعوى يتعلق ابملوضوع . 7
وجاء بعد هذه القرارات قرار اجمللس األعلى عدد  1737الصادرة بتاريخ  86/7/2معتربا احلكم التمهيدي هو احلكم
الذي مل يفصل يف مجيع موضوع النزاع . 8
فما هو احلكم التمهيدي الذي ال يقبل الطعن ابلنقض ؟ . 9
إنه احلكم الذي يصدر بشأن الطلبات املتعلقة إبجراءات التحقيق دون املساس جبوهر الدعوى.
ذلك أن مثل هذا احلكم الذي يصدر يف هذه الطلبات املتعلقة مثال بتعيني خبري أو االستماع إىل الشهود أو
الوقوف على عني املكان أو إجراء حبث وغريها ،يعترب حكما متهيداي مادام مل يبت يف موضوع الدعوى .وهكذا
فقد حكم اجمللس األعلى(حمكمة النقض حاليا) أبن حتقيق اخلطوط يتم بواسطة حكم متهيدي إبجراء حبث أو
تعيني خبري ...حيث تتم عملية التحقق يف احلالتني بصورة تواجهية بني الطرفني كما حكم أيضا أبن توجيه اليمني
املتممة من طرف احملكمة يعد إجراء من إجراءات التحقيق ينبغي أن يصدر بشأنه حكم متهيدي وال يبت يف
الدعوى إال بعد تنفيذه أبداء اليمني وأن احملكمة ملا فصلت يف النزاع حبكم معلق على شرط أداء اليمني املتممة
يعترب استيفاؤه وسيلة إثبات تكون قد خرقت القانون . 10
وأعتقد أن املشرع املغريب يف قانون املسطرة املدنية قد أشار إىل هذا املفهوم إشارات واضحة ،فقد وردت اإلشارة
األوىل يف مقتضيات الفصل  55اليت تقول" :ميكن للقاضي بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن أيمر
قبل البت يف جوهر الدعوى إبجراء خربة أو الوقوف على عني املكان أو حبث أو حتقيق خطوط أو أي إجراء آخر
من إجراءات التحقيق" .أما اإلشارة الثانية فهي الواردة يف الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل  334كما يلي":
وميكن له بناء على طلب األطراف أو حىت تلقائيا بعد مساع األطراف واستدعائهم للحضور بصفة قانونية ،األمر

قرار اجمللس األعلى عدد  1014بتاريخ  90/5/7جملة احملامي  .20-19ص.121:
8
الطيب بن ملقدم .م .س.ص.251:
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الطيب بن ملقدم .م .س.ص.252:
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قرار اجمللس األعلى عدد  2360بتاريخ  1984/12/19جمموعة قرارات اجمللس األعلى املادة املدنية ج اا صفحة.295 :
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أبي إجراء للتحقيق من حبث وخربة وحضور شخصي دون مساس مبا ميكن حملكمة االستئناف أن أتمر به بعد
ذلك من إجراءات يف جلسة علنية أو يف غرفة املشورة.
ال ميكن أبي حال أن متس األوامر اليت تصدر يف هذا الشأن الدعوى األصلية".
وأما اإلشارة الثالثة فهي اإلحالة على املقتضيات القانونية السابقة مبقتضى الفصل  336الذي يقول" :تطبق أمام
حمكمة االستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث املتعلق إبجراءات التحقيق مع مراعاة ما يلي:
تقرر إجراءات التحقيق أبمر من املستشار املقرر وفقا للشروط املنصوص عليها يف الفصل  334أو بقرار من احملكمة
جمتمعة بغرفة املشورة بعد االستماع للمقرر صادر يف جلسة علنية....
واملشرع إبقرار هذه القواعد مل يرتك اجملال مفتوحا حىت ملناقشة إمكانية أو عدم إمكانية الطعن يف مثل هذه
األحكام (األحكام التمهيدية) إذ أنه منع الطعن الفوري للحكم التمهيدي الصادر عن احملكمة االبتدائية (ف
140م م) وكذلك منع أي طعن يف األحكام التمهيدية الصادرة عن حمكمة االستئناف ،وقد ورد يف الفقرة الثالثة من
الفصل  334من قانون املسطرة املدنية ما يلي:
"ال ميكن أبي حال أن متس األوامر اليت تصدر يف هذا الشأن الدعوى األصلية وتبلغ بواسطة كتابة الضبط وال
تكون قابلة للطعن ". 11
ويف هذا الصدد حكم اجمللس األعلى(حمكمة النقض حاليا) أبن األوامر اليت يتخذها املستشار املقرر يف مرحلة
االستئناف جبعل القضية جاهزة للحكم -ومنها األمر إبجراء خربة -ال تقبل أي طعن "(الفصل 334م )
" وتطبق هذه القاعدة حىت على األوامر اليت يصدرها القاضي االبتدائي لنفس الغاية يف القضااي اليت تكون
املسطرة كتابية" (الفصل  45الذي حييل على الفصل املذكور أعاله) . 12

 -3األحكام الغيابية:

الطيب بن ملقدم م.س.ص.253:
12
قرار اجمللس األعلى عدد  2191بتاريخ  1985/9/18جملة قضاء اجمللس األعلى عدد  90ص.70:
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إن املشرع املغريب منع ولوج طريق الطعن ابلتعرض ضد األحكام الغيابية يف عدة فصول من قانون املسطرة املدنية
(أ) ويف عدد من القوانني اخلاصة(ب)
أ – يف قانون املسطرة املدنية:
 احلكم الغيايب للمرة الثانية ال يقبل التعرض (ف  133م م). مجيع األوامر اليت يصدرها املستشار املقرر ال تكون قابلة للطعن (ف  2/334م م). األوامر اإلستعجالية ال يطعن فيها ابلتعرض (ف  3/153م م). القرارات الغيابية الصادرة عن اجمللس األعلى(حمكمة النقض حاليا) ال تقبل التعرض (ف  378م م). األمر برفض طلب األمر ابألداء ال يقبل أي طعن (ف  4/158م م). األمر الصادر عن القاضي يف الطلب املتعلق ابلغيبة ال يقبل الطعن (ف  3/263م م). احلكم التحكيمي ال يقبل اي طعن مع مراعات مقتضيات الفصلني  35/327و  36/327بعده من قانون املسطرةاملدنية (ف  34/327م م).
 األمر الصادر عن رئيس احملكمة بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي غري قابل للطعن (ف  32/327م.م)وهكذا فقد حكمت حمكمة اإلستئناف التجارية ابلدار البيضاء بتاريخ  2010/1/12حتت عدد  2020/113من ان
األمر الصادر عن رئيس احملكمة الذي يعطي مبوجبه الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي يكون غري قابل للطعن

13

 احلكم الغيايب القابل لالستئناف ال يقبل التعرض (ف  130م م).ويف هذا الصدد فقد حكم اجمللس األعلى (حمكمة النقض حاليا) من أنه" :طبقا ملقتضيات الفصلني  19و 130من
ق م م فإن األحكام القابلة للطعن ابلتعرض ال تقبل الطعن ابالستئناف واألحكام القابلة للطعن ابالستئناف ال

عمر أزوكار،املوسوعة الكاملة لقانون املسطرة املدنية ج  1مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء  2021ص  564قاعدة رقم .1820
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يصح أن تكون حمل طعن ابلتعرض .وكان على احملكمة أن ال تقبل االستئناف أن اعتربت التعرض صحيحا أو أن
تصرح إبلغاء احلكم املستأنف والتصدي للقول بعدم قبول التعرض . 14
 األوامر املبنية على طلب تصدر يف غيبة األطراف وابلتايل فهي ال تقبل التعرض (ف 148م م)ب -يف بعض القوانني اخلاصة:
 -يف ما مضى كان أمر الرئيس األول حملكمة االستئناف الصادر يف نطاق القانون رقم  79/19بتاريخ

79/11/8

بشأن تنظيم نقاابت احملامني ومزاولة مهنة احملاماة واملتعلق بتحديد أتعاب احملامي ال يقبل أي طعن (ف )4/123
وقد حلت حمله املادة  92من قانون احملاماة اجلديدة الصادر بتاريخ ( 1993/9/10ج .ر 4222 :بتاريخ )1993/9/29
والذي نص يف فقرته الثالثة من أن هذا األمر ال يقبل أي طعن عادي أوغري عادي  .وقد أكد هذا املقتضى
القانوين قرار اجمللس األعلى (حمكمة النقض حاليا ) الصادر بتاريخ  1991/1/6الذي حكم أبن القرار أإلستئنايف
الصادر فيما خيص حتديد األتعاب ال يقبل أي طعن كيفما كان نوعه . 15
أما يف الوقت احلايل فان املشرع املغريب أخضع هذه املقتضيات املتعلقة بتحديد األتعاب اىل الطعن فيها ابلتعرض
والنقض ونص على ذلك يف املادة  37من قانون  08.28الصادر يف  2008/10/20املتعلق ابلقانون املنظم ملهنة احملاماة
،كما يلي  :ختضع للطعن ابلتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس األول حملكمة اإلستئناف وغرفة املشورة
هبا  ،وفق الشروط والقواعد واآلجال العادية املقررة يف قانون املسطرة املدنية .
 احلكم الصادر عن رئيس احملكمة اإلبتدائية برفض طلب املصادقة على اإلنذار بشأن استيفاء الوجيبة الكرائيةللمحالت املعدة للسكىن أو لإلستعمال املهين ال يقبل أي طعن عادي أو غري عادي وال تكون له أية حجية (م
 28من قانون رقم  12.62املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو
لإلستعمال املهين ) .
 أمر رئيس احملكمة اإلبتدائية بشأن طلب الغاء احلكم الصادر عن قاضي قضاء القرب ال يقبل أي طعنقرار اجمللس األعلى عدد  516بتاريخ  .1986/4/8جملة الندة عدد  2ص. 45 :
15
قرار اجمللس األعلى عدد  375بتاريخ  .1991/2/6جملة اإلشعاع عدد  5ص.43 :
14
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(م9.

من قانون رقم  10.42املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديد اختصاصاته ) .
 احلكم الصادر عن قاضي قضاء القرب  ،يف موضوع الدعوى يكون غري قابل ألي طعن عادي أو استثنائي معمراعاة احكام املادة  7من قانون قضاء القرب (م 13 .من قانون رقم  10.42املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديد
اختصاصاته ) .
 القرار الصادر يف احلكم املستأنف بشأن التعرض على مطلب التحفيظ من طرف حمكمة اإلستئناف  ،ال يقبلأي تعرض سواء حضر األطراف أو ختلفوا ( ف 45.من ظهري  9رمضان  1331املتعلق ابلتحفيظ العقاري كما مت
تغيريه وتتميمه مبقتضى القانون رقم  07.14والقانون رقم . ) 57.12
ويالحظ هنا أن املشكلة اليت برزت ابلنسبة لألحكام الغيابية هي حالة التزام املشرع الصمت أو عدم النص
على منع استعمال الطعن بطريق التعرض فهل ميكن اعتبار ذلك منعا شأنه شأن املنع الصريح أم ال ؟ .
أعتقد أن سكوت املشرع وعدم النص على استعمال طريق الطعن ابلتعرض ال يعين مبدئيا املنع من استعمال
طريق الطعن ابلتعرض ضد األوامر واألحكام والقرارات الصادرة غيابيا وذلك إذا ما الحظنا أنه عندما مينع املشرع
األطراف من سلوك طريق من طرق الطعن فانه ينص على ذلك بصفة صرحية .واألمثلة على ذلك كثرية ومتعددة
سواء يف قانون املسطرة املدنية كالفصل  7الذي منع النيابة العامة من استعمال هذا الطريق من طرق الطعن ،أو يف
بعض القوانني اخلاصة كالفصل  32من قانون  81/7املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة الذي منع التعرض على األمر
االستعجايل ابإلذن يف احليازة وعلى احلكم الصادر بنقل امللكية  ،أو أمام اجمللس األعلى يف الفصل  378م م الذي
منع التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن اجمللس األعلى ( حمكمة النقض حاليا) .
وهكذا فقد كانت القرارات الغيابية الصادرة من حماكم االستئناف بشأن املنازعات يف إطار قانون احملاماة السابق
الصادر بتاريخ  79/11/8والذي حل حمله قانون احملاماة اجلديد الصادر بتاريخ ( 1993/9/10ج .ر 4222.بتاريخ
 )19893/9/29كان جيوز التعرض عليها رغم سكوت املشرع عن استعمال هذا الطريق ضمن نصوص قانون احملاماة.
وذلك ألن اإلطار القانوين الواجب التطبيق يف هذه احلالة هو قانون املسطرة املدنية ،إذ أنه كان هناك نقص يف
القانون اخلاص أي قانون احملاماة يف هذا الشأن ،وهذا النقص ال بد من تفاديه ابللجوء إىل القانون العام أي قانون
املسطرة املدنية.
8

وقد أيد اجمللس األعلى (حمكمة النقض حاليا) وجهة نظران هذه يف القرار الصادر عنه مؤخرا بتاريخ

1992/5/27

والذي جاء فيه ما يلي:
" احملكمة وهي تنظر يف إطار الطعن ابالستئناف الذي يقرره الفصل  23من قانون احملاماة يف مقرر جملس اهليئة
القاضي برفض التسجيل يف اجلدول كانت ملزمة أبن تطبق أمامها املقتضيات اخلاصة الواردة يف قانون احملاماة وكذا
قانون املسطرة املدنية ابلنسبة ملا يرد فيه نص صريح يف القانون اخلاص .الفصل  121من قانون احملاماة كان يشري
إىل الطعن ابلنقض دون الطعن ابلتعرض ضد القرارات اليت تصدرها حماكم االستئناف يف إطار كافة الطعون ...
يعترب الطعن ابلتعرض طعنا عاداي يطال مجيع القرارات اليت تصدرها حماكم االستئناف غيابيا اعتبارا للعموم الواردة
يف الفقرة  1من الفصل  333م م الذي ال يوجد يف قانون احملاماة أي نص يستثىن من عمومه القضااي الصادرة
بشأن الطعون الصادرة به ،لقد كان من حق اهليئة التعرض على القرار الغيايب طبقا للفصل  130م.م طاملا أنه ال
يوجد نص خاص يف القانون اخلاص مينع هذا التعرض بكيفية صرحية" . 16
وملا صدر قانون احملاماة اجلديد بتاريخ ( 2008/10/20قانون  ) 08.28نص صراحة يف الفصل  97منه على الطعن
ابلتعرض كطريق من طرق الطعن يف القرارات الغيابية .

 -4القرار الصادر عن اجمللس األعلى(حمكمة النقض حاليا) بوقف التنفيذ ال يقبل الطعن إبعادة النظر:
إذا ما أصدر اجمللس األعلى قرارا إبيقاف التنفيذ يف حكم أو مقرر إداري فان هذا القرار ال يقبل الطعن إبعادة
النظر.
وهكذا فقد قرر اجمللس األعلى" :أن األمر بوقف التنفيذ أو إيداع املبلغ احملكوم به هو جمرد تدبري وقيت يتخذه
اجمللس األعلى ألسباب ال يعلن عنها ،وذلك يف نطاق السلطة املخولة له مبقتضى الفصل  361من قانون املسطرة
املدنية .فقرارات وقف التنفيذ ال تعلل وهي هلذا ال تقبل إعادة النظر" . 17

قرار اجمللس األعلى بتاريخ  92/5/27ملف عدد  89/10305جملة اإلشعاع عدد  8ص . 99
17
قرار اجمللس األعلى عدد  70بتاريخ  .1985/1/9جملة القضاء والقانون  163-135ص .159
16
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ويف نفس املوضوع قرر أيضا أبنه "ال تصدر قرارات وقف التنفيذ ضد حكم أو مقرر إداري مطعون فيها لديه إال
بصفة استثنائية وأن الطعن إبعادة النظر لدى اجمللس األعلى إمنا يقدم ضد القرارات اليت تصدر يف الطلبات
األصلية ال يف الطلبات املتفرعة عنها هلذا فهو ال يقبل ضد القرارات الصادرة يف طلبات وقف التنفيذ" . 18

 -5الطعن إبعادة النظر يف ميدان التحفيظ العقاري غري مقبول:
إن ظهري  1913/8/12املتعلق ابلتحفيظ العقاري سكت عن موضوع الطعن بطريق إعادة النظر .وقد اعترب اجمللس
األعلى هذا السكوت مبثابة عدم القبول ولذلك قرر ما يلي ":ظهري  1913/8/12املتعلق ابلتحفيظ ،قانون املوضوع
وقانون الشكل كذلك فقد تضمن اإلجراءات اليت تتخذها حمكمة التعرض على التحفيظ وكذا األحكام اليت
تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن فيها .أن سكوت املشرع عن إعادة النظر يفيد استبعاده وال جيوز الرجوع إىل
قانون املسطرة املدنية بشأن طعن مل تتناوله مسطرة التحفيظ للقول بطعن مل تعرفه ومل حتل على قانون املسطرة
املدنية بشأنه .وال وجه للقول هبذا الطعن مبجرد أن املشرع مل يستبعده صراحة كما فعل ابلنسبة للتعرض ألن
التعرض كان يكفي السكوت عنه الستبعاده وأن التنصيص على هذا االستبعاد صراحة جمرد أتكيد كما ال وجه
لالستدالل مما ورد يف الفصل  3من ظهري املصادقة على قانون املسطرة املدنية ألنه يهم القوانني اليت ال تنظم
موضوعا معينا بكامله وقانون مسطرة التحفيظ كما سبق القول قد نظم طرق الطعن يف األحكام" . 19

 -6الطعن إبعادة النظر ضد األـوامر االستعجالية غري مقبول:
إن األوامر اليت يصدرها قاضي املستعجالت بصفته هذه ،ودون البت يف جوهر النزاع ،ال ميكن أن تكون موضوعا
إلعادة النظر .وكذلك الشأن ابلنسبة للقرارات الصادرة بناء على استئناف هذه األوامر . 20

 -7الطعن ابلتعرض اخلارج عن اخلصومة ضد األوامر االستعجالية غري مقبول:

قرار اجمللس األعلى عدد  1بتاريخ  .1986/1/12جملة قضاء اجمللس األعلى ع  39ص .184
19
قرار اجمللس األعلى عدد  887بتاريخ  .1989/4/5جملة قضاء اجمللس األعلى ع  43-42ص .45
20
قرار اجمللس األعلى بتاريخ  .1973/6/11جملة احملاماة ع  14ص .217
18
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كان التعرض اخلارج عن اخلصومة ضد األوامر االستعجالية يف إطار املسطرة املدنية السابقة مقبوال ألنه مل يرد يف
التشريع املغريب نص مينعه مما يفصح عن الرغبة يف إابحته ،ألن صيغة الفصل  238وردت االستعجالية يفيد عدم
جواز االعرتاض . 21
ولكن االجتهاد القضائي احلايل اعترب الطعن ابلتعرض اخلارج عن اخلصومة ضد األوامر االستعجالية فيه مساس
جبوهر احلق وابلتايل خيرج عن نطاق اختصاص قاضي املستعجالت كما صرح بذلك األمر االستعجايل الصادر
عن السيد رئيس احملكمة االبتدائية ابلدار البيضاء بتاريخ  ،83/8/15مرتكزا يف ذلك على قرار اجمللس األعلى
الصادر بتاريخ  79/6/20يف امللف عدد  70353والذي جاء يف حيثياته ما يلي ":حيث أن دعوى تعرض الغري
اخلارج عن اخلصومة هتدف إىل محاية حق موضوعي ومن شأن البت فيها املساس جبوهر احلق ،وأن قاضي
املستعجالت بتصرحيه ابلرتاجع عن القرار االستعجايل الصادر بتاريخ  73/2/21وإلغائه يف مواجهة فالن يكون قد
خرج عن نطاق االستعجال املنصوص عليه يف الفصل  152م.م" . 22

 -8الطعن ابلنقض يف حمضر أداء اليمني من طرف احملامي غري مقبول:
إن احملضر الذي سجلت فيه حمكمة االستئناف مساعها لليمني اليت أداها احملامي أمامها ليس حبكم فال يقبل فيه
الطعن ابلنقض . 23

 -9الطعن ابالستئناف غري مقبول يف حمضر عدم جناح الصلح وإلغاء القانون واألمر ابحلفظ ،ويف احلكم
الصادر يف االعرتاض على تقدير القاضي برفع الرسم القضائي:
أ -لقد كان يف ظل ظهري  1955/5/24امللغي ،إن حمضر عدم جناح الصلح الصادر يف إطاره والذي يتخذ بناء
على رفض صريح يصدر عن املكري لتجديد العقد ،كان ال يقبل الطعن ابالستئناف . 24

قرار صادر عن قاضي املستعجالت ابحملكمة اإلقليمية ابلدار البيضاء (سابقا) بتاريخ  1967/12/4جملة احملاكم املغربية عدد  5ص .26
22
أمر استعجايل صادر بتاريخ  83/8/15عدد  296/5388عن ابتدائية الدار البيضاء.جملة احملاكم املغربية ع  .27ص.120
23
قرار اجمللس األعلى عدد  675بتاريخ  .1978/9/27جملة قضاء اجمللس األعلى ع  25ص .53
24
قرار اجمللس األعلى عدد  147بتاريخ  .90/1/22جمموعة قرارات اجمللس األعلى .املادة املدنية .ج  2ص .667

21

11

ب -إذا كان الطعن ابالستئناف هو إمكانية خوهلا املشرع للمتضررين من األحكام االبتدائية ،فانه ال يصبح حقا
مكتسبا إال إذا مارسه املتضرر من احلكم االبتدائي يف ظل قانون يسمح به وإذا صدر قانون جديد يلغى هذا احلق
ابلنسبة ألصناف معينة من الدعاوي فان تلك املقتضيات جيب تطبيقها فورا وتسري على األحكام اليت كانت
قابلة لالستئناف يف ظل القانون القدمي ما مل يكن املتضرر منها قد مارس حقه يف االستئناف إذ العربة ابملراكز اليت
حازها اخلصوم وقت صدور القانون اجلديد إذ أن احلق يف الدفاع يكتسب ابستعماله ال مبجرد إمكانية استعماله.
وهكذا فاحلكم االبتدائي وإن صدر يف ظل قانون املسطرة املدنية القدمي فان تبليغه واستئنافه مل يقع إال يف ظل
قانون املسطرة املدنية اجلديد الذي يقرر أن احملاكم االبتدائية تنظر ابتدائيا وانتهائيا إىل غاية ثالثة آالف وعرضت
قرارها للنقض . 25
ج -األمر الصادر ابحلفظ يف نطاق حوادث الشغل بناء على شهادة طبية تثبت الشفاء بدون عجز ال يعترب
حكما هبذا املعىن وهلذا فال يقبل االستئناف . 26
د -إن الرسم القضائي الثابت املستوىف يف حالة صلح بني املفلس ودائنيه أو يف حالة استمرار وكيل اإلفالس يف
استغالل احملل التجاري ،وكذا املستوىف عن تصفية شركة حبكم قضائي وعن احلراسات والرتكات الشاغرة وغري ذلك
من اإلدارات القضائية والذي قدره  150درهم  ،ميكن للقاضي ،إما مراعاة للصعوابت اليت تعرتض عمل وكيل
اإلفالس أو املصفى ،وإما مراعاة ألمهية التصفية أو احلراسة أو الرتكة الشاغرة والسيما يف حالة مواصلة استغالل
فالحي أو جتاري أو صناعي ،أن يرفع مبلغه إىل  2000درهم ويكون للطرف املتضرر أن يعرتض على هذا التقدير
أمام احملكمة االبتدائية داخل أجل الثمانية أايم التالية لإلعالم بذلك ،غري أن الطرف املتضرر ليس له احلق يف
استئناف احلكم الصادر يف هذا االعرتاض (2/56و 57من قانون املالية لسنة  1984امللحق رقم  1املتعلق ابملصاريف
القضائية).

 -10الطعن ابالستئناف غري مقبول ضد احلكم الصادر ابلغرامة اإلجبارية والغرامة التهديدية :

قرار اجمللس األعلى عدد  718بتاريخ  .79/12 /26جمموعة قرارات اجمللس األعلى م.س.ج .1ص .496
26
قرار اجمللس األعلى عدد  200بتاريخ  .83/3/14جملة قضاء اجمللس األعلى ع  32ص .99
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إذا ما أقيمت دعوى يف إطار الفصل  143من ظهري  1963/2/6بشأن حوادث الشغل فانه طبقا ملقتضيات الفصل
 80من الظهري املذكور فان األحكام الباتة يف الغرامة اإلجبارية هي أحكام هنائية أاي كان املبلغ املطالب به ،حبيث
يكون احلكم غري قابل للطعن ابالستئناف . 27
ولإلشارة ،فان الفصل  80من ظهري  1963/2/6ينص على ما يلي ":ينظر قاضي الصلح يف النزاعات املتعلقة
بتطبيق الغرامة اإلجبارية أو مبقدارها ويبت يف األمر بصفة هنائية أاي كان املبلغ املطالب به حىت ولو كان غري
حمدود".
أما بشأن الغرامة التهديدية فقد قضى اجمللس األعلى (حمكمة النقض حاليا) بتاريخ  93/10/18حتت عدد  810أبنه
"طبقا للفصل  20من ظهري  ،1963/2/6فان الغرامة التهديدية يبت فيها ابتدائيا وبصفة هنائية . 28

 -11الطعن ابالستئناف غري مقبول ضد أمر قاضي الصلح ابعتبار احلادثة حادثة شغل:
إن األمر الذي يصدره قاضي الصلح يف إطار الفصل  6دمجرب  1943املعدل بظهري فاتح غشت  1953بشأن
إعطاء زايدات ومنح مالية للمصابني حبوادث اخلدمة أو األمراض املهنية أو لذوي حقوقهم ،ابعتبار أن احلادثة
تكتسي صبغة حادثة شغل ويصرح بنسبة العجز اجلزئي الدائم الذي أصيب به الضحية وكذا منح الضحية منحة
حتل حمل اإليراد الذي يؤديها صندوق الزايدة يف اإليراد ،هذا األمر ال يقبل االستئناف . 29
ولإلشارة فان الفقرة السادسة من الفصل  6من ظهري  1943/12/9بشأن إعطاء زايدات ومنح مالية للمصابني
حبوادث اخلدمة أو األمراض املهنية أو لذوي حقوقهم ،وحسب تعويضها مبقتضى الظهري الشريف الصادر يف
 1963/1/19تنص على ما يلي ":تقرير الصبغة املهنية للحادث أو للمرض بدون إعادة النظر فيها مبوجب أمر
قضائي يصدره قاضي الصلح أو عند عدم وجوده املسدد الطارئ يف دائرة احلادثة وتعني عالوة على ذلك يف هذا
األمر القضائي درجة العجز الصحي الدائم للمصاب ابحلادثة أو صفة ذوي احلقوق"...

 -12الطعن ابالستئناف غري مقبول ضد احلكم بتجديد العقد:
قرار حمكمة االستئناف ابلرابط بتاريخ  92/11/17يف امللف املدين عدد  .92/3203جملة اإلشعاع عدد  9ص .167
28
جملة اإلشعاع  10ص .169
29
قرار اجمللس األعلى عدد  147بتاريخ  90/1/22جمموعة قرارات اجمللس األعلى املادة املدنية ج  2ص .667

27

13

إن حماولة التوفيق بني طريف عقد الكراء يف إطار ظهري  24ماي  1955ال يشرتط فيها احلضور الشخصي بل يكفي
أن حيضر من ينوب عنهما واحلكم الذي يصدر بتجديد العقد يف هذه احلالة يعد حضوراي ال يقبل الطعن
ابلتعرض . 30

 -13الطعن ابالستئناف غري مقبول ضد أحكام الكراء لألمالك احملبسة:
تنص املادة  93من ظهري  2010/2/23املتعلق مبدونة األوقاف على أن األحكام واألوامر القضائية الصادرة لفائدة
األوقاف العامة يف النزاعات املتعلقة بكراء األمالك احلبسية اجلنائية وال جيوز للمكرتى الطعن فيها ابالستئناف
(ج.ر .عدد  5847بتاريخ  14يونيو  2010ص .)3154

 -14األمر إبيداع الزوج ملستحقات الزوجة عند إهناء العالقة الزوجية يكون الطعن فيه ابالستئناف غري
مقبول:
إن األمر إبيداع الزوج مستحقات الزوجة واألطفال املرتتبة عن إهناء العالقة الزوجية ال يعترب حكما متهيداي ،وال
ميكن مناقشة ما قضى به اال بعد استئنافه يف وقت واحد مع األحكام الفاصلة يف املوضوع ،وإمنا هو أمر إقتضته
املادة  83من مدونة األسرة جبعل القضية جاهزة للبت فيها  . 31فهذا األمر الصادر بشأن إيداع مستحقات الزوجة
يف ملف التطليق غري قابل للطعن فيه ابالستئناف بصفة أصلية .وإمنا يطعن فيه وقت الطعن يف احلكم الفاصل يف
املوضوع طبقا للمادة  83من مدونة األسرة.

 -15الطعن ابلنقض يكون غري مقبول ضد احلكم الفاصل يف الدفع بعدم االختصاص النوعي:
إن الطعن ابلنقض يف القرار اإلستئنايف الفاصل يف الدفع بعدم االختصاص النوعي يكون غري مقبول طبقا للمادة
الثامنة من القانون رقم  53/95احملدث للمحاكم التجارية الذي ينص على "أن القرار الذي تصدره حمكمة
االستئناف التجارية يف شأن االختصاص النوعي ال يقبل أي طعن عادي أو غري عادي".

قرار اجمللس األعلى عدد  102بتاريخ  .1978/2/14جملة القضاء والقانون ع  128وما بعدها .
31
قرار حمكمة النقض ع  313بتاريخ  218/5/29جملة قضاء حمكمة النقض عدد  86ص .33
14
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وهكذا فقد قررت حمكمة النقض عدم قبول الطعن ابلنقض شكال يف القرار الصادر عن حمكمة االستئناف
التجارية والفاصل يف الدفع بعدم االختصاص النوعي . 32

 -16احلكم ابلتطليق غري قابل ألي طعن:
إنه مبقتضى املادة  128من مدونة األسرة فان القرارات القضائية الصادرة ابلتطليق أو ابخللع أو الفسخ تكون غري
قابلة ألي طعن يف جزئها القاضي إبهناء العالقة الزوجية .
وهكذا فقد قررت حمكمة النقض من أنه مبقتضى املادة  128من مدونة األسرة ،فاملقررات القضائية الصادرة
ابلتطليق أو اخللع أو ابلفسخ تكون غري قابلة ألي طعن يف جزئها القاضي إبهناء العالقة الزوجية .وملا كان الطعن
قد انصب على احلكم فيما قضى به من تطليق للضرر أي يف جزئه القاضي إبهناء العالقة الزوجية ،فانه يكون غري
مقبول من الناحية الشكلية . 33

 -17الطعن ابلنقض يكون غري مقبول ضد القرار اإلستئنايف إبلغاء مقرر احلفظ الضمين وإحالة امللف على
جملس هيئة احملامني ملواصلة إجراءات املتابعة:
تنص الفقرة األخرية من املادة  67من قانون  28.08املنظم ملهنة احملاماة من أنه  ":إذا ألغت حمكمة االستئناف
مقرر النقيب ابحلفظ حتيل امللف وصواب من جديد لعرضه على جملس اهليئة ملواصلة إجراءات املتابعة".
فبهذا النص القانوين يكون قرار حمكمة االستئناف ،بطبيعة احلال غري منهي للخصومة وابلتايل ال يقبل الطعن
ابلنقض.
وهكذا فقد أصدرت حمكمة النقض قرارا قضى مبا يلي ":ان حمكمة االستئناف ملا قضت إبلغاء مقرر احلفظ
الضمين وإحالة امللف من جديد على جملس هيئة احملامني ملواصلة إجراءات املتابعة ،وذلك لتمكني احملامي املتابع

قرار حمكمة النقض عدد  87بتاريخ  2014/2/12جملة قضاء حمكمة النقض ع  80ص .247
33
قرار حمكمة النقض ع  328بتاريخ  2015/6/23جملة قضاء حمكمة النقض ع  80ص .153
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من شروط احملاكمة العادلة مبا تتطلبه من تعدد درجات التقاضي والتحقيق احلضوري وممارسة حق الدفاع يكون
قرارها غري منهي للخصومة ،وال يقبل الطعن ابلنقض . 34

 -18مقرر اإلذن ابلتعدد ال يقبل الطعن:
طبقا للفقرة الثانية من املادة  44من مدونة األسرة فان مقرر اإلذن ابلتعدد غري قابل ألي طعن مما يكون معه
الطعن فيه غري مقبول . 35

 -19قرار غرفة املشورة مبحكمة االستئناف بشأن الطعن يف إغفال اسم احملامي بالئحة املؤهلني للرتشح
النتخاابت اهليئة ال يقبل أي طعن:
عندما يصدر جملس هيئة احملامني مقررا بتحديد أمساء احملامني الذين هلم حق الرتشح ملنصب النقيب ولعضوية
اجمللس قبل إجراء االنتخاابت ،ولو كانت انتخاابت جزئية يكون من حق احملامي الذي مل يرد امسه ضمن الئحة
االنضمام أمام النقيب قصد تدارك اإلغفال وعند عدم االستجابة لطلبه يكون من حقه الطعن أمام غرفة املشورة
حملكمة االستئناف واليت يكون قرارها غري قابل ألي طعن (املادة  89من قانون احملاماة قانون .)28.08
 -20عدم قبول الطعن بعد زوال صفة احلكم عن القرار :
فبمقتضى الفصل  428من قانون املسطرة املدنية فانه يرتتب على مضي ثالثني سنة عن اتريخ صدور احلكم زوال
قابليته للتنفيذ ،وسقوطه كمسمى حكم وان ظل حجة رمسية فيما قضى به  .وملا كانت طرق الطعن متارس ضد
مسمى األحكام  ،وكان القرار املطعون فيه قد أزيلت عنه صفة احلكم مبضي املدة فان الطعن فيه ابلنقض بعد

سقوطه كمسمى حكم يكون غري مقبول .36
 -21عدم قبول الطعن ابلنقض يف حكم إصالح خطأ مادي :
قرار حمكمة النقض عدد  1517بتاريخ  2015/7/9جملة قضاء حمكمة النقض عدد  80ص .342
35
قرار حمكمة النقض ع  388بتاريخ  2018/7/3التقرير السنوي حملكمة النقض  2018مطبعة األمنية الرابط  2019ص.73
36
قرار حمكمة النقض ع  215بتاريخ  2019/4/16التقرير السنوي حملكمة النقض  2019مطبعة األمنية الرابط  2020ص .50
34
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من املقرر ان األحكام التمهيدية ،وما يف حكمها ،كاألحكام الصادرة ابصالح خطأ مادي ،ال ميكن الطعن
فيها إال يف وقت واحد مع األحكام الصادرة يف املوضوع ،والطالبة ملا تقدمت بطلب النقض ضد القرار الصادر
بشأن اصالح خطأ مادي بشكل مستقل عن الطعن ابلنقض يف القرار الصادر يف املوضوع  ،فانه يشكل خمالفة
ملقتضيات الفصل  140من ق.م.م ويكون حراي ابلتصريح بعدم قبوله . 37
خامتة :
تلك هي احلاالت والوقائع اليت ال تقبل الطعون حمددة إما بنص قانوين أو ابجتهاد قضائي  ،ولكن ليست هي
كل احلاالت وكل الوقائع ،وامنا هي جمرد منوذج يف قانون معني ليس إال .
ولإلحاطة بكل احلاالت األخرى يتطلب األمر ،ال حمالة ،جمهودا مضنيا وكبريا قد أييت الوقت املناسب لذلك
حبول هللا مستقبال .
اخلميسات يف 2021/8/19
الطيب بن ملقدم

قرار حمكمة النقض ع  731بتاريخ  2017/7/18نشرة قرارات حمكمة النقض الغرفة اإلجتماعية ع  31ص .127

37

17

