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 تقــديـــم
مة النقض في المغرب:موجزة لمحة  مح ة  ف   تعر

السهر على  ا التي تهتم أساسا  مة النقض في المغرب إلى نظام المحاكم العل تنتمي مح
ة حسن تطبي القانون من لدن محاكم الموضوع التي تترع  على قمتها، عن طر مراق

أخذ  فة هي موضوع هذا العرض. ولم  النقض في قراراتها، مع استثناء حاالت طف الطعن 
ا درجة أخيرة للتقاضي والفصل في  مة العل ه المح ل ف النموذج الذ تش المشرع المغري 

.   موضوع الدعاو
م وقــد حددت ــل مـــنة ــاختصاصات مح المجلس األعــــلـى ظهـير إنشاء  النقض فــي 

. ، و  )1957- 27-09( ر ة وقانون القضاء العس قانـــــون المسطرة المدنيــة وقانون المسطرة الجنائ
ات نصوص خاصة. وتتألف من ست غرف:   أو في مقتض

ة والميراث،وغرفة تجارة، وغرفة إدارة، وغرفة  ة، وغرفة لألحوال الشخص غرفة مدن
ة.  ة، وغرفة جنائ   اجتماع

ن لكل  م ما  ل غرفة إلى أقسام، وتصدر قراراتها بخمسة قضاة.  ن أن تقسم  م و
ان نوعها.  ا  مة أ ا المعروضة على المح ل القضا م في  من  12و  10( الفصالن غرفة أن تح

عينها للبت فيها.  ).1974.07.15ر يظه   مع استثناء موضوعات محددة خصص القانون غرفة 
مة النقض في ة  وتطب مح ة والموضوع ل ة الش ل الترسانة القانون ممارستها لمهامها 

حميها القضاء. وتدور حول ما  فلها القانون و افة مجاالت التقاضي التي  التي تغطي 
  من الدستور في ما يلي: 117أجمله الفصل 
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ة حقوق األشخاص والجماعات وحراتهم وأمنهم القضائي،  << يتولى القاضي حما
عتبر قطب الرحى في هذه المنظومة وتطبي الق انون>>. وال مراء في أن  قاضي النقض 

ة الدستورة.   الحمائ
مة النقض أنها  :األصل في اختصاص مح ة فق   تقضي في المسائل القانون

ار الطعواستنادا إلى هــذا األصل اعت النقــ، و اــض طعنــن  مــة ا استثنائ ، فــإن مح
ة، وهي النقــض تبت أساسا في  ة النهائ ام القضائ ات النقض المرفوعة إليها ضد األح طل

فة: ة خف ماءات نص ل نوع منهما في إ اإلشارة إلى    نوعان سأكتفي 
ات النقض لفائدة األطراف-1   :طل
صدر نص صرح بخالف ذلك، في :- مة النقض، مالم    << تبت مح

ــام االنتهائ- 1<<        النقــض ضد األح ة الصادرة عن جمــع محاكم الطعن 
ةمن قانون المسطرة  353(الفصل المملكــة...>>    ).المدن

ــام الصادرة عـــــن - ـ مـــة النقض النظــر فـــي الطعــون المقدمة ضد األح ـــى مح << تتول
ح للقانـون، وتعمل على توحيـد االجتهاد  المحاكم الزجرة، وتسهـر على التطبي الصح

ة). 518المادة >. (القضائــي>   من قانون المسطرة الجنائ

مة - النقض أمام مح رة قابلة للطعن  مة العس << تكون المقررات الصادرة عن المح
). 122(المادة النقض>>.  ر   من قانون القضاء العس

النقض أمام << - تكون القرارات الصادرة عن محاكم االستئناف اإلدارة قابلة للطعن 
مة النقض، ة  مح ذا في تقدير شرع ة، و ماعدا القرارات الصادرة في المنازعات االنتخاب

  ).80.03من القانون رقم  16(المادة  >>.اإلدارةالقرارات 
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ات النقض لفائدة القانون  -2   :طل
ا ما انتهائ مة النقض أن ح يل العام للملك لد مح صدر خالفا  إذا بلغ إلى علم الو

طلب نقضه في األجل المقرر، فإن  للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من األطراف 
مة النقض. وٕاذا  ور يتولى رفع طلب نقضه لفائدة القانون إلى مح يل العام للملك المذ الو

ــه ليتجنبوا مق ـــن لألطــراف االستفادة منه أو االحتجاج ب م ــه، أو صدر قرار بنقضه فال  اتـ تض
عارضوا فـي تنفيــذه .  ة، والمادة  381(الفصل ل ة، والما 559من قانون المسطرة المدن من  130دة من قانون المسطرة الجنائ

.( ر   قانون القضاء العس
ة - حيل إلى الغرفة الجنائ مة النقض أن  يل العام للملك لد مح ن للو م  >>– 

ه وزر العدل  استنادا إلى األمر الكتابي الذ ة أو القرارات أو  - يوجهه إل اإلجراءات القضائ
ام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا لإلجراءات الجوهرة للمسطرة>>.    األح

النقــض لفائــدة القانـــون،  ـــام المطعــون فيها  طــل األح مة النقــض أن ت ــن لمح م  >>
ستفيد ال ن أن  م ضر فــي أيــة وفــي هــذه الحالة  طال مــن غير أن  ــوم عليــه من اإل مح

ة>>.  ون له أ مفعول على الحقوق المدن مصالحه، ومن غير أن  (المادة حالة مــن األحوال 
ة). 560   من قانون المسطرة الجنائ
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  : الفصل األول
مة موضوع مح ة  مة النقض المغر   سلطات مح

ة  ام القضائ النقض في األح ان الطعن  سواء لمصلحة األطراف أم لفائدة  –إذا 
ح للقانون والعمل على  –القانون  مة النقض، تهدف إلى التطبي الصح ة لمح مهمة أصل

وأسند  –استثناء  –توحيده على صعيد القضاء الوطني، فإن المشرع حاد عن هذا األصل 
م والب مة النقض سلطة الح ات لمح ات في حاالت محدودة، لغا ت في موضوع دعاو أو طل

عرض هذا  اس عليها. وأكتفي  خاصة استهدفها منها، وهي غير قابلة للتوسع فيها أو الق
ة، من خالل نصوص القانون التي تنظمه لوضوحها  االختصاص االستثنائي في الفقرات التال

ا لإليجاز.      وتوخ
ـم: أوال مة النقض  ح مة موضوع-مح عـجرائفـي  -مح ة إلى   ض القضاةـم منسو

ار   والموظفين،أ وم عليهم وفي رد االعت   : فيهاللمح
عض القضاة  ة إلى  ات المنسو مة النقض في الجنح والجنا مح ة  تبت الغرفة الجنائ

م  الح ة والتحقي اإلعداد فيها، وانتهاء  فــي والموظفين ابتداء من تحرك الدعو العموم
ة ما  268/3و 265موضوعها عند االقتضاء. وتوضح المادتان  من قانون المسطرة الجنائ

ة: ر في فقراتهما التال   ذ
ا إلــى مستشـار لجاللــة الملك، أو عضــو مــن أعضــاء - ــان الفعــــــل منسو << إذا 

مة ال مح اتب دولة، ... أو قاض  اتب دولة، أو نائب  ومــة، أو  المجلس الح نقض، أو 
س أول  ، أو إلــى وال أو عامـــل، أو رئ ــور ات، أو عضو فـــي المجلــس الدستــ األعلى للحسا
ة  يل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائ مــة استئنــاف عاديـــة أو متخصصة، أو و لمح
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مة النقض تأمر  يل العام ل –عند االقتضاء  –مح لملك بنفس بناء على ملتمسات الو
ة عضو أو عدة أعضاء من هيئتها>> . أن يجر التحقي في القض مة    المح

ة المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب األول - ف << يجر التحقي حسب الك
التحقي اإلعداد >>.   المتعل 

ا - ، حسب األحوال، أمرا قضائ صدر قاضي أو قضاة التحقي عد إنهاء التحقي   >>
مة النقض>>. مح ة  اإلحالة إلى الغرفة الجنائ عة أو    عدم المتا

ة>>.- مة النقض في القض مح ة    << تبت الغرفة الجنائ
ام، وتبت في االستئناف - ة أ ة االستئناف داخل أجل ثمان قبل قرار الغرفة الجنائ  >>

ة التي بتت في القض استثناء الغرفة الجنائ مة النقض مجتمعة،    ة>>.غرف مح
مة النقض>>.- الح المدني أمام مح ة  ة مطال   << التقبل أ
فته في مجموع تراب المملكة، - اشرة وظ ة مؤهال لم ان ضا الشرطة القضائ <<إذا 

ات المنصوص عليها في المادة  ف مة النقض حسب الك فإن االختصاص يرجع إلى مح
265.<<  

  :من نفس القانون على أنه 703ما تنص المادة 
ا المحالة إليها  ار في القضا البت في طلب رد االعت مة النقض وحدها  << تختص مح

قا للمادة  اإلدانة>>. 268والفقرة الثالثة من المادة  265تطب مها    أعاله التي أصدرت فيها ح
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م : ثانيـا  مة النقض ح مح مــة موضوع-الغرفــة الجنائيـة  طــال فــي حـالة  -مح  إ
م، المراجعة واستحالة إجراء مناقشات جديدة: عــد الح   قبول الطعن 

اب<- فتح  ه  < ال م عل المراجعة إال لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص ح
ة أو جنحة   . >>من أجل جنا

ة طرقة أخر من طرق الطعن>>- وذلك في  <<التقبل المراجعة إال عند انعدام أ
ة:   حاالت معينة وضمن شرو حددها القانون في الفقرات التال

يل العام للملك لديها، - مة النقض من الو مح ة  ة إلى الغرفة الجنائ << تحال القض
طلب من وزر العدل، وٕاما بناء على طلب األطراف في الحاالت الثالث األولى  ا أو  إما تلقائ

  أعاله>>. 566من المادة 
ة في قبول طلب المراجعة المحال إليها >>.<< ت   بت الغرفة الجنائ

ع األطراف، - ة جديدة بين جم طال إجراء مناقشات شفه << إذا استحال، في حالة اإل
ه، أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة  وم عل األخص في حالة وفاة المح و

ه، أو في حالة  ة في حقه، أو في حالة تغي اب ة، أو عند وجود عذر الغ انعدام مسؤوليته الجنائ
عد التثبت صراحة  مة النقض،  ة، فإن مح ذا في حالة تقادم الدعو أو تقادم العقو قانوني، و
حضور  من هذه االستحالة، تبت في جوهر الدعو بدون ساب نقض وال إحالة، وذلك 

مين الذ انوا موجودين في الدعو والق ة إن  قوموا األطراف المدن مة النقض ل ين تعينهم مح
ات التي  طال العقو مة النقض في هذه الحالة على إ قتصر نظر مح ل متوفى.  مقام 

ة). 572و571و 570و 568و 565(المواد صدرت في غير محلها>>.    من قانون المسطرة الجنائ

ر على تطبي المادة  133و  132و  131وتنص المواد  من قانون القضاء العس
م صادر عن  565 مراجعة ح ة، إذا تعل األمر  ورة وما يليها من قانون المسطرة الجنائ المذ

رة. مة العس   المح
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م :ثالثـا مة النقض  ح مة موضوع-مح ح عد -مح و االنقض في دعالتصر
  :الجاهزة اإللغاء

مة النقض عند التصرح بنقض قرار صادر   ن لمح م في دعو اإللغاء أن  << 
ة جاهزة >>. انت القض   .) 80.03من القانون رقم  17المادة (  تتصد للبت، إذا 

عـا سبب :  را ام  ات إلغاء األح مة النقض في طل م مح تجاوز القضاة لسلطاتهم ح
ادرة  ،فيها ر العدل م   :من وز

صدر نص صرح بخالف ذلك، في:- مة النقض، ما لم    << تبت مح
الطعون المقدمة ضد األعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة  - 3<<       
  سلطاتهم>>. 

حيل على - أن  مة النقض  يل العام للملك لد مح أمر الو ن لوزر العدل أن  م  >>
ام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم >>. قصد إلغاء األح مة    هذه المح

ام إن اقتضى الحال، << تقوم الغرفة المعروضة - طال هذه األح ة بإ عليها القض
ع >>.  طال على الجم جر اإل ة). 382و  353(الفصالن و   من قانون المسطرة المدن

مة النقض:  خامسا  م مح مة موضوع ـ ح مح ة أثناء  المخالفاتفي  ـ  المرتك
  :   جلساتها

ة على  359و269المادتان  بخصوص جرائم الجلسات،تنص من قانون المسطرة الجنائ
  ما يلي:
مة النقض)–<<تنظر المحاكم - ما فيها مح في الجرائم التي قد ترتكب خالل  -(

ا، وضمن الشرو المحددة في  ة العامة أو تلقائ ا موجب ملتمسات الن الجلسات، وذلك إما 
  نون >>.من هذا القا 361وما يليها إلى المادة  357المادة 
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مة بتحرر - س المح أمر رئ << إذا ارتكبت أثناء الجلسة جرمة لها وصف مخالفة، 
ستمع للشهود >>. ستجوب مرتكبها و   محضر في شأنها و

ات المقررة في القانون، بناء على ملتمسات - ة حاال العقو <<تطب الهيئة القضائ
ة العامة>>. ا   الن

أ- م  ن الطعن في هذا الح م   ة وسيلة من وسائل الطعن>>.<< ال
ة  ة، فإن الهيئة القضائ ة أثناء الجلسة جنحة أو جنا انت الجرمة المرتك أما إذا 
ة فورا،  الوقائع، وتحيل مرتكب الفعل ومستندات القض مة النقض تأمر بتحرر محضر  مح

ة العامة المختصة.  ا ة، إلى الن ة). 361و  360(المادتان بواسطة القوة العموم   من قانون المسطرة الجنائ
مة النقض في  : سادسا م مح ض الضرر الناشئ عن الطعن موضوع ح طلب تعو

  :التعسفي
ن أن يرفعه إليها المطلوب  م ضا أن تبت في الطلب الذ  مة النقض أ ح لمح >>

سبب رفع الطعن التعسفي >>.  ض عن الضرر الذ لحقه  ة بتعو (الفصل ضده النقض للمطال
ة). 376   من قانون المسطرة المدن

عا مة النقض في مخاصمة القضاة عند إ:  سا م مح ار ح    :لعدالةهم لن
مة النقض،  353ينص الفصل  ة على ما يلي: << تبت مح من قانون المسطرة المدن

صدر صرح بخالف ذلك، في:   ما لم 
ـــك عنـــد  -5<<       تـــم ذل ــة النقــــض>>. و ـــ مـ مخاصمــة القضــاة والمحاكـــم غيــــر مح

ار العدالة. ـــوت إن   ثبـــ
ام - را للعدالة إذا رفض البت في المقاالت أو أهمل إصدار األح عتبر القاضي من  >>

عد حلول دور تعيينها في الجلسة >>.  ا الجاهزة    من نفس القانون). 392(الفصل في القضا
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ات  400و  399و  397و  395ما تنص الفصول  من نفس القانون على المقتض
ة:   التال
مة النقض>>.-   << ترفع مخاصمة القضاة إلى مح
س - عينها الرئ مة النقض  مح << يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة 

  األول>>. 
ام للقاضي الذ وجهت المخاصمة ضده ...>>. <<-   ة أ   إذا قبل الطلب بلغ خالل ثمان

بت فيها من - << تنظر دعو المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي و
استثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب >>. مة النقض مجتمعة،    طرف غرف مح

ات ج صل األمر إلى محاكمات زجرة وعقو ة تطال القضاة الممتنعين عن وقد  نائ
مة النقض من تختص في محاكمتهم  ون جرمة، وتحاكم مح الفصل بين الخصوم حين 

  من مجموعة القانون الجنائي). 240(الفصل منهم حسب الفقرة (أوال) في الصفحة الخامسة أعاله. 

ات إعادة النظر في قراراتها: :ثامنـا مة النقض في طل م مح   ح
ة والمادة  379الفصل  ينص من قانون المسطرة  563أ من قانون المسطرة المدن

مة النقض، سواء في  ة على جواز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها مح الجنائ
صفة عامة، أم في المادة الزجرة حسب الحاالت والشرو المحددة في مادتي  ة  المواد المدن

ورتين.   القانون المذ
م األشخاص:  عاتاس ات تسل مة النقض في موضوع طل مح ة   بت الغرفة الجنائ

ين   :المطلو
ة المواد من  م أو تمديد  745إلى  718خصص قانون المسطرة الجنائ منه لموضوع تسل

ة. وتبت الغرفة  ة للدولة المغر ين من طرف دولة أجنب م األشخاص المطلو مفعول تسل
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مة النقض في ا مح ة  قة تنتهي إما الجنائ ورة وف مسطرة خاصة وشرو دق ات المذ لطل
م الشخص المطلوب، أو برفض الطلب.  الموافقة على طلب تسل   بإبداء الرأ 

ات :  عاشـرا مة النقض في طل ةبت مح   :  سبب تجاوز السلطة إلغاء المقررات اإلدار
صدر نص صرح بخالف ذلك، في:- مة النقض، ما لم    << تبت مح
ة إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات اإلدارة للشط  ـ3<<        الطعون الرام

ة).  353(الفصل في استعمال السلطة>>.    من قانون المسطرة المدن

سبب - ات اإللغاء  ا في طل ا وانتهائ البت ابتدائ مة النقض مختصة  <<تظل مح
  تجاوز السلطة المتعلقة ب:

ومة. -<<        س الح ة الصادرة عن رئ ة والفرد م   المقررات التنظ
قرارات السلطات اإلدارة التي يتعد نطاق تنفيذها دائرة االختصاص  -<<       

مة إدارة >>.    ).41.90من القانون رقم  9(المادة المحلي لمح

ا - مة النقض، المرفوعة إليها دعو تدخل من اختصاصاها ابتدائ << تكون مح
ع الدفوع  طة بها، وجم عة لها أو المرت ات التا ع الطل النظر في جم ضا  ا، مختصة أ وانتهائ

ا في اختصاص المحاكمة اإلدارة >>.    من نفس القانون).  17(المادة التي تدخل ابتدائ

طة بدعــو  مة إدارة رفعت إليها دعـــو إدارة مرت ـــل مح ر، فإن على  عا لما ذ وت
عدم اختصاصها وتحيل الملف على تختص ف م  ا، أن تح ا وانتهائ مة النقض ابتدائ يها مح

ـــون إلـــى  قــوة القان طـــة  ــة والمرت ين األصلي ـــع الدعو مة النقض. ممــا يترتــب عنه رف مح
مــة النقــــض.     القانون).نفس  من 16(المادة مح

ة قانون المؤرخ في من ا 47وفي نفس اإلطار أعاله، ينص الفصل  مثا لظهير 
ادلة على أن : 1976.12.17   المتعل بإحداث هيئة للص
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ن الطعن - م ة المجلس الوطني للهيئة ال صفة نهائ صدرها  ة التي  << القرارات التأديب
مة النقض ....>>.   فيها إال أمام مح

ة 1962.06.30من ظهير  12ما ينص الفصل  شأن ضم األراضي الفالح عضها ، 
عض، على أنه:   إلى 

ن الطعن في مقررات اللجنة- م ة–<<ال مة  -لجنة ضم األراضي الفالح إال أمام مح
  النقض>>.

ة تطال القضاة والموظفين الذين  ات جنائ صل األمر إلى محاكمات زجرة وعقو وقد 
ل ذلك جرمة. ش ة أو اإلدارة حين  تجاوزون سلطاتهم القضائ   شتطون و

انو  مة النقض حسب الفقرة (أوال) في الصفحة وٕاذا  ا من الفئات التي تختص فيها مح
  من مجموعة القانون الجنائي). 239و  238و  237(الفصل الخامسة أعاله، فإنها تتولى محاكمتهم . 

الشط  حاد عشر مة النقض في الطعن  مح ة  استعمال  في: بت الغرفة اإلدار
ةمقررات المجلس  السلطة في    :األعلى للسلطة القضائ

ة الصادرة عن المجلس األعلى للسلطة   ات الفرد الوضع << تكون المقررات المتعلقة 
ة إدارة  سبب الشط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائ ة، قابلة للطعن  القضائ

  من الدستور). 114(الفصل المملكة>>. 

ة اإلدارة األعلى مة النقض. والهيئة القضائ مح  في المملكة هي الغرفة اإلدارة 
مة النقض في تعرض الخارج ع :ثاني عشر في الطعــون ن الخصومة ــبت مح

اإللغاء ة المتعلقة     :اإلدار
مة النقض في  قبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن مح  >>

ة 379(المادة طعون إلغاء مقررات السلطات اإلدارة >>.    ).من قانون المسطرة المدن
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  الفصل الثاني
مة النقض  ة خاصة تفصل فيها مح ة إجرائ   موضوعات قضائ
  
ات أخر مث ةت صالح مة النقض، وهي قضائ انت تبت فيها مح  ىال تعن وٕان 

ه، ف للفصلالبت في أمور ممهدة  أنها تتعل إالالفصل في موضوع الدعو األصلي، 
ة الحاكمة  البت مة النقض، أولفي تجرح عضو أو أكثر في الهيئة القضائ ان  في مح ب

مة ة في حالة تنازع  نظرالمختصة قانونا لل المح  ا،شأنهالمحاكم في االختصاص في القض
م في أو م فيفي  االختصاص، أو يتعلمستقل إدار  استئناف ح مة للح  تعيين مح

ة ةخارج قواعد االختصاص  القض ة واءس .في حاالت خاصة العاد قض  أكان األمر يتعل 
ة أم إدارة أم زجرة. و  ما يلي:  اختصار ذه االختصاصاتعرض لهأ مدن   ف

مة النقض -1 ح قضاة مح ات تجر   :البت في طل
ة لقض    ة: اةالنس   االغرف المدن

ة  295أوضح الفصل  ن فيها حاالت المن قانون المسطرة المدن م قضاة تجرح التي 
مة النقض، ثم بين الفصل  ة منه  296مح مف ات  تقد  .التجرح والجهة التي توجه إليهاطل

ما منه  298أوضح الفصل ما  ورة،  ة المذ ان في الوضع ما يجب على القاضي فعله إذا 
  :يلي

اب التجرح المعددة في الفصل  << يجب - علم بوجود أحد أس ل قاض   295على 
ين أحد األطراف أن  لذين صرح بذلك لقضاة الغرفة اأو أ سبب آخر لتنحيته، بينه و
مة النقض>>. قاض من مح مون معه إذا تعل األمر    ح
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ان يتعي - قرروا ما إذا  ن على << يتعين على القضاة الموجه إليهم التصرح أن 
ة>>. م في القض األمر أن يتخلى عن الح   القاضي المعني 

ة:     ة لقضاة الغرفة الجنائ   النس
ة إليهم، ثم  273حددت المادة  النس ة حاالت التجرح  من قانون المسطرة الجنائ

  منه ما يلي، على الخصوص: 283و 280و 275أضافت المواد 
اب التجرح المنصوص  << يتعين - ين متهم سبب من أس ل قاض بينه و على 

س األول  273عليها في المادة  قدم تصرحا بذلك إلى الرئ أو أ سبب آخر لتنحيته، أن 
مة النقض>>.   لمح

ضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجرح في  - س األول إ طلب الرئ >>
ضاحات تكميل طلب إ بت حقهم، وله أن  ، و ة من طالب التجرح إذا ارتأ أن ذلك ضرور

يل العام للملك.>>. عد استشارة الو   في ملتمس التجرح 
قدم  - مة االستئناف، يجب أن  س األول لمح ل طلب تجرح موجه ضد الرئ  >>

يل عد استشارة الو ه  مة النقض الذ يبت ف س األول لمح رة إلى الرئ للملك لد  العام مذ
أمر قضائي غير قابل أل طعن>>. مة،    نفس المح

  الفصل في تنازع االختصاص بين المحاكم:  -2
صدر << -     مة النقض، ما لم    صرح بخالف ذلك، في : نص تبت مح
ة  -4<<    مة أعلى درجة مشتر البت في تنازع االختصاص بين محاكم ال توجد مح

مة النقض>> ة  353(الفصل بينها غير مح   ه).من 301الفصل ذا و من قانون المسطرة المدن
ة أنه: 262 المادة وتضيف   من قانون المسطرة الجنائ
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مة  << -     ل واحدة منهما لنفوذ مح متين تخضع  في حالة وجود نزاع بين مح
مة النقض.>> مح ة    استئناف مختلفة، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائ

متين استئنافيتين، أو نزاع بين  <<  -   م في حالة وجود نزاع بين مح سر نفس الح
ة بينها>>.تمحاكم ال  مة أعلى مشتر   وجد مح

ر على أنه: 11وتنص المادة    من قانون القضاء العس
مة النقض، في الحاالت المنصوص عليها في المادة  قومت<<  - من  291مح

ام المبينة في  قا لألح الفصل في تنازع االختصاص ط ة،  المسطرة الجنائ القانون المتعل 
ور>>.   القانون المذ

ة-3 ام اإلدار ا في األح االختصاص االنوعي المستقلة البت استئناف   :المتعلقة 
ة أو إدارة وجب  إذا<<   ة عاد عدم االختصاص النوعي أمام جهة قضائ أثير دفع 

م مستقل ح ه    وال يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع>>. ،عليها أن تبت ف
انت الجهة   ا  االختصاص النوعي، أ م المتعل  ستأنفوا الح << ولألطراف أن 

مة النقض التي يجب عليه ة الصادر عنها، أمام مح ا أن تبت في األمر داخل أجل القضائ
ة الض بها لملف االستئناف>> 30 تا   ).41.90من القانون رقم  13(المادة يوما يبتد من تسلم 

مة المختصة>>. ه إلى المح عد البت ف مة النقض الملف   12(المادة <<... وتحيل مح
  ).80.03من القانون رقم 
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ا الرائجة في المحاكم البت -4 ات إحالة القضا على محاكم فيها  المختصة في طل
ك المشروع أو األمن العمومي أو لحسن سير العدالة ،أخر    :سبب التش
ة: -أ         في قانون المسطرة المدن
صدر نص صرح بخالف ذلك، في:       مة النقض، ما لم    << تبت مح
ك المشروع.>>اإلحالة من أجل – 6<<         التش
مة إلى أخر من أجل األمن العمومي، أو لصالح حسن  -7<<      اإلحالة من مح

ة). 353(الفصل سير العدالة>>    من قانون المسطرة المدن
ك المشروع من أ - م طلب اإلحالة من أجل التش ن تقد م طرف في  شخص << 

ه أو متدخال ا أو مدعى عل   .ضامن>> أو مدخال النزاع بوصفه مدع
ك المشروع<< إذا  - مة النقض دعو التش عد استشارة  ،قبلت مح ة  أحالت القض

ك فيها..>>. مة المتش مة تعينها، وتكون من نفس درجة المح ة العامة، على مح ا   الن
مة النقض>>. - ك المشروع ضد مح ات التش   << ال تقبل طل
ن - م ك المشروع بواسطة  <<  ات اإلحالة من أجل التش م طل لوزر العدل تقد

م هذا  مة النقض، عند عدم تقد يل العام للملك أمام مح   الطلب من األطراف..>>الو
ات اإلحالة من  << - يل العام للملك طل قدم بواسطة الو ح لوزر العدل وحده أن 

لما  م خأجل األمن العمومي  ون الح مة المختصة يف أن  في الدعو  في مقر المح
النظام العام..>>. مس  ة ألحداث اضطراب أو إخالل  ا مناس   محل
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مة النقض المقال -   مة المقدم  ارفع قراره ،<< إذا قبلت مح ا يد المح حاال ونهائ
مة من نفس الدرجة تعينها  حال النزاع على مح قا، و مة>>الإليها الطلب سا  383(الفصول مح

ةمن قانون المسطرة  385و 284و   )المدن
ة: قانون المسطرةفي  -ب    الجنائ
ك مشروع - مة النقض أن تسحب الدعو من أجل تش مح ة  ن للغرفة الجنائ م  >>

ة من نفس الدرجة >>. م، وتحيلها إلى هيئة قضائ   من أ هيئة التحقي أو هيئة للح
مة النقض << .. يودع - ة ض مح تا يل العام للملك  ،الطلب  إما من طرف الو

مة ، أو المتهم، أ ،لد هذه المح مة المرفوعة إليها الدعو المح ة العامة  ا و الطرف أو الن
   .المدني>>
مة النقض في غرفة المشورة دون حضور األطراف  <<- مح ة  تبت الغرفة الجنائ

م بلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها. داخل أجل شهر من تارخ تقد   >>الطلب، و
يل العام للملك  - مة النقض، بناء على ملتمس من الو مح ة  ن للغرفة الجنائ م  >>

مة النقض وحده اإلحالة من أجل األمن العمومي>>. ،لد مح   أن تأمر 
ضا لنفس  - ن أ م يل العام للملك<<و مة  الغرفة، بناء على ملتمس من الو لد مح

ة ،النقض مة االستئناف المعن يل العام للملك لد مح ا أو بناء  ،أو من الو على طلب تلقائ
اإلحالة لتحقي حسن سير العدالة،  شر أال ينتج عن ذلك أ ضرر األطراف، أن تأمر 

ممارسة حقوق الدفاععرقل ظهور الحق مس  المسطرة من قانون  272و  271و  270(المواد >>..قة أو 
ة).   الجنائ

تعل األمر  ابو ة من  في هذا ال مة النقض في أن تسحب القض ة مح صالح
مة المختصة فيها قانونا مةوتروج أمامها المح أخر تعينها من نفس  ، وتحيلها على مح

ح بهذا التعيين واإلحالة ة، للبت فيذات االختصاص عليها  الدرجة، وتص                                                                                                                               القض
  في الحاالت الخاصة المحددة أعاله.
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***             ***  
  

إلى أن  أو مضامينها، من نصوص القانون  اقاتنخلص من هذه الجولة من استقراء  
سند إلى المغري المشرع مة النقض اختار أن  م - مح ة في الح فتها األساس إضافة إلى وظ

ة ة النهائ ام القضائ النقض في األح م في موضوع  إما مهام أخر تتعل -في الطعون  الح
ات محدودة، و دعاو  ة ممهدة  وٕاماطل ا للبت القضائي في القالفصل في أوضاع قانون ضا

ل ينهي الدعو أو الخالف. وقد   في وأ للتقاضي في درجتينأن يتم ذلك  المشرع قررش
ار لها و  .واحدة درجة ة.مسوغاته خفىال ت اتاخت ة والعمل موقع  مع جافيتتوال  ا القضائ

ة وسمو  مة الوأهم ة للمملكمح -27تارـــــخ ذ ــا منــي تمارسهـــة، وهــنقض في الخرطة القضائ
09-1957.  

  
  2017شتنبر 29الرا في                                                         

  الطيب أنجار                                                                       
  


