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  مفهوم النظام العام وتطبیقاته يف ال�رشیع املغريب

   

  عبد الرحامن الباقوري:    ٕاجناز  

  الر�ط - طالب مباسرت القانون واملامرسة القضائیة، لكیة احلقوق السو�يس 

  

  

  مقدمة

من ظهري العقود  230قانو� �ىل املتعاقد�ن تطبیقا �لفصل یعترب العقد املربم �شلك حصیح 

و�لزتامات، وتعترب احلریة أ�صل يف التعاقد، ف�لزتم الطرفان ب��ف�ذ ما الزتما به ٕاال ما اكن خمالفا 

وٕاىل �د بعید مت اع�د العقود وس�ی� لتبادل السلع واخلدمات، وهذا هو املفهوم . �لنظام العام

، فضال عن مفهومه التقلیدي املنحرص يف فكرة تبادل إالرادات وتطابقها قصد �ق�صادي �لعقد

  1.�رت�ب �ٓ�ر قانونیة

مطلق  ف��ٔ�ر العقد جبم� من املذاهب، مهنا من �رس إالرادة الفردیة، اعتبارا ٔ�ن الفرد �

التو�ه فأ�فراد وفق هذا .  �رتضهيا�لطریقة اليت احلریة يف ٕا�رام العقود وحتدید مضموهنا، مع من شاء

م�ساوون ٔ�مام القانون، وساد هذا �جتاه ملا اكنت املراكز القانونیة لٔ�فراد م�قاربة من ح�ث اخلربة 

والقوة �ق�صادیة، وٕاذا اكن هناك تفاوت فاكن ذ� طبیعي بل ٕان ذ� من م�علقات الت�ارة، فمل 

  .متع لالس�تقرار ٔ��لها�كن أ�مر �س�تدعي التفریط �لقوة امللزمة �لعقد حلا�ة ا� 

ويف اجلانب ا�ٓخر اجتاه معا�س مل یق�نع �ملساواة القانونیة فقط، بل اكن ینادي �ملساواة 

الفعلیة، حبیث یفرتض هذا �جتاه يف إالرادة الفردیة �دم قدرهتا �ىل حتق�ق مصاحلها، أ�مر ا�ي 

ة حتق�قا �لعدا� �ج�عیة، فأ�مر �س�تدعي تد�ل ا�و� بصفهتا مسؤو� �ىل حامیة الف�ات الضعیف
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هذا �جتاه یقوم �ىل جتاوز النظرة ا�اتیة القامئة �ىل الفرد م�عزال عن جممتعه ورضورة اع�د عند 

  .التصور املوضوعي �لعقد

و�لیه فالعقد ٔ�و العالقة التعاقدیة ٕانتاج املتعاقد�ن �زوال عند م�دٔ� سلطان إالرادة وا�ي 

احلریة التعاقدیة وقا�دة القوة امللزمة �لعقد ومفاهمي ٔ�خرى جتسد ا�ور ا�ي تؤدیه تو�ت عنه قا�دة 

إالرادة يف العالقة التعاقدیة، ٕاال ٔ�ن انتقال ا�و� من �وهنا �ارسة ٕاىل م�د�� ومو�ة لالق�صاد، 

�ي انتكص م�دٔ� سلطان إالرادة حتت ت�ٔثري العدید من �عتبارات ٔ�ولها مفهوم النظام العام، ا

  .حق�قة یعترب من الق�ود الواردة �ىل إالرادة يف العالقة التعاقدیة

وم�ه �یف ميكن حتدید مفهوم النظام العام يف ظل التطورات �ق�صادیة و�ج�عیة بل 

  والس�یاس�یة اليت ٔ�صبح �شهدها العامل الیوم؟ وما تطبیقاته يف ال�رشیع املغريب ؟

  نظام العامظهور وتطور فكرة ال : املبحث أ�ول 

س�ن��اول يف هذا املبحث التطرق لٕالرهاصات أ�وىل لظهور فكرة النظام العام، �ىل ٔ�ن 

  .نبحث بعد ذ� يف التطور ا�ي طرٔ� �لیه

  الظهور القانوين لفكرة النظام العام وٕاشاكلیة حتدید مفهومه: املطلب أ�ول 

�لنظام العام، فٕانه من �ب  ق�ل ٔ�ن �سلط الضوء �ىل خمتلف التعاریف واملفاهمي اليت ٔ�عطیت

  .ٔ�وىل ٔ�ن جنيل الس�تار عن إالطار التارخيي لهذا الك�ان

  الظهور القانوين لفكرة النظام العام: الفرع أ�ول 

ظهر النظام العام ٔ�ول ٔ�زول مرة يف القانون �نتقايل �لثورة الفر�س�یة، ا�ي �اء جبم� من 

امللك�ة، املساواة، ولك اتفاق هدفه املساس هبا یعد خمالفا �لنظام احلریة الفردیة، : املبادئ الكربى 

 –بعد ذ� �ني وضع التق�ني املدين الفر�يس، اعتىن واضعوه �ملبادئ نفسها، ٕاذ �رزت ف�ه   2.العام

إالرادة �عنرص ٔ�سايس يف العقد، وهو ما اصطلح �لیه مببدٔ� سلطان  - التق�ني املدين الفر�يس 
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�اء خلدمة ا�لربالیة اليت بدٔ�ت تظهر �خیار اق�صادي مت تب��ه من ق�ل الب�ان اليت إالرادة، ا�ي 

  .عرفت الثورة الصناعیة

هذا التق�ني رضورة حامیة احلریة الفردیة و�دم تق�یدها ٕاال ما اكن م�ه �دمة �لحریة  تقرر يف

التفاقات اليت متس ضام� وصو� لهذه احلریة، اق�ىض أ�مر م�ع بعض االفردیة نفسها، �ري ٔ�نه 

�ملصل�ة العلیا �لجام�ة، ذ� ٔ�ن املساس هبا هيدد الفرد يف حریته الشخصیة، ومتجیدا �لفرد ٔ�لغیت 

لك االتفاقات اليت حتد من احلریة التعاقدیة م�ل اتفاق التنازل عن امل� وعقد إالجيار املؤبد وكذا 

حمددة لضامن احلریة الفردیة واعتربت هذه  عقد ت�ٔ�ري اخلدمات مدى احلیاة، فاكنت احلریة التعاقدیة

  .أ��رية من النظام العام

تد�ل يف ال  ت��قل من مفهوم ا�و� احلارسة ٕاىل وبعد احلرب العاملیة الثانیة ٔ��ذت ا�و�

عقود لقوانني ٔ�و الشؤون �ق�صادیة �س�هنا قوانني حتد من هذه احلریة التعاقدیة وٕاخضاع �دة 

ا ٔ�ن احلریة التعاقدیة ال حتمي الطرف الضعیف وال حتقق املنفعة �ج�عیة رشوط ٕالزام�ة، ظنا مهن

  .وال حتقق �اصة التوازن �ق�صادي يف العقود

  ٕاشاكلیة تعریف النظام العام: الفرع الثاين 

مل یتحمل املرشع املغريب وال ال�رشیعات املقارنة عناء حماو� تعریف النظام العام، بل �رك 

أ�مر للك من الفقه والقضاء، ذ� ٔ�ن هذا املفهوم معلوم عنه ٔ�نه مفهوم قانوين م�غري و�س�يب، وال 

ٔ�وصافا  ميكن حرصه وال تقدمي تعریف دق�ق �، ف�نكر بعض الفقه أ�ج�يب من ذ� ب�ٔن ٔ�طلق �لیه

  : ��ال� �ىل هذه الصعوبة، من ذ� 

ٕان البحث عن تعریف �لنظام العام  اكملغامرة يف رمال " �لقول  �PILONرب عنه الفق�ه 

".  النظام العام �س�تعري عظمته من الغموض احملیط به" ب�ٔن   JAPIOTوقال الفق�ه  ،3"م�حركة 

، " �ذاب حق�قي �لفكرب�ٔنه "   DE  VAREILLES –SOMMIERESووصفه الفق�ه 

                                                           
3  - LEVENEUR Laurent. La liberte contractuelle en droit prive.les notions de base ( autonomie de la 

volente. La liberte contractuelle. Capacite… AJDA. 1998 p 676. 
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ٕان حماو� تعریف النظام العام،  "ؤ�ضاف  ا�لورد ٔ�كتون، وهو ٔ��د اجلرن�ت الربیطانیني قائال 

  4". �وخز حصان �امح و�ب ال ميكن معرفة الو�ة اليت س�یطیح بك فهيا

 MALAURIEونظرا لعدم ٕاماكنیة حرص تعریف وا�د �لنظام العام، قام أ�س�تاذ 

PHILIPPE  السري : " تعریفا �، ؤ�ضاف هو ا�ٓخر تعریفا �اصا به معتربا ٕا�ه ٔ�نه  22 �رسد

  .5" احلسن �لمؤسسات العموم�ة

مجموع القوا�د ليت �س�هتدف حتق�ق املصاحل " ف� عرفه الفق�ه عبد الرزاق الس�هنوري ب�ٔنه 

  6.العامة، س�یاس�یة اكنت هذه املصاحل ٔ�و اج�عیة ٔ�و اق�صادیة

تعيص طبیعهتا �ىل س� فكرة � " وي فقد ٔ�شار ٕالیه ب�ٔنه ٕادر�س العلوي العبدالٔ�ما أ�س�تاذ 

�یان ا�و� ب �ٔن النظام العام هو لك ما ميس الت�دید، وميكن �ٔن یقال يف يشء من التعممي والتقری

ٔ�و یتعلق مبصل�ة �امة و�ٔساس�یة من مصاحلها، وسواء يف ذ� ٔ�اكنت هذه املصل�ة س�یاس�یة �ٔو 

  ".  عیةاق�صادیة ٔ�و اج�

فهذه أ��رية متثل احلد أ�دىن من القمي وال جيب �لط النظام العام بفكرة ا�ٓداب العامة، 

وأ�فاكر اخللق�ة اليت تواضع الناس �لهيا، فه�ي متثل جزء من أ��الق العامة، فالنظام العام �ٔمشل 

  .من ا�ٓداب العامة

  تطور مفهوم النظام العام: املطلب الثاين 

�الل هذا املطلب معاجلة ٔ�مر هو �ٔ�مهیة مباكن �ل�س�بة ملوضوع البحث، وهو س�ن�اول من 

  ).الفرع الثاين( ٕاىل املفهوم �ق�صادي )  الفرع أ�ول( تطور النظام العام من املفهوم التقلیدي 

  

  

  
                                                           

4  -  ARCHER Delphine. Imperativete et ordre public en droit communautaire et droit international 

prive des contrats. Theses de Doctorat detat en droit. Universite Cergy-Pontoise.2006. P 25. 
5  -  MALAURIE Philippe. Lordre public et le contrat.( etude de droit civil comparé 

France.Angleterre.URSS) These de Doctorat. Paris matot-Braine.1953 P 69. 
  .145عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في نظرية االلتزامات، دار اإلحياء والتراث العربي، بيروت الطبعة األولى، ص   -  6
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  النظام العام التقلیدي: الفرع أ�ول 

م�ه مت وضع  6لعام، ذ� ٔ�نه يف املادة طبع التق�ني املدين الفر�يس �ملفهوم التقلیدي �لنظام ا

ق�د لٔ�صل العام وهو م�دٔ� سلطان إالرادة، ف�نظر �لنظام العام �ىل ٔ�ساس ٔ�نه ق�د �لحریة التعاقدیة 

  .7"النظام العام مضاد �لحریة" وملبدٔ� سلطان إالرادة، وهو ما ٔ�كده البعض �لقول ب�ٔن 

سلبیة ٕاذ یق�رص دوره �ىل بیان الترصفات فالنظام العام من املنظور التقلیدي هو ذو �ز�ة 

اليت ال جيوز ٕا�را�ا وال االتفاق �لهيا، �� ق�ل ب�ٔن قوا�د النظام العام التقلیدي �البا ما �كون 

  .مرتبطة مبر�� �كو�ن العقد

  : تو�ت عن هذا املفهوم خصائص ش�ىت ٔ��رزها 

  �ه�م �ملصاحل امجلاعیة ٔ�كرث من املصاحل الفردیة -

  ٔ�نه ق�د �لحریة التعاقدیة -

  .ٔ�نه ذو �ز�ة سلبیة -

  النظام العام �ق�صادي: الفرع الثاين 

بعد جعز قوا�د النظام العام التقلیدیة عن حتق�ق العدا� التعاقدیة بعد �ٔن مت اعتباره ق�دا لها، 

وبعد ٔ�ن ٔ�صبحت ا�و� يف عرص� احلدیث مضطرة حتت الظروف �ق�صادیة و�ج�عیة 

�ل يف ٔ�و�ه ال�شاط �ق�صادي من ٔ��ل حتق�ق الصاحل العام لٔ�فراد، فقد �رتب �ىل ذ� تتد

فرض مجمو�ة من الق�ود �ىل حریة الت�ارة والصنا�ة، �س�ب ا�ور التوجهي�ي ا�ي ٔ�صبحت تقوم به 

ٕاىل ، فانتقلنا من نظام �ام �ایته احلفاظ �ىل املصاحل العامة �شلك حمض، ا�و� �لحیاة �ق�صادیة

  .مفهوم �دید هدفه حتق�ق توازن اق�صادي حامیة ملصاحل �اصة

  : وتبعا �� متزي النظام العام �ق�صادي مبا یيل 

حبیث ال �ك�في بت��ان ما ال جيب الق�ام به وجع� حمال �لترصفات، بل : ٔ�نه ذو �ز�ة اجيابیة  -

  .ٔ�صبح حيدد السلوك القومي ا�ي جيب �ىل الفرد سلوكه وفرض ذ�

                                                           
7  - FaRJAT G Lordre public economique Dijon 1962 N 17/S p 209. 
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صبحت قا�دة ال ان العقد رشیعة املتعاقد�ن �ٔ : �ه�م �ملصاحل الفردیة �لطرف الضعیف -

  �LA CORDAIREكرس ٕاال مساواة قانونیة فقط دون املساواة الفعلیة، وهو ما �رب عنه الفق�ه 

  .8"ما بني القوي والضعیف تو�د احلریة اليت �س�تعبد والقانون حيرر" 

  النظام العام يف جمال القانون اخلاص تطبیقات: املبحث الثاين 

جيمع القانون اخلاص بني القوا�د املوضوعیة والقوا�د إالجرائیة، ولك فرع من هذه ٕاال ویضم 

بني ثنا�ه قوا�د �ٓمرة ؤ�خرى ممك� مع اخ�الف ال�س�بة لصاحل قوا�د املوضوع، وم�ه فٕانه س��حث 

مث قانون ) الفرع أ�ول( �ىل القانون املدين يف نص�ب النظام العام من هذه القوا�د، �لرتكزي 

  .إالجراءات املدنیة

  النظام العام يف جمال القانون املدين: الفرع أ�ول 

اختذ املرشع املغريب النظام العام معیارا وظیف�ا �لمتیزي بني القوا�د ا�ٓمرة و�ريها من القوا�د، 

ٕاما ٔ�ن �كون قوا�د �ٓمرة نظام�ة وٕاما ٔ�ن  بل ٕان القوا�د ا�ٓمرة ل�ست لكها من النظام العام، فه�ي

�كون قوا�د �ٓمرة تعاجل مسائل �اصة، حبیث �كون أ�وىل مرتبطة �لنظام العام دون أ�خرى، مع 

  .فرق جوهري ب�هنام �مكن يف �ٔن أ�وىل ال اس�ت��اء لها يف �ني قد �كون �لثانیة اس�ت��اءات

�ٓالف درمه ال جيوز ٕاثباته بغري  10م�لغه وم�ال ذ� ففي جمال إالثبات فٕان لك الزتام یفوق 

من ظهري العقود و�لزتامات، فهذه قا�دة �ٓمرة لكهنا  443الك�ابة، تطبیقا ملا نص �لیه الفصل 

من نفس  448و  447ل�ست نظام�ة ٔ�نه مت تقر�ر اس�ت��اءات لها يف الفصول املوالیة �لضبط يف 

من قانون  359قض املدين واملضمنة يف الفصل ٔ�ما م�ال ما یتعلق ب�ٔس�باب الطعن �لن. الظهري

  .املسطرة املدنیة، ف�ٔبدا ال اس�ت��اء لها، ومن مث فه�ي قا�دة نظام�ة

معوما قوا�د القانون املدين تتعلق ٕاما �ٔ�حوال الشخصیة ٔ�و �ملعامالت املالیة، فالقوا�د اليت 

جيوز لٔ�فراد تعدیلها �تفاقات تنظم أ�حوال الشخصیة، تتعلق كقا�دة �امة، �لنظام العام، فال 

فال جيوز تعدیل احلا� املدنیة  . رستهب�هنم، من ذ� م�ال احلا� املدنیة �لشخص ؤ�هلیته و�الق�ه ب�ٔ 

�تفاق �اص، �ن یتفق خشص مع �ٓخر �ىل تعدیل ��س��ه ٔ�و تغیري امسه �ٔو التنازل عن بنوته 

                                                           
  .1مندي أسيا يسمينة، النظام العام والعقود، مرجع سابق، ص   -  8
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كام ال جيوز . هيا ٔ�و ینقص �تفاق �اصٔ�بیه، وال �س�تطیع خشص التنازل عن ٔ�هلیته ٔ�و �زید ف

  .�لمقدم ٔ�و �لويص ٔ�ن �زید يف �دود نیابته

ومن روابط املعامالت املالیة ما حيقق مصل�ة �امة ف�عترب من النظام العام، من ذ� أ�س 

اليت یقوم �لهيا النظام �ق�صادي يف البالد، فه�ي �رة تفسح ا�ال �ل�شاط الفردي وطورا حتد من 

ل�شاط محلایة اجلانب الضعیف، ومن ذ� ٔ�یضا أ�حاكم اليت �كفل حامیة الغري ذي النیة هذا ا

  9.احلس�نة

  النظام العام يف جمال قانون إالجراءات املدنیة: الفرع الثاين 

حتقق نظم التقايض يف مجموعها مصاحل �امة، �� ف�ٔ�لهبا مرتبط �لنظام العام، وال جيوز 

، و�س�ت�دم فكرة النظام العام يف قانون إالجراءات لضامن حصهتا �تفاقات فردیة�لتايل معارضهتا 

وٕالبعادها عن لك ما قد یصیهبا من اتفاقات تعارض مضموهنا وشلكها، ومن ٔ��رز القوا�د املتعلقة 

  : �لنظام العام جند 

  القوا�د املتعلقة �لتنظمي القضايئ  -

  �لعمل إالجرايئ �وجود اخلصوم وحصة متثیلهم القوا�د املرتبطة �ملق�ضیات املنظمة -

لك أ�شاكل اليت �ريم ٕاىل ضامن حسن سري املرفق القضايئ ٔ�و تتصل �لتنظمي العام  -

  .�لخصومة كتقر�ر ا�ٓ�ال وا�رتام حقوق ا�فاع

، وال جيوز كذ� یعترب من النظام العام –�دا �خ�صاص احمليل  –حتدید اخ�صاص احملامك 

فاق �ىل ٕاس�ناد �خ�صاص ٕاىل حممكة �ري خمتصة �ل�س�بة ٕاىل وال�هتا ٔ�و �ل�س�بة ٕاىل �لخصوم االت

من ق م م ٔ�نه  16اخ�صاصها النوعي، لكن هذه القا�دة مل یت��اها املرشع املغريب ٕاذ �اء يف الفصل 

جيب ٕا�رة ا�فع بعدم �خ�صاص نوعیا اكن ٔ�و حملیا ق�ل لك دفع ٔ�و دفاع يف اجلوهر، بل وال 

كن ٕا�رته ٔ�مام حمامك ا�ر�ة الثانیة ٕاال �ل�س�بة لٔ�حاكم الغیابیة، دون ذ� ٔ�مام حممكة النقض، مي

والغریب يف أ�مر ٔ�ن املرشع وٕان مل یعتربه من النظام العام فقد جع� من ٔ�س�باب الطعن �لنقض يف 

�القة من ق م م، وهذا موقف �ري م�سجم فك�ف ميكن جعل قا�دة ما ل�ست لها  359الفصل 

                                                           
  .470، ص1996، الطبعة األولى  نظرية العقدشرح القـانون المدني، النظرية العامة لاللتزام، إدريس العلوي العبدالوي،   -  9
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�لنظام العام س��ا �لنقض، لكن بدٔ�� نالحظ تنحي املرشع عن هذا �جتاه وبد�ٔ تدرجيیا یعتربه من 

النظام العام، مفثال يف قانون ٕا�داث احملامك إالداریة مت اعتباره كذ�، ويف مرشوع قانون املسطرة 

وس�ی�ٔيت الیوم ا�ي س�یجعل  املدنیة مت اعتباره ٔ�یضا من النظام العام ٔ�مام حمامك ا�ر�ة أ�وىل،

  .املرشع �خ�صاص النوعي من النظام العام �شلك مطلق

وقد ینص املرشع �ىل اعتبار بعض القوا�د من النظام العام رصا�ة مما �س�ت��ع بطالن  

إالجراء ا�ي ی�ٔيت خمالفا لها، وٕاذا مل ینص املرشع �ىل ذ� فللقايض ٔ�ن �س�ت��ط مدى تعلقها 

  .�الل تقد�ر املصل�ة اليت رشعت القا�دة محلا�هتا�لنظام العام من 
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  �امتة

لتحق�ق مصل�ة املالحظ ٔ�ن النظام العام مفهوم قانوين ورد یطبق �ىل فروع القانون اخلاص 

  .�متع، سواء اكن ذ� �شلك فردي ٔ�و جامعيا

ٕاذ هناك تفكري ت�ٔسس �ىل �ٔن لك قوا�د القانون ا�ٓمرة اليت هتدف ٕاىل حتق�ق املصل�ة العامة 

لكن، لصعوبة الفصل بني ما هو . من النظام العام، و�ريها من القوا�د ا�ٓمرة ال تلج النظام العام

ام مصل�ة �امة �لمجمتع وما هو مصل�ة �اصة �لفرد اكن من الرضوري �ك�یف قوا�د النظام الع

�متتد ٕاىل حامیة املصاحل الشخصیة، فالحظنا ٔ�ن مفهوم النظام العام طا� التطور �شلك ممتد ٔ��ل 

  .حامیة املصاحل الفردیة حتق�قا �لمصل�ة العامة �لمجمتع
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