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 نصره هللا وأيده صاحب اعببللة اؼبلك دمحم السادس
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  األوهاىجزء 

 افتتاح اىضىت اىقضائُت 
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ميمت اىضُذ اىرئُش األوه ىمحنمت اىىقض  

 2016بمىاصبت افتتاح اىضىت اىقضائُت 
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 الرحيم الرضباف هللا بسم
 وصحبو؛ وآلو هللا رسوؿ موالان على والسبلـ والصبلة هلل واغبمد

 الرظبية اعبلسة ىذه افتتاح عن أعلن اؼبلك جبللة ابسم

 
 أصحاب الفخامػة؛

 السعادة؛ أصحاب
 الفضيلة؛ أصحاب
 الكرًن؛ اغبضور
 األفاضل؛ زمبلئي زميبليت

للسلطة القضائية داـ لو النصر إبذف سامي من جاللة اؼبلك دمحم السادس رئيس اجمللس األعلى 
والتمكُت نفتتح السنة القضائية اعبديدة وقلوبنا ُمفعمة ابلفخر واالعتزاز هبذه اؼبكُرمة اؼبولوية والعناية 

 .العلوية اؼبوصولة

رعاية كريبة سامية راسخة ما فتئ يسبغها جاللتو على األسرة القضائية فًتفع هبا ىامتها عاليا   
سَت على هنجها موقنة أف ىذه الثقة الغالية أمانة كربى ومسؤولة عظمى تلزمها ابؼبزيد وتستنَت هبديها وت

 من البذؿ والعطاء إرضاء  وللوطن وتعبَتا عن والء دائم متجدد ؼبلكنا أعز هللا أمره.

فهنيئا لألسرة القضائية هبذا التكرًن والتشريف والعناية والرضى، سائلُت اؼبوُف عز وجل أف وبفظ 
 كنا اؼبنصور اب دخرا لألمة وحصنا للوطن وأف يكلؤه بعينو اليت ال تناـ إنو وِف ذلك والقادر عليو.مل

 السادة األفاضل؛ 
إف تواجدكم اليـو ابلقاعة الكربى كمة النقض واستجابتكم للدعوة وتشريفكم لنا ابغبضور يعترب 

ال على التقدير الذي ربظى بو ؾبهودات جوااب داحضا لكل من يشكك يف عمل اؼبؤسسة القضائية، ودلي
 أفرادىا والثقة الكبَتة يف قدرهتا على التفاعل اإلهبايب مع اإلصالحات الكربى اليت تعرفها بالدان.

إننا اليـو نتقاسم معا ىذا اغبدث السنوي اؼبتميز والتقليد القضائي األصيل ونكرس قيم أسرة 
 قة بنفس األمانة وااللتزاـ.العدالة اؼبوحدة يف اؽبدؼ والرسالة واؼبطو 
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 فشكرا لكل واحد ابظبو وصفتو ولكم منا عظيم التقدير واالمتناف.
واظبحوا ِف أيضا أف أعرب لكم عن سعاديت البالغة ابستقباؿ ضيوؼ كراـ وإخوة أعزاء َف تثنهم بعد 

ا اليت نسجت اؼبسافة وال كثرة االلتزامات، معربين عن عمق الروابط والوشائج اليت ذبمع بُت بلدين
خيوطها عرب سنوات طواؿ وأضحت اليـو رؤى وأماؿ ومشاريع مشًتكة، إهنم أصحاب الفضيلة والفخامة 
أعضاء الوفد القضائي الًتكي ويف مقدمتهم السيد رئيس ؿبكمة النقض والسيد الوكيل العاـ لديها والسيد 

 ا بيننا .مدير أكاديبية العدؿ الذين نرحب هبم صبيعا ونتمٌت ؽبم مقاما طيب
 اغبضور الكرًن؛

قضااي كربى أسئلة متعددة تطرح نفسها اليـو على اعبميع وطنيا ودوليا ومنها اؼبؤسسة القضائية، 
وربدايت حقوقية مهمة ذات أبعاد ـبتلفة أصبحت تستدعي منا حلوال واقعية ومقاربة انجعة، وتطالبنا 

 ة والقطع مع الًتدد واالنتظارية والسلبية .بكثَت من االلتزاـ األخالقي واإلحساس الكبَت ابؼبواطن
الشك أف كل متتبع موضوعي للنموذج التنموي اؼبغريب، وبعد أربع سنوات من وضع دستور 
اؼبملكة اعبديد، ال يسعو إال أف يشهد ابلطفرة اإلصالحية الكربى اليت يقودىا جاللة اؼبلك دمحم السادس 

قاصد ومثاال على التوجو الصحيح والثابت كبو اؼبستقبل  نصره هللا، واليت جعلت من اؼبغرب كعبة كل
خبطوات واثقة على أرضية صلبة، أرضية سيادة القانوف وضماف اغبقوؽ واغبرايت وإصالح منظومة 

 العدالة وتعزيز مؤشرات الثقة.
ما يزيد عن سنوات أربع من العمل الدؤوب الستيعاب وتنزيل مقتضيات دستورية انبثقت من   

ربة ديبوقراطية إدماجية شفافة أسست ؼبيثاؽ حقيقي للحقوؽ ولواجبات اؼبواطنة واغبرايت خالؿ مقا
األساسية وعززت اؼبساواة وشددت على ربط اؼبسؤولية اباسبة ونصت على مبادئ قوية يف ؾباؿ 

 اغبكامة وزبليق اغبياة العامة يف ظل ملكية مواطنة ضامنة ألسس األمة وثوابتها.
وجهة ومؤطرة استقبلها قضاة وأطر موظفو ىذا الصرح القضائي الشامخ بكثَت من قواعد ومبادئ م

العناية واغبرص على االلتزاـ هبا وتفعيلها، من خالؿ ـبطط طباسي وباوؿ قدر اإلمكاف االستفادة من 
الفرص اؼبتاحة واستثمار الرأس الالمادي اؼبتوفر واإلشتغاؿ على ؿباور اسًتاتيجية مرتكزة على رؤية 
ورسالة وأىداؼ تنصهر كلها يف بوثقة واحدة وىي تنزيل اؼبضامُت اغبقوقية نصا وروحا، مبٌت ومعٌت. 
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وذلك ابلسهر على مراقبة قضاء ؿباكم اؼبوضوع والعمل على أتطَت عملها وتوحيده ابلشكل الذي يوفر 
 شروط ااكمة العادلة والتطبيق السليم للقانوف.

ف يعكس شعار افتتاح ىذه السنة القضائية أحد األىداؼ األساسية ويف ىذا السياؽ، فقد اخًتان أ
 .تكريس اغبقوؽ الدستورية"لعمل ؿبكمة النقض أال وىو "

ستشهدوف على آاثره ومالؿبو من خالؿ ما سأعرض لو من حصيلة ؾبهود أسرة ؿبكمة  شعار
 النقض طيلة سنة من العمل الدؤوب اعباد.

سأفصل يف بعض معطياهتا اإلحصائية اليت ربمل دالالت متعددة وتؤكد الثقة الكبَتة يف عمل سنة 
 47314ىذه اؼبؤسسة حيث ارتفعت نسبة ازدايد حجم القضااي اؼبسجلة سنواي، إذ وصلت ىذه السنة 

فبا انعكس على الرائج الذي وصل  %8،74تصل إُف بنسبة أي  4574عن سنة  5355قضية بزايدة قدرىا 
ملف وىو رقم ضخم غَت أف نسبة عالية منو سجلت يف األشهر الستة األخَتة ونصفو قضااي  34474إُف 

 جنائية .
فبا يدؿ على إقباؿ كبَت ملحوظ يواجهو فريق عمل ؿبكمة النقض بكثَت من التضحية واإلخالص 

قضية،  31818ضااي إذ وصل اكـو ىذه السنة إُف والعزيبة، حيث مت البت يف أكرب عدد من ىذه الق
قرار مع التذكَت ىنا أبف األسرة القضائية  5715أي بزايدة  4574عن سنة  %8،75أي بزايدة  قدرىا 

، حيث تقاعد أكثر من مئة قاض من العيار ابلنزيف اغباددبحكمة النقض تعرؼ ما يبكن أف نسميو 
قضائية وفقهية وعملية يصعب تعويض خربهتا يف وقت  ، مدارسالكبَت خالؿ السنوات األربع اؼباضية

 وجيز.
كما أف النصوص اغبالية ال توفر، خالفا ؼبا ىو اؼبوجود يف العديد من ااكم العليا لبلداف عريقة، 
حواجز قانونية سبنع عددا من القضااي البسيطة أو قليلة األنبية من النظر فيها أماـ ؿبكمة النقض، وىو 

 ب التفكَت فيو جداي حىت ال هتدر الطاقات واإلمكاانت.أمر هب
وال كبتاج إُف التذكَت أبننا كلنا عـز وإصرار على تفعيل التقاضي عن بعد مع ابقي الفاعلُت 
والشركاء يف إنتاج العدالة حىت كبقق معا االلتزاـ الدستوري والقانوين واألخالقي الكبَت الذي يطوقنا أال 

، العدالة القريبة زمنيا وإنسانيا من اؼبتقاضُت، عدالة تصدر أحكامها يف أقرب اآلجاؿ وىو العدالة الناجزة
 وأقصر اؼبدد دوف إخالؿ دبقومات ااكمة العادلة أو جبودهتا.
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أف ؿبكمة النقض ورغم كل  وعلى غرار السنوات األربع اؼباضيةوىنا ال بد أف أسجل مرة أخرى، 
قانونية فإهنا بقيت ؿبافظة على قباعتها حيث وصلت ىذه السنة إُف الصعوابت والعراقيل الواقعية وال

وقع البت فيها يف أقل من سنة، وىي أرقاـ ذبعلنا ننظر إُف اؼبستقبل بثقة ويقُت  من اؼبلفات %18نسبة 
 وتُلزمنا بشكر أىل الفضل يف ذلك السادة قضاة وأطر وموظفي ىذه اؼبؤسسة.

 اغبضور الكرًن؛
ىذه اغبصيلة الرقمية والنوعية للعمل القضائي الصرؼ على أنبيتها الكربى غَت خاؼ عليكم أف 

تعد جزءا يسَتا من الرسالة الكربى اليت تقـو هبا ؿبكمة النقض ابلنظر إُف موقعها االعتباري الذي يلزمها 
لي دبد إشعاعها وطنيا ودوليا من خالؿ مبادرهتا إُف خلق اغبدث القانوين والقضائي والعلمي والتواص

واؼبشاركة يف العديد من األنشطة واألوراش اؼبعرفية اليت تدخل ضمن ـبططنا اإلسًتاتيجي الذي يرمي إُف 
 ربقيق العديد من األىداؼ والرؤى.

دببادرات ىامة على اؼبستوى الوطٍت والدوِف أذكر بعضها  5102ويف ىذا السياؽ فقد سبيزت سنة 
نو يبكن اإلطالع على كل تفاصيلها يف تقريران السنوي الذي إبهباز شديد دبا يتناسب مع اؼبقاـ، على أ

 نوجهو كعادتنا لكل الفاعلُت وـبتلف اؼبؤسسات اؼبعنية.
 مشاريع التحديث والرقمنة. : وىكذا على مستوى أوال

فإننا، نراىن عند هناية الفًتة اددة ؽبذا اؼبخطط االسًتاتيجي على خلق بيئة رقمية آمنة وتقليص 
الفجوة الرقمية من خالؿ استعماؿ البنيات واآلليات التقنية اليت ستوفر خدمات قضائية متميزة، ىذه 

تطوير خدمات تسليم النسخ البنيات تتعلق ابألرشيف اإللكًتوين اآلمن ورقمنة أصوؿ القرارات القضائية و 
لتصبح عن بعد، يف انتظار ذباوز الصعوابت التنظيمية والقانونية والتفكَت يف إعداد التطبيقات اإللكًتونية 
عرب اؽبواتف الذكية وىي أىداؼ اسًتاتيجية بلغنا نسبة كبَتة يف إقباز تفاصيلها وستساىم إبذف هللا يف 

 "احملكمة الذكية".ا لنتحوؿ صبيعا يف اؼبستقبل إُف مفهـو االرتقاء ابػبدمات وبنجاعتها وشفافيته
وىنا البد من التذكَت ابتفاقية الشراكة اؽبامة اليت وقعتها ؿبكمة النقض ىذه السنة مع الوكالة 
الوطنية لتقنُت اؼبواصالت من أجل مسايرة التطور التكنولوجي وإدماج تصورات مبتكرة للخدمات 

 اليت نطمح إُف ربقيقها. للمحكمة الرقميةاإلدارية والقضائية وصوال 
 : على مستوى تفعيل ميثاؽ اؼبتقاضي.اثنيا
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فقد استمرت ؿبكمة النقض من خالؿ آليات اإلنصات واغبوار والتوجيو اؼبباشر أو بواسطة اؽباتف 
أو اؼبوقع االلكًتوين من خالؿ قسم الشؤوف القضائية ومكتب االستقباؿ، أف تكرس ثقافة التواصل 

سؤوؿ الشفاؼ الذي ىبلق جوا من الثقة يف عمل اؼبؤسسة القضائية بصفة عامة وقد وردت على ىذه اؼب
 اكمة آالؼ الطلبات اليت يصعب حصرىا بدقة واليت سبت تلبيتها يف اقرب اآلجاؿ وأبحسن طريقة.

كما مت إعداد دليل اسًتشادي على شكل مطوية يتضمن كل اؼبعلومات اؼبفيدة حوؿ اؼبساطر 
 لواجبة اإلتباع.ا

 : ابلنسبة لتفعيل اغبق يف اؼبعلومة ونشر الثقافة القانونية والقضائية.اثلثا
 فإف وعينا كبَت أبنبية ىذا الرىاف الذي نعمل كل وسعنا لتفعيلو رغم كل اإلكراىات واؼبعيقات.

اؼببذولة من أتكدوا السادة األفاضل أف اػبرباء يف اؼبيداف على الصعيد العاؼبي يفاجئوف ابعبهود 
طرؼ أطر وقضاة ىذه اكمة رغم ؿبدودية اإلمكاانت واالكراىات الكثَتة اليت ربوؿ دوف الوصوؿ إُف 

 النتائج اؼببتغاة.
ويف ىذا الصدد، ال بد أف أشيد ابلعمل الدؤوب الذي قبد صداه يف اؼبستوى الكمي والكيفي 

لى عمل قضائي متميز وفقو قانوين رفيع  يؤطر عمل إلصداراتنا واليت تعرؼ إقباال كبَتا عليها إلحتوائها ع
 مهٍت العدالة والباحثُت واؼبتعاملُت واؼبرتفقُت.

كما أغتنم ىذه اؼبناسبة ألعلن عن وضع اللبنات األوُف التأسيسية  للمكتب الفٍت دبحكمة النقض 
ؼبؤسسة وابلنسبة الذي تقع عليو آماؿ كبَتة لدعم جهود اكمة يف توحيد االجتهاد وتطويره داخل ا

 لقضاء اؼبوضوع.
( قرار مصنف ومبوب وقابل لالستثمار ومت إسباـ  75555ويف ىذا السياؽ، فقد ذباوزان بكثَت رقم )

كافة الًتتيبات لتكوف رىن إشارة السادة رؤساء األقساـ والغرؼ واؼبستشارين لالستعانة هبا وتطويرىا يف 
على ذلك ستكوف رىن إشارة كل مراتدي ىذه اكمة من نفس اآلف، كما أف ىذه اػبدمة وكما دأبنا 

مؤسسات وطنية وقضاة وابحثُت وأكاديبيُت وطلبة وطنيُت وأجانب فضال عن وضع عدد مهم من ىذه 
 القرارات اؼبنتقاة على مستوى اؼبوقع اإللكًتوين.

تعريف  كما أف اؼبكتب الفٍت سيقدـ خدمات توثيقية ورقية وإلكًتونية متعددة لتكوف موضوع
 وتعميم يف مناسبة أخرى لبصصها ؽبذا اغبدث اؼبعريف واآللية التدبَتية اؽبامة.
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إضافة إُف ىذا، فقد وقعنا اتفاقية ىامة جدا ىذه السنة مع اؼبندوبية السامية للتخطيط واإلحصاء 
قاـ اليت دبناسبة االحتفاؿ ابليـو العاؼبي لإلحصاء، ستمكن صبيع الفاعلُت من اإلطالع واستثمار األر 

تنتجها ؿبكمة النقض اؼبرتبطة بعملها القضائي وعنصرىا البشري وإمكانتها اؼبادية واللوجيستيكية،  
 وذلك يف ؾباالت علمية وعملية متعددة .

استمرارية تكريس آليات التواصل واالنفتاح من خبلؿ العديد من اآلليات واؼبقارابت  رابعا:
 منها.
كل اؼبؤسسات الوطنية والدولية لالطالع على ذبربتها وإبراز فتح أبواب ؿبكمة النقض أماـ    .1

الديناميكية اإلهبابية اليت تعرفها اؼبؤسسة القضائية. ويف ىذا السياؽ، قد استقبلنا العديد من فبثلي 
 ىذه اؼبؤسسات واعبامعات اؼبنتموف إُف ـبتلف دوؿ وقارات العاَف بدوف استثناء.

ة من خالؿ اللقاءات التواصلية مع قضاة اعبدد اؼبلتحقُت دبحكمة توطيد القيم والتقاليد القضائي  .2
النقض، الذين أجدد الًتحيب هبم وأدعوىم وابقي زمالئهم إُف اؼبسانبة الفاعلة يف مشروع 

الذي نؤسس آللياتو واسًتاتيجيتو اؼبستقبلية وىنا ال بد من اإلشارة إُف أننا  "احملكمة اؼبتميزة"
ربفيزا للجميع على اؼببادرة  4575قبلة بتسليم شهادة القسم اؼبتميز لسنة سنحتفل يف األسابيع اؼب

 والعمل اػبالؽ وتكريسا لقيم العرفاف والتقدير.
انفتاح ؿبكمة النقض على العمـو من خالؿ اؼبشاركة اؼبتميزة ابؼبعرض الدوِف للكتاب ومسانبتها   .3

 يف العديد من الفعاليات بعُت اؼبكاف.
مع كل منابر اإلعالمية الوطنية والدولية على ـبتلف دعامتها يف ـبتلف األنشطة استمرار التواصل  .4

واؼبناسبات فضال عن موقع قناة ؿبكمة النقض على اليوتوب والفايسبوؾ الذي عرؼ إقباال متزايدا 
 وارتفاعا يف نسبة اؼبشاىدة مقارنة ابلنسبة الفارطة رغم ضعف اإلمكاانت واؼبوارد اؼبادية والبشرية.

كما ال تفوتٍت اإلشارة إُف أف موقع ؿبكمة النقض االلكًتوين سيعرؼ يف القريب اؼبنظور حلة جديدة   
وخدمات متعددة إضافية تستهدؼ ابألساس إيصاؿ اؼبعلومة للعمـو ونشرىا أبحسن الوسائل 

 وأيسرىا.

ُت والطلبة حيث استمرارية مكتبة ؿبكمة النقض يف تقدًن خدماهتا اؽبامة لفائدة القضاة واألكاديبي .5
ىذه السنة وىو رقم دبؤشرات ثقة كبَتة ربفزان إُف بذؿ اؼبزيد من اعبهد و  0555ذباوز عدد زوارىا 
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العمل، وىنا أيضا ال بد أف أغتنم ىذه اؼبناسبة ألعلن عن انتهائنا من وضع تصميم بناية جديدة 
كبَت من الزوار عرب منفذ للمكتبة وؼبتحف ىذه اكمة من شأنو أف يبكن من استيعاب العدد ال

خارجي مستقل وننتظر سبويل ىذا اؼبشروع الذي سيمكن العمـو من االطالع على رصيد علمي 
 وثقايف جد ىاـ. 

 : انفتاح على الفاعلُت يف قطاع العدالة وطنيا ودوليا. خامساً 
دد من عوصياغة على اؼبؤسسة التشريعية من خالؿ مشاركة ؿبكمة النقض يف مناقشة  االنفتاح  .1

 .ومهنية علها أكثر مالئمة وفعاليةعبمشاريع النصوص اليت تعلن عنها وزارة العدؿ واغبرايت 

للولوج إُف القضاء وأيضا  47ترأس ومشاركة قضاة ؿبكمة النقض بشكل وازف يف مباراة الفوج   .2
( وسهرىم وحرصهم إُف جانب 45و 30مسانبتهم يف امتحاانت زبرج األفواج القضائية األخَتة )

 ابقي أعضاء اللجاف على شفافية ىذه اؼبؤسسة ومصداقية نتائجها .

 تنظيمنا لندوات دولية ووطنية كربى وتوقيعنا التفاقيات ىامة أببعاد متعددة أذكر منها:  .3
 ؿحو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واؼبسح العقاري واػبرائطية، الندوة اؼبنظمة بشراكة مع  -

 بقصر اؼبؤسبرات دبراكش. 4575ماي  35و 40موضوع األمن العقاري، وذلك يومي 

طر اافظة العقارية، من أوقد شارؾ يف ىذه التظاىرة العلمية اؽبامة فعاليات قضائية، وؿبافظو و  -
ـبتلف أكباء اؼبملكة، إضافة إُف خرباء قانونيُت واقتصاديُت وحقوقيُت ومهتمُت من صبيع 

غنوا اغبوار اؼبفتوح  على مدى يومُت أالتخصصات ذات الصلة ابجملاؿ العقاري، والذين 
د اغبلوؿ اؼبالئمة بتدخالهتم، اليت استعرضوا من خالؽبا مقارابهتم واقًتاحاهتم الكفيلة إبهبا

ؽبذه سبيزت اعبلسة االفتتاحية  قدو  ،لإلشكاالت ذات الصلة بتدبَت الشأف العقاري ببالدان
لعرض القيم الذي قدمو الدكتور عبد الوىاب سيبويو يف شريط تلفزي أعدتو الندوة الكربى اب

َت األعراؼ تطرؽ لوسائل توثيق اؼبلكية العقارية يف صحرائنا وأتثحيث قناة ؿبكمة النقض، 
 .، فضال عن معرض ؽبذه الواثئق واغبجج والعادات ابؼبنطقة على ىذا التوثيق

 0و 8اؼبؤسسة األؼبانية للتعاوف القانوين الدوِف، يومي  مث الندوة الدولية اؽبامة اؼبنظمة بشراكة مع -
. وىو "ضباية األطفاؿ و القصر خاصة يف القانوف اعبنائي"حوؿ موضوع:  4575أكتوبر 
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 ،على ـبتلف اؼبستوايت قانونية، قضائية، حقوقية كربى  وع متعدد األبعاد ويكتسي أنبيةموض
 .سياسيةو ثقافية  ،اجتماعية

كما نظمت ؿبكمة النقض لقاءا دوليا متميزا بشراكة مع جامعة انبوِف اإليطالية وجامعة دمحم    -
لذي كاف فرصة للجمع وا "الفقو القانوين يف اجتهادات احملاكم العليا"اػبامس حوؿ موضوع: 

 بُت القاضي والفقيو وبُت الوطٍت والدوِف. لقاء أببعاد إنسانية ومعرفية وقضائية كربى .
وال يفوتٍت أف أذكر أيضا ابللقاء الدوِف الكبَت الذي عرؼ مشاركة متميزة كمة النقض أال  -

وصبع أىم الفاعلُت االقتصاديُت ابلعاَف  :" أايـ التحكيم التجاري الدويل ابلدار البيضاء"وىي
وانفتح على العمق اإلفريقي من خالؿ الرىاف على اؼبغرب كموقع ىاـ صاٌف الحتواء النزاعات 

 التجارية األورومتوسطية واإلفريقية والعربية .
الًتاث البلمادي للمملكة دعامة الندوة الدولية اليت شاركت فيها ؿبكمة النقض حوؿ  -

بطنجة من خالؿ عرضها جملموعة من الواثئق واؼبخطوطات النادرة اليت تربز  عدللمغرب الصا
غٌت الًتاث القضائي الذي مازلنا مصرين إبذف هللا على خلق متحف خاص هبا يليق ابلتاريخ 

 الكبَت ؽبذا الوطن العزيز.
اء وفاعلُت يف مع شركتنظيم دورات تدريبية ولقاءات تكوينية واؼبسانبة يف تنشيطها وطنيا ودوليا   .4

 ؾباؿ العدالة وطنيا ودوليا.

اؼبسانبة يف أتطَت واإلشراؼ على عدد مهم من البحوث ورسائل اؼباسًت وحبوث هناية التمرين   .5
. واؼبسانبة يف اختبارات عدد من مبارايت الولوج للقضاء وابقي مهٍت ابلنسبة للملحقُت القضائيُت

 .العدالة

ؼبندوبية السامية للمياه والغاابت وضباية التصحر واليت ستخوؿ لنا التوقيع على اتفاقية شراكة مع ا  .6
التبادؿ االلكًتوين والورقي ؼبختلف اإلصدارات والواثئق العلمية وتنظم دورات تكوينية وأنشطة 

 فكرية مشًتكة .
 الديبلوماسية القضائية سادسا:

ال أحد ىبتلف حوؿ أنبية التعريف ابلرصيد اغبقوقي والقانوين للمغرب وتراثو التارىبي واغبضاري 
ومشروعو اؼبستقبلي اغبداثي، وذلك من خالؿ توطيد عالقات التعاوف والشراكة مع بلداف ومؤسسات 
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سة األوُف دولية وىو ما دأبت عليو ؿبكمة النقض وبكثافة خالؿ السنة الفارطة، حيث استقبلت الرائ
عددا كبَتا من الوزراء والسفراء ومسؤوِف ؿباكم عليا ووفود عن مؤسسات قضائية وحقوقية واقتصادية من 

 ـبتلف قارات العاَف مع تركيزان بطبيعة اغباؿ على عمقنا اإلفريقي والعريب وجواران األورومتوسطي.
داخالت اؽبامة يف بلداف مثل إضافة إُف تنظيمنا العديد من اللقاءات ومشاركتنا دبجموعة من اؼب

وكانت كلها مناسبات ومالطا وكوراي اعبنوبية وفرنسا ومصر  وتركيا الوالايت اؼبتحدة األمريكية، لبناف
 الستلهاـ اؼبقارابت وتطوير اػبربات وتوطيد العالقات.

مل ىاـ من وخدمة للقضية الوطنية والثوابت اؼبرجعية فقد قاـ قسم الًتصبة الذي مت إنشاؤه مؤخرا بع
إُف عدة لغات قصد التعريف هبذا اؼبوروث  " وحدة اؼبملكة من خبلؿ القضاء"خالؿ ترصبتو ؼبؤلف 

 الكبَت يف ـبتلف اؼبنتدايت الدبلوماسية الدولية. 
 اغبضور الكرًن؛

ىذه اؼبؤشرات واألنشطة اؼبختلفة تعضدىا مضامُت حقوقية ورؤية مقاصدية متبصرة تربز ذبلياهتا يف 
من القرارات اؼببدئية اؽبامة اليت أصدرهتا ؿبكمة النقض ىذه السنة واليت سأكتفي ابإلشارة إُف  العديد

بعض منها حيث يتضح منها ابؼبلموس اؼبقاربة اإلصالحية والروح الدستورية اليت تستهدؼ تكريس الثقة 
 وضماف األمن القضائي والقانوين بكل أبعاده.

اؼبستمدة  النقض لقواعد وضوابط دولة اغبق واؼبؤسسات تكريسا من ؿبكمةو ويف ىذا السياؽ، 
من الدستور واؼبرجعية اؼبلكية واؼبواثيق الدولية فقد أعلنت ؿبكمة النقض يف قرار مبدئي ىاـ وبشكل 

ػبضوع للرقابة القضائية مستندة يف ذلك على ا من واضح ال لبس فيو أنو ال حصانة ألي قرار إداري
اإللغاء بطبيعتها دعوى قانوف عاـ يبكن أف توجو ضد  ىومؤكدة أف دعو  005دستور اؼبملكة يف مادتو 

 أي قرار إداري دومبا حاجة إُف نص قانوين صريح هبيزىا.
 التعامل بكل إهبابية مع االتفاقيات الدولية اؼبصادؽ عليهاكما عمل قضاء ىذه اكمة على 

ابتفاقية ااي ومنها قضية ارتبط موضوعها مقتضياهتا يف عدد من القضتطبيق من خالؿ  من طرؼ اؼبملكة
واؼبصادؽ عليها من  52/01/0651اؼبتعلقة ابؼبظاىر اؼبدنية لالختطاؼ الدوِف لألطفاؿ اؼبؤرخة يف  الىاي

، حيث نقضت ؿبكمة النقض قرار ؿبكمة 5105ونشرت ابعبريدة الرظبية سنة  5100طرؼ اؼبغرب سنة 
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يق مقتضيات ىذه االتفاقية واعتربت ذلك خرقا للدستور عدـ ربققها من توافر شروط تطبلاؼبوضوع 
 ولالتفاقية اليت ىي دبثابة قانوف داخلي.

 1981وتطبيقا ؼبضامُت االتفاقية الدولية الصادرة عن مؤسبر العمل الدويل اؼبؤرخ يف يونيو 
اعتربت ؿبكمة النقض يف أحد قراراهتا أف ؿبكمة اؼبوضوع َف تصادؼ الصواب عندما اعتربت األجَت قد 

أف األجراء احتجوا على تشغيلهم فوؽ سطح اؼبقاولة وربت أشعة الشمس و اغباؿ غادر تلقائيا العمل 
نعا وسبلصا من اؼبشغل ، وىو ما اعتربتو ىذه اكمة طردا مقيف مواجهتهمرب العمل أماـ تعنت اغبارقة 

 .الدولية اتأكدتو االتفاقيمن التزامو ابغبفاظ على صحة وسالمة األجراء وىو مقتضى من النظاـ العاـ 
أوضحت ؿبكمة النقض يف قضية تتعلق حبوادث  وربديدا جملاالت تطبيق االتفاقيات الدولية

غرافيتُت داخل إقليم اؼبملكة تطبق النقل اعبوي للركاب أف الرحالت الداخلية اليت تربط بُت نقطتُت ج
 .القابلة للتطبيقاألخرى والقوانُت اؼبغربية  01/4/0635بشأنو مرسـو 

ضماف الثقة العامة وتكريسا آلليات جديدة يف التنفيذ على  وحرصا من ىذه احملكمة على 
، فقد استقر قضائها على أف أمواؿ أشخاص القانوف العاـ هبوز اغبجز عليها لدى الغَت أمواؿ الدولة

وكاف حجزىا  العاـتنفيذا ألحكاـ القضاء مىت كانت تلك األمواؿ غَت مرصودة للسَت العادي للشخص 
 ال يؤثر على استمرارية قيامو ابؼبهاـ اؼبنوطة بو.

قررت إدارات وطنية يف ؾباالت حيوية ىامة وضباية للمرتفقُت واؼبتعاملُت مع مؤسسات و 
قد ذباوزت يف استعماؿ سلطتها عندما ازبذت  الوكالة اؼبستقلة لتوزيع اؼباء والكهرابءؿبكمة النقض أبف 

أف ذلك  يف حُتمبلغ التعويض عن األضرار الناصبة عن اختالس التيار الكهرابئي  انفراداي بتحديدقرارا 
 يرجع إليو يف ظل ضماانت التقاضي اؼبنصوص عليها قانوان. من صميم اختصاص القضاء الذي

الشركة اؼبكلفة  كمةااعتربت  ،وتفعيبل للسبلمة الطرقية ومكافحة آفات حوادث السَت
ىذه الطرؽ ؼبنع اغبيواانت من ولوجها واؼبس بسالمة اؼبسافرين،  تسييجمسؤولة عن  ابلطريق السيار

 عدة أف يكوف ىذا الولوج حاداث فجائيا ال يبكن توقعو.ورتبت على ذلك خطأىا اؼبرفقي مستب
 اوبمل أنبية كربى وأبعادأصدرت ؿبكمة النقض قرارًا  ربقيقا لقواعد العدالة يف ؾباؿ التأمُتو 
لشاحنة ابلدخوؿ إُف الًتاب اؼبغريب  إدارة اعبمارؾ والضرائب غَت اؼبباشرة ظباح اعتربتحيث متعددة 
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دوِف أو البطاقة اػبضراء، خطأ مرفقيا تسأؿ عنو وتتحمل بسببو أداء التعويض وىي ال تتوفر على أتمُت 
 عن األضرار الالحقة ابألشخاص الذين أصيبوا يف حادث تسببت فيو الشاحنة اؼبذكورة.

أف  قررت ؿبكمة النقض  ومن أجل تدقيق قواعد السبلمة العامة و ضبط ؾباالت اؼبسؤولية
عن اغبوادث اليت تقع ابغبوض اعباؼ التابع ؽبا ابعتبارىا مؤسسة عمومية ة مسؤول الوكالة الوطنية للموانئ

 وجعلت ذلك من االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية ابلبت فيها.
اعتربت ؿبكمة النقض أف اإلدارة صاحبة اؼبشروع  ،لمصداقية على الصفقات العموميةل إضفاءاو 

 لنظر إُف الطابع اؼبلـز للصفقة اليت تربطها ابؼبتعامل.هبب عليها الوفاء ابلدين كلما تقدمت األشغاؿ اب
أكدت ؿبكمة  ،تكريس قيم اؼبواطنة والشفافية واؼبساواة يف اغبقوؽ والواجباتويف سياؽ 

النقض بشكل صريح أف مبدأ تكافؤ الفرص يقتضي معاملة صبيع اؼبوظفُت على قدـ اؼبساواة وأيدت قرار 
علة أف تعيُت بعض الطبيبات ابلقرب من بيت الزوجية بدوف تربير ودوف اكمة اليت ألغت مقرر اإلدارة ب

من  05راء القرعة ورغم أف اؼبطلوبة يف النقض ؽبا نفس ظروفهن يعترب خرقا للفصل إلجخضوعهن 
 الدستور.

ه ذفقد اعتربت ى ،وصوان للضماانت القانونية يف احملاكمات أو اإلجراءات اإلدارية والتأديبية
قد خرقت بشكل جوىري عندما مت تكوف أف حقوؽ الدفاع يف قضية تتعلق ابلغش يف االمتحاف اكمة 

 ازباذ قرار يف حقها على متؿبضر ضبط الغش يف االمتحاف يف حق إحدى الطالبات و بتحرير االكتفاء 
.  ضوئو دوف عرضها على اجمللس التأدييب كما يقتضي ذلك اؼبرسـو

إصدار األحكاـ العادلة داخل آجاؿ  إوتفعيبل ؼببدظلم بعينو اغبقوؽ  إحقاؽألف التأخَت يف و 
من خالؿ إجازهتا لرئيس اؽبيئة بصفتو انئبا عن الرئيس األوؿ  ىاطورت ؿبكمة النقض اجتهادا ،معقولة

لرئيس ا اؼبستشار اؼبقرر إذا طرأ حائل قانوين أو موضوعي بعدما كاف ىذا األمر ؿبصورا فقط يف تغيَت
 االجتهاد اختزاؿ كبَت للكلفة الزمنية اإلجرائية.األوؿ، ويف ىذا 

وتقصيدا للمفهـو اغبقيقي للفصل  ومن أجل مواجهة الطعوف واإلجراءات الكيدية والتعسفية
اعتربت ؿبكمة النقض أنو ليس واجبا االستجابة لطلب إدخاؿ الغَت يف  من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية 103
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حد األطراؼ خارج اؼبساطر اؼبعدة لذلك أو ثبت أف ىدفو سبديد  الدعوى إذا كانت غايتو إقامة اغبجة أل
 أجل البت يف النزاع .

أف ؾبرد تقدًن ادعاء مباشر أماـ  اهتاقرار أحد ربت ؿبكمة النقض يف تعا وربقيقا للعدالة اإلجرائية
تربير قاضي التحقيق مشفوع دبطالب مدنية ال يصل ؼبستوى وجود دعوى عمومية رائجة من شأهنا 

 من ؽ.ـ.ج. 01إيقاؼ البت يف الدعوى اؼبدنية تبعا للمادة 
 أجازت ؿبكمة النقض وتفعيبل لدور النيابة العامة يف فبارسة رقابتها اإلهبابية لفائدة القانوف

االبتدائية إبحالة اؼبلف على النيابة العامة لإلدالء  الذي وقع يف اؼبرحلة غفاؿاإلكمة االستئناؼ تدارؾ 
دوف إبطاؿ اغبكم وإرجاع اؼبلف إُف اكمة ذلك الكتابية الرامية إُف تطبيق القانوف و  دبستنتجاهتا
 على أساس أف النيابة العامة وحدة ال تتجزأ.من جديد االبتدائية 

قررت ؿبكمة وتفعيبل غبقوؽ الدفاع يف اؼبادة الضريبية اليت تكتسي أنبية ابلغة يف تكريس الثقة 
تستلـز احًتاـ إجراءات التبليغ يف إطار مسطرة تواجهية للضريبة لقائي النقض أف مسطرة الفرض الت

ال تفيد  ، أبهنادبالحظة " منطقة ال يشملها التوزيع"حقيقية واعتربت تبعا لذلك رجوع اإلشعار الربيدي 
 توصل اؼبلـز ابلضريبة.ل

يف ؾباؿ ضباية  وتفاعبل من ؿبكمة النقض مع التوجهات الدولية اغبديثة ،ويف نفس اإلطار
أثبتت وجود  ةعلى صواب عندما استندت على خربة فنيكانت اؼبوضوع  ؿبكمة  فقد اعتربت أف، البيئة

وأف ىذه النفاايت تنتهي  معامل اؼبكتب الشريف للفوسفاطضرر انتج عن انبعاث غازات صادرة عن 
اؼبؤسسة عن أداء التعويض  ابلتساقط على أوراؽ النبااتت وعلى أراض اعبوار مرتبة بذلك مسؤولية ىذه

 للمتضررين.
الحظت ؿبكمة النقض استمرار بعض األبناؾ  ،ؾباؿ العدالة االقتصادية وضباية للمستهلك ويف

قرارا  امةيف احتساب الفوائد بشكل تعسفي على اغبساابت البنكية غَت اؼبتحركة، فأصدرت يف سابقة ى
عرؼ حركيتو العادية حىت ال يستمر يف إنتاج فوائد يوجب على البنك قفل اغبساب اعباري الذي َف يعد ي

بنكية ومن مث َف يعد إبمكاف البنك أف يبقى ىو اؼبتحكم إبرادتو اؼبنفردة يف ربديد اتريخ اإلقفاؿ وإمبا 
 لوضعية اغبساب الذي يسهل على البنكي معرفتها وىي خاضعة يف ذلك ؼبراقبة القضاء.
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ريف صاعتربت ؿبكمة النقض أف النشاط اؼب  صريف واؼبايلوربقيقا للتوازف اؼب، ويف نفس اؼبنحى
الذي ربًتفو األبناؾ يلزمها ابزباذ كافة اإلجراءات االحًتازية غبماية مصاٌف عميلها ربت طائلة ربميلها 

 تبعة اؼبخاطر اليت قد تنشأ عن تقصَتىا.
لية ؿبكمة النقض على مسؤو ، شددت وتفعيبل ؼبقتضيات قانوف مكافحة غسل األمواؿ 

ؤسسة بنكية عن األضرار اليت غبقت ابلغَت حُت قامت بفتح حساب لشركة بطلب من مشًتي م
من ىوية الشخص الطبيعي ودوف التأكد من صحة عمليات  اؼكبشكل   حصصها دوف ربققها 

 منها الغَت. ضررتفويت ىذه اغبصص فبا ترتب عنو سحب الشركة شيكات ؾبهولة اؼبصدر ت
تفاعال مع التطورات اؼبتسارعة اليت فرضتها العوؼبة و  اإلثبات االلكًتوينأتكيدا منها غبجية و

حيث جاء يف قرارىا أف الوثيقة السابق  االتصاؿ أكدت ؿبكمة النقض مرة أخرى توجهها وتكنولوجيا
اررة على دعامة إلكًتونية تعد وسيلة إثبات مقبولة مىت كاف متوفرا بصفة قانونية التعرؼ على الشخص 

 وفق شروط من شأهنا ضماف سباميتها. ومفوضةي صدرت عنو وتكوف معدة الذ
وتنقل اليد العاملة عرب  آاثر العوؼبة على البنيات االجتماعية واالقتصادية للدوؿ سياؽويف 

بشكل  مقاربتهاما أصبحت تثَته من إشكاليات يتعُت و  ضبطا منها لعملية تشغيل األجانبالعامل و 
رخصة من السلطة  ىيقتضي اغبصوؿ عل تشغيل األجنيبالنقض إُف أف  متوازف فقد ذىبت ؿبكمة

التأشَتة بطل ىذه ابلشغل تسلم على شكل أتشَتة توضع على العقد ومىت انعدمت  اؼبكلفة اغبكومية
أجلها ال هبعل من  انتهاءوىي ؿبددة يف الزماف وابلتاِف فإف استمرار األجَت يف العمل بعد  ،ىذا العقد

 ؿبدد اؼبدة بل يكوف االلتزاـ ابطال وعدًن األثر. عقد عملو غَت
 ومراعاة منها للوضع اػباص للعماؿ اؼبغاربة اؼبقيمُت ابػبارج و ضماان غبقوقهم الدستورية 
من اإلعفاء اؼبنصوص عليو يف دورية مديرية الضرائب إُف أف ىذه الفئة، تستفيد ؿبكمة النقض ذىبت 

 دببدأ الثقة اؼبشروعة.إذا توافرت شروطها واليت تكوف ملزمة لإلدارة إعماال 
يف  ا سيبدو جلي يف بعدىا اغبمائي غبقوؽ األجراء، اؼبنظور القضائي للعدالة االجتماعيةىذا 

القرار الصادر عن ؿبكمة النقض والذي أكدت فيو أنو يف حالة تعارض اتفاقية صباعية مع قرار وزيري 
 فإف القانوف األفيد لألجَت يكوف ىو الواجب التطبيق.
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وضبطا للعمل النقايب اؼبسؤوؿ وضباية للحقوؽ من اؼبمارسات اليت قد ولكن يف نفس اآلف 
فقد نصت ؿبكمة النقض على أف الدستور  اغبق يف اإلضراب ومنهارجها عن سياقها الدستوري زب

اؼبغريب ولئن كاف يضمن فبارسة حق اإلضراب من أجل الدفاع عن اغبقوؽ اؼبشروعة للعماؿ، فإف قياـ 
إبصالحها يشكل عمال غَت  ةاألجراء حبجز الشاحنات واالحتفاظ دبفاتيحها قصد الضغط على اؼبشغل

 مشروع.
فقد أصدرت ؿبكمة النقض عدة قرارات ذات ضبولة حقوقية وأبعادا  ،ربقيقا لؤلمن األسريو

كرس الذي  للنصوص ومنها القرار  عاجتماعية دبقاربة واقعية تستهدؼ الوصوؿ إُف التطبيق العادؿ والناج
بذلت ؼبا ف الزوجة أباعتربت  حُتيف توجهها  اؼبوضوعموقف ؿبكمة عندما أقر  اغبقوؽ اؼبالية للزوجة

إطار اقتساـ تستحق عنو التعويض يف فإهنا هودا يف اقتناء بيت الزوجية بتكليف من الزوج نفسو ؾب
 األمواؿ اؼبكتسبة.

وؼبواجهة بعض الظواىر السلبية الدخيلة على مؤسسة ، النظاـ العاـ األسريوحفاظا على 
لصوري يف القانوف ابلزواج ا ىسمي، عدـ وجود ما انزلة عرضت عليهاؿبكمة النقض يف  قررت الزواج

 كافة آاثر الزواج الصحيح مستبعدة االدعاء ابلصورية.  تبعا لذلك اؼبغريب ورتبت
فقد رفضت ؿبكمة النقض طلب  ،ضباية حقوؽ الطفل ومصلحتو الفضلىوسَتا على هنجها يف 

يسبق أف  وىي اليت َفلي، األص هأف استقرار اضوف مع والدتو ببلد الذي مت تربيره بعلةإسقاط اغبضانة 
ال يبكن اعتباره انتقاؿ مع اضوف لإلقامة ابػبارج وأف مصلحة اضوف تكمن يف  ،أقامت ابؼبغرب

 البقاء مع أمو إُف أف يبلغ سن االختيار.  
خبصوص قضااي االعتداء اعبنسي على األطفاؿ  ىاـكما أسست ؿبكمة النقض ؼبوقف قضائي 

م بصعوبة إثباهتا وإثبات ظروفها اؼبشددة حيث حسمت النقاش واليت تتس غَت اؼبميزين وانتهاؾ برائتهم
ألف ظرؼ العنف يكوف مفًتضا واثبتا مهما كانت  جنحةوليس  جنايةىذا الفعل  معتربةالقضائي 

 .أو قبوؿ الظروؼ يف جرائم ىتك عرض القاصرين غَت اؼبميزين الذين ال يبكن أف ننسب إليهم أي رضى
تور اؼبملكة وما تنص عليو العهود واؼبواثيق الدولية وأغلب ىذا اؼبوقف جاء لينسجم مع دس

 . التشريعات العاؼبية اغبديثة
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يف قضية تتعلق أيضا ذبلت  اؼبقاربة اعبديدة للعدالة اعبنائية يف بعدىا اؼبوضوعي واؼبسطريىذه 
دستور  رصدو قبل قد توبع عضو الربؼباف  كاف  أنو إذا  قررت ؿبكمة النقضحيث  ابغبصانة الربؼبانية

الذي  5100لكن البت يف ىذه اؼبتابعة مت بعده، فإف القانوف الشكلي الواجب التطبيق ىو دستور  5100
 َف يعد يقر للربؼبانيُت حصانة إجرائية سابقة ؼبتابعتهم.

، اعتربت عٌت اغبصانة اليت يتمتعوف هاؼب اً وضبطا غبقوؽ وواجبات البلجئُت السياسيُت وربديد
صفة الجئ سياسي وإف كانت سبنحو وضعا قانونيا خاصا يستفيد من خاللو من ؿبكمة النقض أف 

اغبماية الدولية فإف ذلك ال يعٍت أنو أصبح يتمتع حبصانة ذبعلو خارج القانوف، حيث أف صفة الالجئ 
زبولو فقط اغبق يف عدـ تسليمو للدولة اليت خرج منها طالبا اللجوء، أما ما يرتكبو من جرائم بعد 

 على صفة الجئ سياسي فإنو يكوف مسؤوال عنها ووباكم ويسلم طبقا للقانوف.حصولو 
مة العادلة كا التوازف بُت مكافحة جرائم اؽبجرة السرية وضماف قواعد احملويف إطار إهباد 

أوجبت ؿبكمة النقض على قضاة اؼبوضوع ضرورة التحقق من توافر عنصر  ،والتطبيق السليم للقانوف
نو يغَت من وصف ىذه اعبريبة من جنحة إُف جناية ويؤثر على قواعد االختصاص االعتياد من عدمو أل

 النوعي.
 ، اعتربت ؿبكمة النقضالذي أصبح ظاىرة عاؼبية مقلقة اإلجراـ اإللكًتوين آاثرة بعض هاجو ؼبو

إدارة اعبمارؾ كطرؼ مدين ؿبقة يف اؼبطالبة دببالغ مالية يف مواجهة الطاعن الذي أدين من أجل  أف
اؼبشاركة يف مناورة معلوماتية قصد اغبصوؿ بصفة غَت قانونية على نظاـ القبوؿ اؼبؤقت حيث استعمل 

 القن السري للشركة دوف علمها من أجل التهرب من أداء الرسـو اعبمركية.
، اعتربت ؿبكمة النقض أف الظهَت الشريف اؼبؤرخ ضباية للصحة العامة وزجرا للجرائم اؼباسة هاو

يطبق على األشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد االذبار بصنع منتوجات أو مواد معدة  56/01/0626يف 
على الصحة العمومية أو ابشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو  ثبتت خطورهتاللتغذية البشرية 

 بيعها، وذلك بغض النظر عن حصوؿ ضرر بشري جسماين مت التشكي منو.
فقد قررت ؿبكمة النقض أف مسؤولية الطبيب  ،اغبمائية للحق يف الصحةاؼبقاربة وتكريسا ؽبذه 

تستلـز منو اغبيطة واغبذر اؼبوافقُت للحقائق العلمية اؼبكتسبة واؼبطابقة ألصوؿ اؼبهنة اؼبستقر عليها يف 
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علم الطب ومنها أف يطلع قبل إجراء العملية على كافة اؼبعلومات الضرورية اؼبتعلقة ابؼبريض وحالتو 
 الصحية وردود فعلو اتملة.

 القانونية حاالت هتدـ اؼبباين وما تثَته من إشكاالت على مستوى اؼبسؤوليةكما أف انتشار 
أف مالك البناء ىو اؼبسؤوؿ عن اهنياره أو تعترب ؿبكمة النقض  جعل. ابغبق يف السبلمة اعبسدية ساؼبو 

 بناء ولو يف حالة إهباره للغَت.الهتدمو اعبزئي الناتج عن القدـ أو عدـ الصيانة أو عيب يف 
الزوااي من األوقاؼ ضباية ؽبا من النهب اعتربت ؿبكمة النقض و ونظرا لبعدىا الديٍت واالجتماعي 

تملك ابغبيازة تُ امة شعائر الدين اإلسالمي وىي بذلك ال الت اؼبخصصة إلقوتدخل يف زمرة االعامة 
 ال ينزع عن ىذا اؼبلك طابعو اغببسي كزاوية. مكًتاةالت ؿبوأف إقامة أبنية أو  ،مهما طالت

فقد اعتربت  من التواطؤ واالستيبلءوتفعيبل للحماية القانونية للملك اغببسي و حفظا لو 
فة واؼبصلحة يف تتبع الدعوى اليت صدر اغبكم دبحضرىا، ؿبكمة النقض أف وزارة األوقاؼ ؽبا الص

 ابعتبارىا ىي اؼبكلفة للدفاع عن اؼبلك اغببسي وتتبع الدعاوى اعبارية بشأنو.
فقد استقر قضاء ؿبكمة النقض على أف  ،لتجزائت العقاريةويف إطار ضبط اؼبعامبلت اؼبتعلقة اب

مة العينية سالبحث يف مدى قابلية ىذا العقار للقمة تصفية عقار خاضع لقانوف التجزائت يستوجب سق
 .قيطوفقا لضوابط ىذا القانوف ولتصاميم التهيئة والتن

جعل ؿبكمة النقض  تقرر أبف  تطهَت اؼبعامبلت الكرائية اؼبنصبة على أراضي اعبموعكما أف 
ُت وموافقة اعبهة د ومنها إذف صبعية اؼبندوبو ضوابط وشروط يتعُت احًتامها عند إبراـ ىذه العقىناؾ 

 الوصية، وإال كانت تلك العقود غَت منتجة يف الدعوى.
اليت أصبحت من اؼبواضيع اليت تثَت العديد من اإلشكاالت  ،بقضااي اؼبلكية اؼبشًتكةواىتماما 

القانونية والقضائية قررت ؿبكمة النقض أف تطبيق نظاـ ىذا النوع من اؼبلكية على العقارات غَت افظة 
إبيداع ىذا النظاـ بكتابة ضبط اكمة الواقع العقار بدائرهتا وذلك إييعاز من اؼبالك األصلي أو رىُت 

 من اؼبالؾ اؼبشًتكُت وإال وجب تطبيق القواعد العامة.
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الذي أصبحت لو مكانة ىامة يف اؼبعامالت  عقود اإلهبار اؼبفضي للتملكوضباية ألطراؼ 
عدـ تسجيل العقد ابلرسم العقاري أو إجراء تقييد احتياطي  العقارية، فقد قررت ؿبكمة النقض أبف

 هبعل اؼبعٍت بو يف حكم اتل بدوف سند. ،بشأنو
، اعتربت ؿبكمة النقض أنو ال هبوز ألي موثق أماـ اؼبوثق العصريوضماان لؤلمن التعاقدي 

ايب صريح من الشخص إعفاء الشخص الذي يتوُف الًتصبة أمامو من أداء اليمُت إال بناء على تنازؿ كت
الذي تتم الًتصبة لفائدتو ويتعُت أف تتم الًتصبة علنا ال نبسا يف األذف وذلك حفاظا على الثقة اليت هبب 

 أف يزرعها اؼبوثق يف اؼبتعاقدين.
فقد اعتربت  توازف اغبقوؽ عند فبارسة اؼبهن القانونية والقضائيةويف نفس السياؽ وحفاظا على 

حصص يف شركة ذات مسؤولية ؿبدودة ال يعد فبارسة للتجارة وال يدخل ضمن ؿبكمة النقض أف سبلك 
 وال يًتتب عنها اؼبسائلة التأديبية. التوثيق العصريحاالت اؼبنع اؼبنصوص عليها يف ظهَت 

يف إرساء الثقة يف منظومة العدالة وصيانة ؽبا  مهنة احملاماةواعتبارا للدور األساسي الذي تلعبو 
اعتربت ؿبكمة النقض قياـ اامي بسحب اؼببلغ اؼبودع تنفيذا ،  ليت قد تسيء إليهامن اؼبمارسات ا

األجل يكوف مرتكبا ؼبخالفة عدـ التقيد يف سلوكو اؼبهٍت  تغبكم قضائي وعدـ سبكُت موكلو منو رغم فوا
 دببادئ االستقالؿ والتجرد والنزاىة وما تقتضيو األخالؽ اغبميدة وأعراؼ وتقاليد اؼبهنة.

اعتربت ؿبكمة النقض عدـ إمكانية ربريك النقيب  أثناء أدائو لرسالتو النبيلةضباية للمحامي و 
ألي متابعة ضد ؿباـ إال إذا تلقى شكاية مباشرة من مشتكي معلـو أو من الوكيل العاـ للملك وال يبكن 

 قبوؿ أي متابعة اعتمادا على ؾبرد وشاية.
قررت  فبارسة مهنة احملاماةية و األخبلقية الواجبة عند وإلعطاء حصانة الدفاع داللتها القانون

تقع أثناء مزاولة اامي اليت وادث اغبخبصوص فقط صانة يتعُت إعماؽبا ىذه اغبؿبكمة النقض أبف 
 .ٍت وىي لصيقة دبهاـ الدفاعهلنشاطو اؼب

 السيدات والسادة األفاضل؛
إف اؼبساحة الزمنية ؽبذه الكلمة ال تسمح ِف ابستعراض كافة مباذج القرارات اليت تفتقت عن ذبربة 
وحنكة وكفاءة قضاتنا هبذه اؼبؤسسة العتيدة الذين يعملوف بكل مسؤولية ونزاىة على التفعيل األمثل 
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واألخالقية والسياسية  ؼبقتضيات الدستور والتطبيق العادؿ للقانوف يف أبعاده االجتماعية واالقتصادية
:"إف هللا مستهدفُت ضباية حقوؽ الناس وحرايهتم وإرساء دعائم أمنهم القضائي مهتدين بقولو تعاُف

 أيمركم أف تؤدوا األماانت إىل أىلها وإذا حكمتم بُت الناس أف ربكموا ابلعدؿ". صدؽ هللا العظيم.
 اغبضور الكرًن؛

دقتها فإهنا تبقى قاصرة عن استيعاب كافة اغباالت ال شك أف النصوص القانونية مهما بلغت 
واألقضية، ويبقى القضاء ىو اؼبالذ ؼبأل الفراغ واحتواء كل اؼبنازعات وضماف األمن القانوين اؼبنشود، من 

 خالؿ فبارسة دوره اػبالؽ يف االجتهاد واإلبداع.
واؼبصاٌف اعبوىرية قد وقضاة ؿبكمة النقض على امتداد ىذه السنة عاينوا كيف أف بعض اغبقوؽ 

تضيع بسبب استمرار تطبيق نصوص أصبحت متجاوزة أو غَت كافية لتحقيق العدؿ واالستقرار يف 
اؼبعامالت، فبا هبعلنا ملزمُت ابقًتاح العديد من التعديالت، أذكر بعضها إبهباز، ومنها تعديل اؼبقتضيات 

إيقاؼ البت وذلك بشروط معينة تكرس العدالة القانونية اؼبتعلقة حبق ؿبكمة النقض يف فبارسة التصدي و 
اإلجرائية وتُفعل حقا دستوراي ىاما وىو البت داخل اآلجاؿ اؼبعقولة، إذ َف يعد مستساغا أف يقضي 
اؼبلف سنوات وىو يُراوح مكانو بُت ؿبكمة النقض وؿباكم اؼبوضوع بشكل يُهدر الثقة وهبعل مبدأ 

 ساؤالت.العدالة يف الزماف مثار العديد من الت
كما أف االجتهاد القضائي الذي كرستو ؿبكمة النقض خبصوص االعتداءات اعبنسية على 

من القانوف اعبنائي واعتبار  485األطفاؿ غَت اؼبميزين يتعُت التفاعل معو تشريعيا من خالؿ تعديل اؼبادة 
ية تصور وجود ىتك عرض ىؤالء الضحااي جناية وليس جنحة وذلك ابفًتاض وجود العنف ولعدـ إمكان

 رضى من طرفهم. 
كما أف موضوع مسطرة إعادة النظر سواء يف شقها اؼبدين أو اعبنائي أصبح يعرؼ استعماال مفرطا 
تعسفيا من أجل تسويف واؼبماطلة، وىو ما يقتضي ابلضرورة القصوى مراجعة  النصوص اؼبسطرية 

 آلف من التعسف يف استعماؽبا.اؼبنظمة ؽبا دبا يضمن حقوؽ األطراؼ اؼبشروعة ويبنع يف نفس ا
فضال عن ىذا فإف إشكالية التبليغ تبقى معضلة أساسية هبب اغبسم فيها نظرا للكلفة الزمنية 
الكبَتة اليت تؤديها العدالة ببالدان واليت هبب التعامل معها جبدية والتزاـ أكرب من طرؼ اعبميع مع ضرورة 

 .تعديل العديد من اؼبقتضيات القانونية بشأهنا
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وأخَتا فإف عدـ وضع قيود قانونية سبنع من استعماؿ طرؽ الطعن ابلنقض يف القضااي البسيطة كما 
ىو الشأف يف ـبتلف ااكم العليا واإلبقاء على ىذا الوضع اغباِف يتسبب بشكل واضح يف إىدار 

وللسرعة  طاقات كثَتة خبصوص قضااي يكوف من الواجب اغبسم فيها يف مراحل مبكرة، ربقيقا للثقة
 والنجاعة اؼبطلوبُت .

إف ىذه اؼبالحظات العامة اليت تدخل ضمن تفعيلنا ؼببدأ التعاوف بُت القضاء والسلطة التشريعية ال 
تغٍت عن ضرورة فتح قنوات دائمة بُت اؼبؤسستُت لتجويد النص التشريعي ، فضال عن التزامنا الدائم 

وؿ يف ؾباالت قانونية متعددة رىن إشارة اعبميع من بوضع اقًتاحاتنا اؼبفصلة بشأف العديد من الفص
 جهات معنية وفاعلُت قانونيُت وحقوقيُت للتدارس واؼبناقشة وإعادة الصياغة. 

 وكبن على استعداد اتـ لكل تعاوف ىبدـ العدالة ببالدان وأبوابنا مفتوحة لكل مبادرة جادة مثمرة.  
 اغبضور الكرًن؛

إف ىذه األنشطة العلمية واؼبعرفية اؼبتعددة واؼبنتوج القضائي اؼبتميز واالقًتاحات اؼبسؤولة لن ربجب 
اؼبسار طويل وشاؽ يف سياؽ عصر جديد بتحدايت ورىاانت ـبتلفة وتطورات متسارعة ؽبا الوقع عنا أف 

لها ومواجهتها دبشيئة هللا الكبَت على القانوف والقضاء على حد سواء، لكن طموحنا وعزيبتنا أكرب لتذلي
من خالؿ االستمرار يف تطبيق آليات اغبكامة واعتماد اؼبناىج العلمية الواضحة اؼبضبوطة يف إطار 
أسلوب تشاركي مندمج وشفاؼ وبكل ما تفرضو علينا قيمنا القضائية من استقالؿ وذبرد ونزاىة وكفاءة 

، طالبُت رضى هللا ومستحضرين أف العدؿ وحياء واضعُت نصب أعيننا خدمة اؼبواطن ومصلحة الوطن
بُت الناس من أفضل الرب وأعلى درجات األجر، واعبور فيو وإتباع اؽبوى من أكرب الكبائر كما قاؿ ابن 

 رشد.
 السيدات والسادة األفاضل؛

والسادة القضاة الذين لن أختتم كلميت دوف التوجو ابالحًتاـ والتقدير الكبَتين للرواد األوائل 
ينة، وسهلوا لنا متابعة خطاىم القيمة، وأعطوا لنا تبنوا ىذا الصرح الرائد ووضعوا أسسو اؼبوا بعدما تقاعد

اؼبثاؿ الرائع عن التفاين يف خدمة الوطن، أقوؿ ؽبم إف الفضل كل الفضل لكم، وإان على خطاكم سائرين 
ئكم اؼبتُت، ومرة أخرى شكرا وعلى ىديكم ابقُت ولتوجيهاتكم ملتزمُت، وهللا وحده ىو اجملازي على عطا

 .لكم وألف شكر
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، اظبحوا ِف أف أعرب عن شكري وتقديري وامتناين لكل العاملُت هبذا الصرح القضائي ويف اػبتاـ 
قضاة وموظفُت، رائسة ونيابة عامة، كل ابظبو وصفتو، على ما بذلوه من جهد و  من إدارة قضائية العتيد

ة وجدية ورغبة يف التطور واالرتقاء، وأدعوىم إُف بذؿ اؼبزيد لنكوف  ونكراف ذات وما أابنوا عنو من مثابر 
أف هبعل عند حسن ظن صاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس داـ لو العز والتمكُت راجيا من العلي القدير 

اغبكمة وال وأف ينَت بصَتتنا ؼبعرفة اغبق والعمل بو ووبيي قلوبنا بنور وابرقة منَتة ىذا االفتتاح فتحا مباركا 
هبعلنا فبن ضل سعيهم يف اغبياة الدنيا وىم وبسبوف أهنم وبسنوف صنعا. إنو على كل شيء  قدير 

 وابإلجابة جدير.
صدؽ هللا العظيم والسبلـ عليكم  .«فسَتى هللا عملكم ورسولو واؼبؤمنوف  اوقل اعملو »

 ورضبة هللا تعاىل وبركاتو.

 فارس مصطفى
 النقض حملكمة األوؿ الرئيس
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ىذي محنمت  ميمت اىضُذ اىىمُو اىعاً ىيميل

 2016  بمىاصبت افتتاح اىضىت اىقضائُت اىىقض
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 اغبمد هلل وحده والصبلة والسبلـ على رسوؿ هللا وآلو وصحبو
 

 أصحاب السعادة؛ -
 أصحاب الفضيلة؛ -
 ؛كل ابظبو وصفتو   اغبضور الكرًن -

حبضوركم الكرًن، وأف أُعرب عن خالص الشكر  أف أرحب وسعاديت يإنو ؼبن دواعي سرور 
واالمتناف، وصادؽ اؼبودة والعرفاف، بتشريفكم افتتاَح سنة قضائية جديدة، تنفيذا لإلذف اؼبولوي السامي 

، لصاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس، داـ لو النصر والتأييد، فمرحبا بكم يف ىذا اغبفل القضائي اعبليل
لقضاة اؼبملكة،  يف ىذا الصرح العاِف العتيدوفد القضائي الًتكي الرفيع اؼبستوى ومرحبا ابلسادة أعضاء ال

وُسّنة ضبيدة دأبت عليها ؿبكمة النقض منذ  ،تقليد راسخوالرمز السامق التليد لسيادة القانوف، وفاء ل
تحضار الفكر والفقو والقضاء والقانوف، الس ا يف طبسينيات القرف اؼباضي، يتالقى فيها رجاؿأتسيسه
األجالء، وكبار  َتة القضاةمن خِ تعاقبت عليها أجياؿ  حافلة ابلعطاء، مسَتة طويلةقضائي عريق و اتريخ 

أبمانة وشرؼ، وسلموه ػبلفهم إبخالص وضباس، ابذلُت جهوَدىم  مشعل العدالة العلماء والفقهاء، رفعوا
اجتهادات قضائية ثرية يف كل فروع  يف سبيل إعالء قيم اغبق والعدؿ وإشاعة األمن واألماف، وَحْبكِ 

 بتفاف ونكراف الذات.  القانوف
ومن اؼبعلـو أف ىذا اغبفَل البهيَج ىو فرصٌة لإلطالع على نتائج نشاطات ىذه اؼبنارة الشاـبة من 

ومدى مالءمتها مع اؼبوارد البشرية استنادا إُف معلومات موثقة وإحصائيات استقراء لغة األرقاـ خالؿ 
 لدرجة اؼبوضوعي والتقييم القضااي معاعبة يف اعبيدة اغبكامة آليات لتكريس و أسلوٌب يهدؼدقيقة، وى

 واؼبردودية. النجاعة
من شأهنا أف  وبلورة تصورات اعبديدة القضائية السنة آفاؽ وىو أيضا مناسبة قَػيِّمة الستشراؼ

اؼبسار اؼبؤسسي، يقـو على التجديد تطور انطالقا من أف  اؼبكاسبِ  دعمَ  لُ كفُ تَ األداء و ترقى دبستوى 
  .الثقةاالطمئناف و سوده سليم يخلق مناخ و  ،استثمار الًتاكمات اإلهبابية للممارسةو  اؼبستمر
 والفضيلة؛  أصحاب السعادة -
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 حضرات السيدات والسادة؛ -
، يف مقدمتها مصادقُة ؾبلِس يف األنبية غايةً  دبستجداتٍ ه السنة ىذ يتميزافتتاح السنة القضائية إف 

األساسي  التنظيميُت اؼبتعلقُت ابجمللس األعلى للسلطة القضائية والنظاـِ  على مشروعي القانونُتالنواب 
الذي يعد تتوهبا ؼبسار إصالحي  ،إصالح منظومة العدالةاألخَتة من رحلة اؼب ، يف إطار تفعيلللقضاة

ا ونصره، الذي م اؼبلك دمحم السادس أيده هللااحب اعباللة طويل حظي منذ البداية ابلرعاية السامية لص
يف صدارة األوراش الكربى اليت  ورَعايَػَتُو الكريبَة ؽبذا اإلصالح اعبوىري جبعلو الفائقةَ  وُ تَ نايػَ عِ  وِف يُ  فتئ

دولة اغبق  ىو قواـُ  أبف العدؿَ  جاللتو حفظو هللا، إيباان مناعتبارا لبعده االسًتاتيجي و  ،يقودىا
 ت.للتنمية يف كافة اجملاال قُ لالستثمار واقِّ  زُ وافِّ  ،واؼبؤسسات

تدشُت ووبدوين أمل كبَت يف أف يتم االنتهاء من ىذا الورش التشريعي يف القريب العاجل، من أجل 
، يُكلَُّل بتنصيب اجمللس األعلى للسلطة القضائية من طرؼ جاللة اؼبلك حفظو منعطف اترىبي جديد

األمثل، وذبسيد أىم على الوجو احتفاال وابتهاجا بربح الرىاف  لتعم الفرحُة الغامرُة رحاَب العدالةهللا، 
على درب تعزيز الديبقراطية وتوطيد إُف األماـ كربى   خطوةً ، والسَِت التزامات الدستور على أرض الواقع

   .حقوؽ اؼبتقاضُت وضماانت ااكمة العادلة
أف توطيَد ىذه اإلصالحاِت أييت تزامنا وغمرَة االحتفاِؿ ابلذكرى  تياحيبعث على عميق االر وفبا 

األربعُت للمسَتة اػبضراء، اليت سبيزت ىذه السنة ابلزايرة التارىبية لصاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس 
ادؽ فرحتها صنصره هللا إُف األقاليم اعبنوبية، اليت استقبلتو ساكنُتها استقباال منقطع النظَت عربت فيو عن 

  .وتعلقها برمز وحدتو وضامن استقراره ،غَتهتا على ىذا الوطنو 
ابألؾباد  الغٍتِّ  اؼبملكة اتريخَ ، فإننا نسًتجع ابلرموز والقيم اغبافلةَ واليوـَ، إذ نستحضر ىذه الذكرى 

لكربى، ا اؼبالحمِ  مسَتاتِ  يواصل اليوـَ  ىا ىو اؼبغربُ ، وربطا للماضي ابغباضر. وابطات اؼبشرقة
حفظو هللا، الذي يقود شعبو الويف كبو مدارج  ويعيش عهدا جديدا بقيادة جاللة اؼبلك دمحم السادس

التقدـ والرقي، مواصال مسَتة اعبهاد األكرب إلعالء مكانتو بُت الشعوب وربقيق هنضة شاملة يف كل 
  اؼبيادين.
 والفضيلة؛  أصحاب السعادة -
 حضرات السيدات والسادة؛ -
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ىو تعبئٌة لعدد إمبا ، و البعض قد يتصوركما   إصالح العدالة ليس ابألمر السهل واليسَتإف ورش 
وحشٌد كبٌَت من اإلمكاانت والقدرات، وقد استطاع اؼبغرب و اغبمد،  ،واؼبؤسسات اعبهات ىاـ من

 مرحلةُ  ، وىياغباظبة بلغ ىذه اؼبرحلةَ وقباح، خطوًة تلو األخرى، إُف أف بثبات  ابفتخار واعتزاز اؼبضيَّ 
بصياغة مشروع قانوف مت التوافق فيو حوؿ القضااي  ،لالستقالؿ اؼبؤسسايت للقضاءالفعلي التأسيس 

حظيت فيو السلطُة القضائيُة بتنظيم جديد ومستجدات رائدة غَِت مألوفة حىت يف األساسية الكربى، و 
القضائية كمؤسسة دستورية  يف مقدمتها إحداث اجمللس األعلى للسلطةالكثَت من الدوؿ اؼبتقدمة، 

رئيس ىو الالرئيس األوؿ كمة النقض أف الضامن األعلى للعدالة لكل اؼبغاربة، و  ،جاللة اؼبلك ايرأسه
 ؽبذا اجمللس تطبيقَ  ؿَ وَّ وخَ النيابة العامة،  والوكيل العاـ للملك لدى ؿبكمة النقض ىو رئيس ،انتدب ؽباؼب

، وجعل اؼبقررات اؼبتعلقة استقالؽبم يف إطار فصل السلط وتوازهنا وضبايةَ ، للقضاة اؼبمنوحةِ  الضماانتِ 
ابلوضعيات الفردية قابلًة للطعن أماـ الغرفة اإلدارية دبحكمة النقض، ومنح اجمللس، بطلب من جاللة 
اؼبلك أو اغبكومة أو أحد ؾبلسي الربؼباف، حق إصدار آراء مفصلة حوؿ كل مسألة تتعلق ابلعدالة وال 

ريَع ومقًتحات القوانُت اؼبتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة. وىي مقتضياٌت ترصبِت سيما مشا
العليا للحوار الوطٍت حوؿ إصالح  اؽبيئةُ  األىداَؼ اإلسًتاتيجيَة الشاملَة واؼبتعددَة اليت انتهت إليها

وىي أيضا مكاسب شبينة نصره هللا وأيده.  جاللة اؼبلك ، بعدما حظيت مضاميُنها دبوافقةمنظومة العدالة
وبق لنا أف نفتخر ونعتز هبا، تضاؼ إليها مراجعُة العديد من القوانُت والتشريعات اليت تصب كلُّها يف 
تعزيز اغبرايت واغبقوؽ األساسية وأتطَت اغبياة العامة يف إطار اؼببادئ والقيم الوطنية، إهنا مالحُم خالدة 

الذي يتوؽ إُف أظبى  والطموحِ غرب بلُد التحدايت وعناويُن انصعة تعطي الدليل على أف اؼب
 وأعظم األؾباد. وأنبل اؼبقاصد الغاايت

اليت بذلتها عباف التشريع والصياغة، اليت اعتمدت  الكبَتة ابجملهوداتوهبذه اؼبناسبة تنبغي اإلشادة 
توصيات اؼبيثاؽ النهج التشاركي يف اقًتاح مسودات مشاريع القوانُت، فتوفقت بكفاءة عالية يف تنزيل 

 بتحويلها إُف واقع عملي.  تفعيل ـبتلف آلياتوالوطٍت إلصالح منظومة العدالة و 
كما هبدر التنويو جبهود ـبتلف اؽبيئات والفاعلُت يف ؾباؿ العدالة، إبغناء النقاش وتعميقو بقدر 

جهات النظر، كاف ؽبا عاؿ من الوعي وااللتزاـ التاـ ابؼبشاركة اعبادة، فبا ساىم يف تراكم العديد من و 
 األثر اإلهبايب يف ربسُت جودة النصوص اؼبقًتحة.
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وغٍت عن البياف، أنو إذا كانت هبذه اؼبشاريِع بعض الثغرات أو يف حاجة ماسة إلدخاؿ بعض 
التعديالت والتحسينات، فإف الزمن كفيل إببرازىا، وحينذاؾ فللمجلس األعلى للسلطة القضائية اؼبنتظر، 

من مشروع القانوف التنظيمي للمجلس، أف يعمل على تقدًن اؼبقًتحات الالزمة  110دة يف إطار اؼبا
 لتدارؾ ما قد شاهبا من نقائص.

 والفضيلة؛  أصحاب السعادة -
 حضرات السيدات والسادة؛ -

 ىعل اقادر  ،فعاالو  انجعا قضاءً  ىو أف يصبح القضاُء اؼبغريبإف اؽبدؼ األظبى الذي نبتغيو صبيعا 
 وإيثار الصاٌف العاـ العدؿًتسيخ قيم ب وااللتزاـ مقاربة ـبتلف القضااي واؼبلفات بنوع من اعبرأة والنزاىة،

عدؿ صفة من صفات وأف ال األمة وشرؼُ  أف القضاء ىو ضمَتُ انطالقا من  ،مسؤولية وموضوعيةبكل 
اؼبرحلة الراىنة أف تتطلب  ومن ىذا اؼبنظور .يلوذ بو الناس صبيًعا يهللا ال سبيل لتحقيقو إال بقضاء قو 

لبلوغ ىذا اؽبدؼ، وأف نتجند صبيعا إلرساء ىذا اإلصالح اؽباـ يف ؿبطتو كل جهد ـبلص صادؽ  نَبذؿ
النهائية كما ابتغاه صاحب اعباللة نصره هللا الذي حدد اؼبفهـو اعبديد لإلصالح يف خطابو التارىبي 

  الذي جاء فيو : 2011-2010للسنة التشريعية دبناسبة افتتاح الدورة اػبريفية 
ويف ىذا الصدد، نلح على أف حسن تنفيذ ـبططنا، لئلصبلح العميق والشامل ؼبنظومة "

 وإمبا ىو رىُت، أساسا، ابألداء اؼبسؤوؿ   ؛العدالة، ال ينحصر فقط يف عمل اغبكومة والربؼباف
 .للقضاة

غبسن تدبَت الشأف العاـ، فقد قرران أف  اؽبادؼ  وعلى غرار مبادرتنا للمفهـو اعبديد للسلطة، 
 ."نؤسس ؼبفهـو جديد إلصبلح العدالة، أال وىو "القضاء يف خدمة اؼبواطن

ـ   وإننا نتوخى من جعل القضاء   متميزة بقرها من اؼبتقاضُت،  عدالة   يف خدمة اؼبواطن، قيا
وكفاءة وذبرد قضاهتا، وربفيزىا ىياكلها،  أحكامها، وحداثة   وببساطة مساطرىا وسرعتها، ونزاىة  

 انتهى النطق اؼبلكي السامي. ."للتنمية، والتزامها بسيادة القانوف، يف إحقاؽ اغبقوؽ ورفع اؼبظامل
 الضمَت اؼبسؤوؿ ىو ي الكبَتإلصالحلنجاح ىذا الورش اأف اؼبفتاح اغبقيقي وال ينبغي أف ننسى 

نصره  اؼبلك دمحم السادسا أكد عليو صاحب اعباللة لكل الفاعلُت واؼبتدخلُت يف قطاع العدالة، وىو م
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ىذا اإلصبلح، وما عبأان لو  ومهما تكن أنبية  "ابلقوؿ :  2013 زيوليو 30 بتاريخ  خطاب العرشيف  هللا
حك اغبقيقي للفاعلُت فيو، ىو اؼب   "اؼبسؤوؿ   الضمَت  "، وآليات فعالة، فسيظل تنظيمية   من نصوص  

ـ    انتهى النطق اؼبلكي السامي. ."قباح ىذا القطاع برمتو إلصبلحو، بل وقوا
 والفضيلة؛ أصحاب السعادة -
 حضرات السيدات والسادة؛ -

 اؼبوقر، خريطةَ  صبعكمأماـ  تكاف ِف الشرؼ أف عرض  ،يف مثل ىذا الوقت من السنة اؼباضية
وعن آفاؽ  انقضت، سنة قضائيةتجدد ِف الفرصة للحديث عن حصيلة تاليـو و . القضائي اؼبقبلةالعمل 

 وغايًة يف التميز. ابلعطاء أف تكوف مليئةً  آملاليت  2016السنة ىذه العمل خالؿ 
 وإبلقاء نظرة على جدوؿ اإلحصاء العاـ للقضااي اؼبسجلة واكومة والرائجة :

 2015إىل  2011إحصاء عاـ للقضااي اؼبسجلة واحملكومة والرائجة من سنة 

إُف  2014قضية سنة  36080ارتفاع عدد القضااي الواردة على ىذه اكمة اليت ارتفعت من  يالحظ
 خالؿ السنة اؼبنصرمة. 41374

 السنة
اؼبسجل خبلؿ 

 السنة
نسبة التغيَت مقارنة 
 مع السنة اؼباضية

 احملكـو خبلؿ السنة
الرائج يف هناية 

 السنة
2011 26531 %-4 28945 16107 
     

2012 31595 %19 29442 18314 
     

2013 34908 %10 27695 25519 
     

2014 36080 %3 32698 28901 
     

2015 41374 %14.67 37878 32292 
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. وقد أدى 32698اليت بلغت  2014مقارنة مع سنة  %15بزايدة  37878وبلغ عدد القضااي اكومة 
ارتفاع عدد القضااي اؼبسجلة بشكل مضطرد خالؿ السنوات اػبمس السابقة إُف تزايد عدد القضااي 

 قضية. 32292الرائجة يف هناية السنة إذ بلغ 
وربرص اؽبيئات القضائية هبذه اكمة على البت يف القضااي خالؿ أمد معقوؿ يف أفق الربور 

البت يف اؼبلفات داخل أجل ال يتعدى ستة أشهر، ويعكس اعبدوؿ  ابلرىاف الذي نتطلع إليو، أال وىو
أكثر من  %22من القضااي يف أقل من سنة و %78أسفلو اعبهود اؼببذولة يف ىذا االذباه، إذ مت البت يف 

 سنة، فبا يشجع على اؼبضي قدما يف سبيل ربقيق الرىاف اآلنف الذكر. 
 2015سنة جدوؿ يبُت آماد البت يف القضااي احملكومة 

 اجملموع أكثر من سنة أقل من سنة الغرؼ

 6058 1637 4421 الغرفة اؼبدنية

    

 1178 456 722 غرفة األحواؿ الشخصية واؼبَتاث

    

 1658 1036 622 الغرفة التجارية

    

 5232 1739 3493 الغرفة اإلدارية

    

 2703 835 1868 الغرفة االجتماعية

    

 21049 2606 18443 اعبنائية الغرفة

    

 37878 8309 2959 اجملموع

 %100 %22 %78 النسبة اؼبئوية
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ىذا ويعكس اعبدوؿ أسفلو مدى حرص فعاليات اكمة على القضاء على اؼبلفات اليت يرجع 
 اتريخ تسجيلها قبل السنة اؼبنصرمة.

 توزيع القضااي الرائجة يف هناية السنة حسب سنوات التسجيل

جد  2015يتبُت أبف نسب اؼبلفات اؼبخلفة واليت يرجع اتريخ تسجيلها إُف ما قبل سنة  وىكذا
 عادية. 

ويف ىذا السياؽ ال ىبفى أننا مقتنعوف أبف ارتفاع عدد القضااي اؼبسجلة كل سنة يرجع لعدة 
لقضائي يتميز أسباب أنبها  تطور النمو الديبوغرايف وحركيُة اجملاؿ االقتصادي واالجتماعي، وأف نظامنا ا

 النسبة اؼبئوية للرائج اجملموع 2015 2014  2013 الغرؼ
 22.10% 7137 5790 1015 332 الغرفة اؼبدنية

      

 2.38% 769 703 63 03 غرفة األحواؿ الشخصية واؼبَتاث

      

 7.48% 2416 1381 670 365 الغرفة التجارية

      

 11.53% 3724 2445 911 368 الغرفة اإلدارية

      

 7.54% 2436 1915 277 244 الغرفة االجتماعية
      

 48.96% 15810 12652 2803 355 الغرفة اعبنائية

      
 32292 24886 5739 1667 اجملموع

% النسبة اؼبئوية للرائج %100
5.16 

%
17.77 

%
77.07 

%
100 
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الثقة واؼبصداقية يف  وازدايد ،إُف العدالة والقانوف تقاضُتتسهيل ولوج اؼببتكُلفتو اؼبنخفضة ويقـو على 
 .القضاء

( وابلتاِف 41374يبدو أقلَّ من العدد اؼبسجل ) (37878) وإذا كاف حجم اكـو من القضااي
(. فمرده أساسا إُف االزدايد اؼبضطرد لعدد القضاة االُت إُف التقاعد 32292انعكس على اؼبخلف )

والذي وصل ىذه السنة إُف شبانية وثالثُت قاضيا من كبار القضاة الذين راكموا التجربة لسنوات طويلة 
، فإف وىو ما يعادؿ حواِف طُبَُس عدِد القضاة العاملُت، إال أف التقاعد وإف كاف واقعا حتميا ال مفر منو

لو أتثَتا كبَتا على سَت العمل دبحكمة النقض ابعتبارىا ؿبكمة قانوف زبتلف عن ابقي ؿباكم اؼبوضوع، 
وأف القضاَة اعبدَد وبتاجوف إُف وقت ليس ابليسَت الكتساب تقنيات النقض اليت تنفرد هبا ىذه اكمة. 

أساسا  مرتبطةً  لكوهنا العادلة،سرعة البت يف القضااي من مقومات ااكمة وابلرغم من ذلك تبقى 
ربقيق إجراءاهتا  قبليف القضية  كماغب إصدارَ  على سرعة اإلقباز اغبرصُ ، وال يعٍت حبقوؽ اؼبتقاضُت

 وإمبا ينبغي مضاعفُة اعبهود لتقليص عدد القضااي اؼبتزايدة ابستمرارواستكماؿ ما يلـز للفصل فيها، 
 القضائي ؽبذه اكمة.الجتهاد استقر عليو اوما  والقانوفَ  غبقَّ ا وافقت بقرارات

اجملهود الكبَت  وال يسعٍت هبذه اؼبناسبة إال أف أعرب عن صادؽ تقديري بكل احًتاـ واعتزاز غبجم
اإلشادَة والتنويَو ابلدور اغبيوي  ، دوف أف نغفلالذي بذلو قضاة ىذا اؽبـر القضائي، رائسة ونيابة عامة

عواف كتابة الضبط يف تصريف األشغاؿ وتقدًن العوف واؼبساعدة للهيئات واؼبهم الذي يقـو بو أطر وأ
 . القضائية

رسالتو على أحسن ؤدي يو  ،على خَت وجو هامو تلكضطلع دبيظل يسوما من شك فإف اعبميع 
، غَت أف ذلك ال وبوؿ دوف أف نتطلع ولية اؼبلقاة على عاتقوؤ اؼبس ونوعيةنبية دوره أل امدرك ما يكوف،

ُف األفضل واألحسن، آملُت أف تساىم اعبهوُد اؼببذولُة يف تسريع وتَتة اإلجراءات والقضاء على دائما إ
غاايت، المن أظبى  اؼبتخلف وتقليص زمن الفصل يف القضااي اؼبسجلة، ربقيقا للعدالة الناجزة اليت تعد

  ؿبكمة النقض بُلوَغها.سعى توأىم األىداؼ اليت 
رة إُف أنو من حسنات مشروع القانوف التنظيمي اؼبتعلق ابلسلطة ومن ىذا اؼبنظور تنبغي اإلشا

القضائية أنو أوجد آليًة جديدًة ستعزز اجملهوداِت اؼببذولَة من طرؼ صبيع مكوانت ؿبكمة النقض للقضاء 
"يبكن للمجلس أف يعُت قضاًة من الدرجة على أنو :  73على اؼبتخلف، وىي ما نصت عليو اؼبادة 
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ـ   مستشارين مساعدين دبحكمة النقض"  وىكذا الثانية على األقل ؼبدة طبس سنوات للقياـ دبها
ستتيح ىذه اإلمكانيُة االستفادَة من ىؤالء اؼبستشارين اؼبساعدين يف ؾباؿ ذبهيز اؼبلفات وإعدادىا 

ف فيها ابلنقض لتسهيل الفصل فيها، ويف نفس الوقت سيكتسبوف مهارة دراسة األحكاـ والقرارات اؼبطعو 
وكيفية البت فيها، وىي أساليُب ستفيدىم ال ؿبالة عند عودهتم إُف قضاء اؼبوضوع، سيما وأف ىذه 

 التجربَة أابنت عن قباعتها يف عدة دوؿ.  
 يسعٍت فانو الما نصبو إليو،  يف ربقيق ةِ سؤولياؼب ستحضر جسامةَ أإذ  فإنٍتوقبل أف أهني كلميت 

 قباعة ورش إصالح اؼبنظومة القضائيةوأف  العزائمِ  بصدؽِ  رىُتٌ  يق العظائمِ على أف ربق سوى التأكيدُ 
، األعلى يف جعل الصاٌف العاـ فوؽ كل اعتبار وإعطاء اؼبثلِ  القانوفسيبقى رىينا دبدى حسن تطبيق 

وىذا ليس بعزيز عن قضاة ىذه اكمة األجالء، الذين ىم دائما يف اؼبوعد مع اعبد واالجتهاد، 
ي والنجاح، وااللبراط التاـ يف كل مبادرات اإلصالح والنهوض ابلعدالة بتفاٍف ومسؤولية، كل والتحد

 اؼبؤمنُت. إمارة وظائف من القضاء كوف على القائمة األمة، ثوابت يف اؼبتمثلة اؼبرجعيات نطاؽ يف ذلك
األمُت، وأداـ عليو  البلد ؽبذا ومالذا ذخرا وأبقاه اغبكيم الذكر بو حفظ دبا اإلماـ موالان هللا حفظ

 موالي ابوب اؼبلكي األمَت السمو صاحب عهده بوِف عينو وأقر الرفعة والسؤدد والنصر اؼبكُت،
 اؼبلكية األسرة أفراد وسائر رشيد، اؼبوُف السعيد األمَت اؼبلكي السمو صاحب بصنوه أزره اغبسن، وَشدَّ 

 .ؾبيب ظبيع إنو الشريفة
، 2016ألتمس من السيد الرئيس األوؿ اإلعبلف عن افتتاح السنة القضائية  ويف اػبتاـ

 والسبلـ عليكم ورضبة هللا تعاىل وبركاتو. 
 مصطفى مداح

 لدى ؿبكمة النقض الوكيل العاـ للملك
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 اىجزء اىثاوٍ 

 اجتهاداث قضائُت
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 اؼبدنية الغرفة قرارات: أوال

 

سلطة قاضي اؼبوضوع يف تقييم  -تصفيتها  - اختصاص رئيس احملكمة -غرامة هتديدية  .1
 التقدير. 

إف رئيس احملكمة ىبتص للحكم بغرامة هتديدية إذا ما امتنع اؼبنفذ عليو عن التنفيذ كإجراء 
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية بصفتو ىاتو، وإنو ليس ىناؾ ما  448خاص خولو لو القانوف يف الفصل 

بعملية التنفيذ من طلب إقراف اغبكم اؼبزمع تنفيذه ابلغرامة يبنع طالب التنفيذ ابعتباره اؼبعٍت 
التهديدية اليت مل وبكم ها طاؼبا أنو عزز طلبو دبحضر يثبت امتناع احملكـو عليو عن التنفيذ، وؼبا  
كانت الغاية من الغرامة اليت يصدرىا رئيس احملكمة ىي ضبل احملكـو عليو على التنفيذ العيٍت وليس 

إال بعد تصفيتها أماـ قاضي اؼبوضوع الذي لو أف يعيد تقييم االمتناع وتقييم التقدير، ؽبا أثر فوري 
فإف بت احملكمة بذلك مل يكن متوقفا على إجراء معاينة، ولذلك فإهنا حينما أيدت اغبكم االبتدائي 

رؽ غبق تكوف قد تبنت حيثياتو، وجاء قرارىا معلبل تعليبل كافيا ومرتكزا على أساس قانوين وغَت خا
 الدفاع. 

 (358/1/1/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  1)القرار عدد 

 
 أجل سقوطها. -شفعة عقار ؿبفظ  .2

وابتداء ؼبا كاف أجل الشفعة يف العقار احملفظ ال يسري إال بتقييد الشراء يف السجل العقاري 
من اتريخ التقييد، وأف أجل الشفعة يف العقار غَت احملفظ مرتبط ابلعلم وربققو، فإنو بذلك يكوف 

يوما من اتريخ تبليغو من طرؼ اؼبشًتي، ويف حالة عدـ تبليغو  30أماـ الشفيع يف العقار احملفظ أجل 
يف السجل العقاري، أما ابلبيع يبقى لو أجل سنة من اتريخ تقييد بيع الشقص اؼبطلوب استشفاعو 

أجل األربع سنوات الذي إذا مل يتحقق العلم خبللو ابلشراء فيسقط دبضيو حق الشفعة إمبا ىبص 
العقار غَت احملفظ، وأف احملكمة ؼبا مل تراع ىذا التمييز جاء قرارىا فاسد التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو 

 ة.من مدونة اغبقوؽ العيني 304وخارقا ؼبقتضيات الفصل 
 (3904/1/1/2015 عدددين لف اؼبيف اؼب 2016أكتوبر  25 الصادر بتاريخ 438القرار عدد )
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صفة الطرؼ الذي وجو االستدعاء إىل  -دعوة إىل صبع عاـ استثنائي  -شركة مدنية عقارية  .3
 أثرىا.  -ابقي الشركاء 

إف احملكمة عندما ثبت ؽبا أف الدعوة اليت وجهها اؼبطلوب يف النقض للطاعن ىي بصفتو أحد 
ورثة الشريك اؼبتوىف وأف ابقي الورثة اؼبالكُت معو شياعا للحصص اليت آلت إليهم حضروا أو 

دعاء انتدبوا من يبثلهم ابعبمع االستثنائي اؼبطعوف يف ؿبضره ومل ينازعوا يف ذلك واعتربت أف االست
 وجهت من طرفو بصفتو شريكا يكوف قرارىا معلبل والوسيلة على غَت أساس. 

 (443/1/2/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  1)القرار عدد 
 

اختصاص  -طلب التمكُت من اؼبأذونية  -عقد كراء رخصة سيارة  -اختصاص نوعي  .4
 القضاء العادي. 

كاف موضوع النزاع يتعلق بعقد كراء رخصة سيارة أجرة ال عقد نقل، فإف اختصاص النظر   ؼبا
 فيو ينعقد للقضاء العادي وليس للمحاكم التجارية.

 (1847/1/2/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  12الصادر بتاريخ  15)القرار عدد 
 

 .االستئناؼ ؿبكمة أماـ اؼبسطرة بتصحيح اإلنذار جواز عدـ - التقاضي أىلية .5
 اإلنذار إجراء تفعيل االستئناؼ حملكمة هبوز ال فإنو لو، أىلية ال فبن قدمت الدعوى كانت ؼبا

 .اؼبدنية اؼبسطرة قانوف من األوؿ الفصل يف عليو اؼبنصوص اؼبسطرة بتصحيح

 (2776/1/2/2015 عدد اؼبدين اؼبلف يف 2016 مارس 29 بتاريخ الصادر 226 عدد القرار)
 

 .العقاري الرسميف  االراثة ولو قبل تسجيلثبوهتا  -صفة إرثية  .6



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

42 

العقاري. واحملكمة مصدرة القرار  الرسمإف الصفة اإلرثية تثبت ابإلراثة ولو قبل تسجيلها يف 
أف الرسم العقاري اؼبراد قسمتو الزاؿ مسجبل يف اسم موروث الطاعنة  اعتربتاؼبطعوف فيو حُت 

 امل تبادر إىل تسجيل إراثته توالذي يعترب الزاؿ على قيد اغبياة فبا تنعدـ صفتها يف التقاضي مادام
 .يكوف قرارىا مشواب بفساد التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو ،على الرسم العقاري

 (2310/1/2/2015 عدددين لف اؼبيف اؼب 2016يوليوز  12 الصادر بتاريخ 457القرار عدد )
 

 .مدونة اغبقوؽ العينيةمن  156خيار الدائن الوارد يف اؼبادة  -رىن حيازي  .7
من مدونة اغبقوؽ العينية،  156لمادة ل فإنو طبقاالدعوى تتعلق بثمار اؼبرىوف حيازاي،  ؼبا كانت

تكوف شبار اؼبلك اؼبرىوف ؼبالكو، وعلى الدائن أف يتوىل جنيها، ولو أف يسلمها إىل الراىن، أو وبتفظ 
ها على أف ىبصم شبنها من رأظباؿ الدين، واحملكمة بدؿ مناقشة النزاع يف إطار اؼبادة اؼبذكورة، 

ال عبلقة لو  نصا قانونيايراه على ضوئها، طبقت ومطالبة اؼبطلوب يف النقض بتحديد اػبيار الذي 
 .فجاء تعليلها فاسدا ،ابلنقطة مدار النزاع

 (4521/1/2/2015 عدددين لف اؼبيف اؼب 2016أكتوبر  11 الصادر بتاريخ 567القرار عدد )

 
 شروط استمراره. -وفاة اؼبكًتي  -عقد كراء  .8

اؼبتعلق ابلكراء السكٍت واؼبهٍت ال  25/12/1980من ظهَت  18إف مفهـو الكفالة ضمن الفصل 
وبمل على إنفاؽ اؼبكًتي على من يستمر عقد الكراء لفائدتو، ولذلك ال يشًتط اإلنفاؽ ووجوبو، 
ويصدؽ مفهـو الكفالة يف إطار الفصل اؼبذكور حىت على غَت من ذبب نفقتو من قبيل فرع ابلغ أو 

 ا معو إىل وفاة اؼبكًتي األصلي.أصل أو زوج أو أـ كبو أوالدىا شريطة أف يعيش فعلي

 ( 1118/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  16)القرار عدد 
 

الطرؼ البائع ىو األـ بصفتها ولية شرعية والطرؼ اؼبشًتي ىو  -طلب إبطاؿ عقد بيع  .9
 من مدونة األسرة.  269وجوب تطبيق اؼبادة  -تعارض اؼبصاحل  -زوجها 
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من مدونة  240حملكمة ؼبا رفضت إبطاؿ العقد مقتصرة يف تعليلها على مقتضيات الفصل إف ا
األسرة ابعتبار األـ ولية شرعية وال زبضع للرقابة القبلية يف إدارة أمواؿ احملجور دوف االلتفات إىل 

ن كوف وقائع النازلة برمتها وخصوصا ما تعلق منها بطريف التصرؼ اليت قامت بو الولية الشرعية م
اؼبشًتي ىو زوجها وما يفًتض معو من تعارض مصاغبو مع مصاحل ؿباجَتىا ومل تناقش ىذه الوقائع 
بصفة دقيقة وجدية إلنزاؿ القانوف اؼبناسب على النزاع ؼبا لذلك من أتثَت على وجو قضائها، ذلك 

ؾ استثناء كما ىو وارد أف الويل وإف كاف ال ىبضع للرقابة القبلية يف إدارة أمواؿ ؿباجَته إال أف لذا
 من مدونة األسرة، تكوف قد جعلت قرارىا انقص التعليل وأساءت تطبيق القانوف.  269ابؼبادة 

 (448/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016فرباير  02الصادر بتاريخ  85)القرار عدد 
 
 توجيهها ضد من بيده العقار. -دعوى االستحقاؽ  .10

طلب التخلي بناءا عليو توجو ضد من بيده الشيء بغض إف الدعوى ابستحقاؽ وغَته و 
النظر عن السبب اؼبعتمد يف احتبلؿ ىذا الشيء الذي لو أف يربر بو وجو ىذا االحتبلؿ وإال مل 
يكن الحتبللو من سبب مشروع، وال يقـو سببا مشروعا ادعاء ؿبتل عقار ؼبن يطالب ابستحقاقو أنو 

 اف لو سند صحيح.يوجد فيو نيابة عن الغَت إال إذا ك
 ( 2117/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016فرباير  09الصادر بتاريخ  102)القرار عدد 

 
 شروط اختصاصو. -قاضي اؼبستعجبلت  -طرد لبلحتبلؿ بدوف سند  .11

ؼبا اعتربت احملكمة ضمن تعليبلهتا أف طلب اعتبار الشركة اؼبدخلة يف الدعوى واؼبكًتية 
بدوف سند ىبرج عن اختصاص قاضي اؼبستعجبلت وقضت يف نفس الوقت للمدعى فيو ؿبتلة 

بتأييد األمر االستعجايل القاضي بعدـ مشوؿ اؼبدخلة يف الدعوى بعبارة "أو يقـو مقامو" تكوف قد 
 سقطت يف التناقض بُت تعليلها ومنطوؽ قرارىا.

 ( 1889/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016فرباير  09الصادر بتاريخ  115)القرار عدد 
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 وجوب تعليل قرارىا أبسبابو السائغة قانوان.  -سلطة احملكمة يف تقييمها  -سائل اإلثبات و  .12

تقييم وسائل اإلثبات واغبجج يرجع للسلطة التقديرية حملكمة اؼبوضوع شريطة تعليل قرارىا  إف
 أبسبابو السائغة قانوان واؼبأخوذة أخذا صحيحا من أصل ؽبا اثبت من واثئق اؼبلف ومستنداتو.

 (  2760/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  08الصادر بتاريخ  186)القرار عدد 
 
حق شخصي  -سبلكو من طرؼ مالك األرض عن طريق االلتصاؽ  -يف أرض الغَت  بناء .13

 ؼبالك البناء مع خيار مالك األرض حبسب حسن النية أو سوءىا.

إف البناء يف أرض الغَت يبلكو مالك األرض اباللتصاؽ، وال يكوف للباين إال حق شخصي مع 
بناء يف حالة سوء نية الباين، أو أداء قيمة خيار مالك األرض بُت أداء قيمة اؼبواد على فرض نقض ال

اؼبواد وأجرة اليد العاملة أو قيمة التحسُت اؼبضاؼ إىل األرض يف حالة حسن نية الباين. واحملكمة ؼبا 
عللت قرارىا أبف حكم االستحقاؽ ال يقتضي التخلي، دوف أف تعمل األحكاـ أعبله عند طلب 

، إذا ما تبُت ؽبا ولو عن طريق ربقيق أف البناء واقع يف اؼبطلوب أو ربكم عليو ابلتخلي عن األرض
 األرض اؼبستحقة للطالبُت، تكوف خرقت األحكاـ أعبله وعرضت قرارىا للنقض.

 (4336/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  08الصادر بتاريخ  190 )القرار عدد

 
 بطبلنو. -عقد تفويتو  -ملك حبسي  .14

التنازؿ اؼبطلوب اغبكم ببطبلنو يف تكييفو التكييف الصحيح من طرؼ إف العربة بفحوى عقد 
احملكمة اػباضعة يف ذلك لرقابة ؿبكمة النقض، واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا عللت قرارىا 
أبف عقد التفويت والتنازؿ اؼبطعوف فيو يقع لذلك ابطبل بطبلان مطلقا طاؼبا أنو يتعلق أبرض يف اسم 

حباس وتكتسي طبيعة ملك حبسي ال هبوز اكتسابو ابلتقادـ وال تفويتو للغَت، تكوف قد نظارة األ
 أقامت قضاءىا على أسباب سائغة.

 ( 75/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  08الصادر بتاريخ  179)القرار عدد 
 

 أثره. -عدـ التعرض عليو  -مرسـو التحديد اإلداري  -ملك صباعة سبللية  .15
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حجة رظبية على  1916مرسـو التحديد اإلداري للجماعة األصلية يعترب طبقا لظهَت  إف
الطابع اعبماعي لؤلمبلؾ اليت وقع ربديدىا بو ما مل يقع التعرض على ىذا التحديد يف األجل يتلوه 
 مطلب التحفيظ للمتعرض. واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو بتعليلها لقرارىا أبهنا أجرت خربة يف

القضية أسفرت عن أف واثئق اؼبطلوبُت تطابق األرض اؼبدعى فيها وأف الطالب وبتلها بوضع يده 
عليها من دوف أف يربر احتبللو بسند قانوين وأنو لذلك يعترب يف وضعية احملتل بدوف سند فقضت 

 زبرؽ بتأييد اغبكم اؼبستأنف والقاضي يف حقو ابلتخلي تكوف قد ارتكزت يف قضائها على أساس ومل
 أي مقتضى قانوين وعللت قرارىا تعليبل كافيا.

 ( 655/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  08الصادر بتاريخ  180)القرار عدد 
 
 وجوب مناقشة حجج الطرفُت. -طرد لبلحتبلؿ بدوف سند  .16

فيو ؼبا كاف الثابت من أوراؽ اؼبلف أف الطالب ىدؼ من دعواه إفراغ اؼبطلوبة من اؼبدعى 
لبلحتبلؿ بدوف سند وأدىل دبا يفيد تصرفو وحيازتو للمدعى فيو وأف اؼبطلوبة واجهت حجتو 
بتصروبات مكتوبة ألشخاص أبهنا اؼبالكة للمدعى فيو، فإنو كاف على احملكمة أف تبحث يف سند 

تحقق وجود اؼبطلوبة ابؼبدعى فيو بعدما ارتفع سبب العبلقة الزوجية وذلك دبناقشة حجج الطرفُت لل
 من وجود أو عدـ وجود سند قانوين يربر وجود اؼبطلوبة ابؼبدعى فيو.

 ( 2010/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  08الصادر بتاريخ  184)القرار عدد 
 
 وجوب البحث عن األساس القانوين الواجب التطبيق. -مالك البناء  مسؤولية .17

احملكمة ملزمة بتقصي التكييف القانوين للدعوى والتطبيق السليم للقانوف عمبل دبقتضيات  إف
من ؽ.ـ.ـ، وأف من بُت أىم اؼبقتضيات القانونية اليت تؤطر اؼبسؤولية التقصَتية مقتضيات  3الفصل 
من ؽ.ؿ.ع الذي ينص على أنو: "كل شخص مسؤوؿ عن الضرر اؼبعنوي أو اؼبادي  78الفصل 

أحدثو، ال بفعلو فقط ولكن خبطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أف ىذا اػبطأ ىو السبب اؼبباشر الذي 
احملكمة من ؽ.ؿ.ع ىبص مالك البناء دوف غَته، و  89يف ذلك الضرر" وأف مقتضيات الفصل 

من ؽ.ؿ.ع رغم  89مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا أسست مسؤولية الطاعنة على مقتضيات الفصل 
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د مالكة للجزء الذي سقطت منو ؾبموعة من اآلجور اؼبتسبب يف اغبادث، ودوف أف تبحث أهنا مل تع
عن األساس القانوين وفق القواعد العامة اليت ربدد مسؤولية كل شخص عن اػبطأ الذي ارتكبو 
وسبب ضررا للغَت، تكوف قد أساءت تطبيق القانوف، وجاء بذلك قرارىا معلبل تعليبل سيئا ينزؿ 

 دامو.منزلة انع
 (1117/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  08الصادر بتاريخ  192القرار عدد )

 

 مفهومها.  -دعوى ـبتلطة  .18
الدعوى اؼبختلطة ىي اليت تستند على اغبق العيٍت والشخصي يف نفس الوقت انشئُت عن 

ملكية أشياء حبيث يثبت رابطة قانونية واحدة، عادة ما يكوف ؾباؿ تطبيقها العقود الواردة على نقل 
عنها حق عيٍت على الشيء وحق شخصي انشئ عن العقد كدعوى تسليم اؼببيع ودعوى فسخ أو 
إبطاؿ عقد سابق، أما دعوى اإلفراغ لبلحتبلؿ بدوف سند فإهنا ال تعد من ىذا القبيل ألهنا ال 

"الدعوى ىي دعوى  تستند إىل أية رابطة قانونية، واحملكمة مصدرة القرار ؼبا ردت الدفع أبف:
اإلفراغ لبلحتبلؿ بدوف سند ويبت فيها قاض منفرد وليس اؼبطالبة حبق عيٍت وىو حق اؼبلكية كما 
جاء يف أسباب االستئناؼ إذ ال وجود ألي منازعة يف حق اؼبلكية من قبل اؼبستأنف نفسو" تكوف 

 قد ركزت قضاءىا على أساس.

 ( 2062/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  15الصادر بتاريخ  204)القرار عدد 
 
 حجة على اؼبلك.  -رسم الشراء اؼبعزز ابغبيازة  .19

رسـو األشرية ال تفيد اؼبلك وال ينتزع ها من يد حائز، وإف ؿبكمة الدرجة األوىل ؼبا استمعت 
يقـو حجة للشهود الذين أكدوا اغبيازة للمطلوبُت واستخلصت منها أف رسم الشراء اؼبعزز ابغبيازة 

  على اؼبلك وال يدحضو ؾبرد اإلنكار الذي سبسك بو الطالب تكوف قد عللت قرارىا تعليبل كافيا.

 (  6258/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  15الصادر بتاريخ  215)القرار عدد 
 

  أثره. -عدـ تقييد عقد شراء اؼبكري ابلرسم العقاري للعُت اؼبكراة  -كراء ملك ؿبفظ  .20
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من اؼبقرر قانوان أف كل حق عيٍت متعلق بعقار ؿبفظ يعترب غَت موجود ابلنسبة للغَت إال 
بتقييده وابتداء من يـو التقييد يف الرسم العقاري من طرؼ احملافظ على األمبلؾ العقارية، واحملكمة 

َت مسجل ؼبا اعتربت أف تواجد اؼبكًتي دبلك ؿبفظ لو ما يربره رغم أف عقد شراء اؼبكرية لو غ
 ابلرسم العقاري موضوع النزاع، تكوف قد عللت قرارىا تعليبل سيئا ينزؿ منزلة انعدامو. 

 (  1724/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  22الصادر بتاريخ  231)القرار عدد 
 
 قرينة لفائدة إدارة اؼبياه والغاابت.  -وجود نبت طبيعي  -خربة  -ملك غابوي  .21

عمبل ابلفقرة األخَتة من الفصل األوؿ  - 10/10/1917زنية ألجل تطبيق ظهَت تعترب غابة ـب
كل قطعة أرضية فيها ؾبموعة أشجار طبيعية النبت، وإنو بذلك إذا ثبت وجود نبت طبيعي   -منو 

ابؼبدعى فيو فإف ذلك يعد قرينة مقررة لفائدة إدارة اؼبياه والغاابت، واحملكمة مصدرة القرار ؼبا 
مل تدؿ إال دبجرد مشروع التحديد اإلداري دوف  قضت بعدـ قبوؿ دعوى الطالبة بناء على أهنا

االلتفات إىل ما أشار إليو تقرير اػببَت من أف اؼبدعى فيو جزء من اؼبساحة اؼبغطاة ابلنبات الغابوي، 
 تكوف قد خالفت الفصل اؼبذكور وقواعد اإلثبات خبصوص اؼبلك الغابوي.

 (3874/1/3/2015اؼبدين عدد يف اؼبلف  2016مارس  29الصادر بتاريخ  241)القرار عدد 
 
امتناع اؼبدعى عليو عن اعبواب إنكارا أو  -طلب التخلي عن جزء من عقار مع اؽبدـ  .22

 سكوتو دبثابة إقرار ضمٍت.  -وجوب إعذار احملكمة لو من جديد ليجيب  -إقرارا 
ى ؼبا كاف اؼبدعى عليو يؤمر ابعبواب إنكارا أو إقرارا، فإف امتناعو عن اعبواب يوجب عل

احملكمة أف تعذره أبف هبيب وإال حكمت عليو أماـ ما أدىل بو اؼبدعي )الطالب( من عقد قسمة 
وعقد شراء مبٍت عليو ألنو إف مل هبب ابإلنكار كاف مقرا ضمنيا واإلقرار الضمٍت كالصريح حسب 

ب مل ـبتصر خليل، واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا قضت برفض طلب الطاعن مع أف اؼبطلو 
هبب ودوف أف تعذره من جديد ليجيب وإال عد سكوتو إقرارا ضمنيا، تكوف قد أساءت التطبيق 

 الصحيح للقانوف. 
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 (3259/1/3/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016مارس  29الصادر بتاريخ  251)القرار عدد 
 
 شروط اختصاصو. -طرد ؿبتل لعقار ؿبفظ  -قاضي اؼبستعجبلت  .23

اؼبستعجبلت بطرد ؿبتل العقار احملفظ وال ت غل يده عن البت يف القضية من أجل ىبتص قاضي 
ازباذ اإلجراء اؼبؤقت اؼبطلوب منو كلما توفر عنصر االستعجاؿ من خطر حقيقي ؿبدؽ ابغبق اؼبراد 
ضبايتو واحملافظة عليو، شريطة أال وبصل ما من شأنو الفصل يف كل ما يتعلق أبصل اغبق وىو يف 

قيق مناط اختصاصو لو صبلحية تلمس ظاىر اؼبستندات ليستخلص منها أي الطرفُت أحق سبيل رب
 ابغبماية وليتوصل على ضوء ذلك إىل ازباذ األمر الصائب.

 (5457/1/3/2015 يف اؼبلف اؼبدين عدد 2016 مارس 29 الصادر بتاريخ 238 القرار عدد)
 
 صحتو.  -ط توجيهو ضد احملكـو ؽبم فق -استئنافو  -حكم ابلقسمة  .24

يكفي لصحة استئناؼ دعوى القسمة أف يوجو الطعن ضد احملكـو ؽبم فقط، واحملكمة 
اؼبطعوف يف قرارىا ؼبا قضت بعدـ قبوؿ االستئناؼ لعدـ إدخاؿ الطاعن عبميع اؼبالكُت على الشياع 

 تكوف قد خرقت القاعدة اؼبذكورة.
 (  6543/1/4/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  9)القرار عدد 

 
 شروط فبارستها.  -شفعة  .25

ليس للقاصر الذي بلغ سن الرشد أف يبارس الشفعة داخل السنة من رشده بدعوى أنو كاف 
زماف بيع حقوؽ مشاعة يف العقار الذي ىو شريك فيو ربت الوالية، وذلك ألف عدـ فبارسة الشفعة 

 يو يف إابهنا مسقط ؽبا.بعد أف قاـ لو سببها من طرؼ ول

 ( 5298/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  1)القرار عدد 
 
 شروطها.  -قسمة القرعة  .26
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، ومىت تعددت العقارات أفرد كل نوع، وال ذبمع إال إذا  شرط قسمة القرعة سباثل اؼبقسـو
واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا صادقت تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كما ػبليل يف ـبتصره، 

على تقرير اػبربة رغم أهنا مل تلتـز القاعدة اؼبذكورة بقسمة كل عقار على حدة بُت الشركاء مىت 
أمكنت القسمة العينية بشروطها، ألنو ال يصار إىل صبع اغبظوظ عند تعدد العقارات إال إذا 

 ، تكوف قد خرقت اؼبقتضيات أعبله.تساوت قيمة وتقاربت ورغب يف ذلك الشركاء

 ( 1358/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  3)القرار عدد 
 
 حجية تقريره.   -تعيُت خبَت غَت ـبتص يف اؼبسح العقاري -نزاع عقاري  .27

يتعُت االستعانة يف اؼبسائل الفنية أبىلها، وؼبا كاف ؿبل النزاع بُت الطرفُت يتعلق دبدى انطباؽ 
ما بيد الطاعنة على ما يدعيو اؼبطلوب من انطباؽ رظبو العقاري عليو، وكانت ىذه من اؼبسائل 

حملكمة مصدرة الفنية اليت ال يعتمد فيها إال على رأي رجل فٍت من اؼبهندسُت الطبوغرافيُت، فإف ا
القرار اؼبطعوف فيو ؼبا اعتمدت يف قضائها على تقرير خربة منجز من طرؼ خبَت غَت ـبتص يف 
اؼبسح العقاري وإف استعاف بشخص من أىل االختصاص، تكوف قد عللتو تعليبل فاسدا وىو دبثابة 

 انعدامو. 

 (6007/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  5)القرار عدد 
 
 شروط صحتها.  -قسمة اتفاقية  .28

إف شرط صحة القسمة االتفاقية أف تكوف برضا صبيع األطراؼ، وأف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم 
االبتدائي القاضي إببطاؿ عقد القسمة الرضائي اؼبنجز بُت البعض دوف بياف لباقي األطراؼ 

ؿ أف صفتهم كمشتاعُت اثبتة بنفس العقد، اؼبشتاعة وال توكيل إببراـ عقد القسمة ابظبهم واغبا
 تكوف قد استقامت على حكم القانوف.

 (  3932/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  12الصادر بتاريخ  13)القرار عدد 
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ال يبنع من إقامة دعوى مبتدأة ها أماـ  -تعرض على مطلب التحفيظ طلبا للشفعة  .29
 احملكمة ذات الوالية العامة. 

التعرض على مطلب التحفيظ طلبا للشفعة ال يبنع من إقامة دعوى مبتدأة ها أماـ احملكمة 
ذات الوالية العامة، والطاعن وإف صاغ طلبو يف شكل تعرض فإف ذلك غَت مانع لو أبف يطالب 
بعُت ما تعرض عليو بدعوى مبتدأة، واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي 
القاضي بعدـ قبوؿ الطلب بعلة أف: "النظر يف دعوى الشفعة ال يصح دوف النظر يف دعوى 
التعرض وأف االختصاص فيها لقاضي التحفيظ ..."، تكوف قد خالفت القاعدة اؼبذكورة وعللت 

 قرارىا تعليبل فاسدا.

 (2757/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  12الصادر بتاريخ  17)القرار عدد 
  
 الشفيع مصدؽ يف نفيو العلم بيمينو.  -شفعة  .30

الشفيع مصدؽ يف نفيو العلم بيمينو مىت كاف القياـ بعد السنة وداخل أربع سنوات لقوؿ 
الشيخ خليل: "وصدؽ إف أنكر علمو بيمينو"، واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا صدقت 

ور سنة على عقده ودوف أف توجو إليو اليمُت، تكوف قد خالفت الشفيع يف نفيو العلم ابلبيع بعد مر 
 القاعدة الفقهية أعبله وىي دبثابة قانوف.

 ( 5854/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  12الصادر بتاريخ  23)القرار عدد 
 
 أثره.  -تصريح بعض الورثة ابلكراء للغَت  -عقد قسمة  .31

و أو يفسر أنو إقرار منو، واحملكمة اؼبطعوف يف قرارىا ؼبا التصريح ال يلـز إال من صدر من
اعتربت أف ما ورد من تصريح للورثة يف تعليل القرار االستئنايف احملتج بو من كوف تواجد الطاعن يف 
اؼبدعى فيو ابلكراء من اؼبطلوبُت أنو إقرار منو دبلكيتهم لو وقضت ؽبم ابالستحقاؽ واغباؿ أف تعليل 

ر ليس بو ما يعترب إقرارا من الطاعن دبلكية اؼبطلوبُت للعقار موضوع النزاع تكوف قد القرار اؼبذكو 
 خالفت القانوف وعرضت قرارىا للنقض.
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 ( 2682/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  19الصادر بتاريخ  29)القرار عدد 
 
حكاـ آجاؿ سنة. تعترب آجاؿ الطعن يف األ 15أقصى أجل ىو  -طعن إبعادة النظر  .32

 سقوط. 
وؼبا كاف أقصى أجل الطعن إبعادة النظر ىو طبس عشرة سنة قياسا على ما يقرره الفصبلف 

من قانوف االلتزامات والعقود من أف دعاوى االلتزاـ تسقط دبرور ىذا األجل النعداـ  387و 372
طعوف فيو إبعادة النظر النص على أجل الطعن إبعادة النظر يف قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، فإف القرار اؼب

بعد مرور طبس عشرة سنة كاملة على اتريخ صدوره، هبعل الطعن خارج أجلو فبا يتعُت معو عدـ 
 قبولو. 

 (1807/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  19الصادر بتاريخ  36)القرار عدد 
 
 حجيتهما.  –ؿبضري العرض واإليداع  -شفعة  .33

ؼبا كاف الطاعنوف قد دفعوا أبنو مت إيداع اؼببلغ الواجب مقابل الشفعة بصندوؽ احملكمة وأف 
ؿبضر العرض واإليداع يدؿ عليو، فإف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو عندما اعتربتو غَت كاؼ 

اؼبصاريف العتبار اإليداع بعلة أنو: "ال يتضمن أي إشارة إىل البياانت اؼبتعلقة إبيداع الثمن و 
بصندوؽ احملكمة، ومل يعززوه بوصل اإليداع اؼبثبت للمبلغ اؼبودع ورقم اغبساب واترىبو لتتمكن 
احملكمة يف طور االستئناؼ من مراقبة توافر شرط اإليداع داخل أجل السنة من يـو تسجيل البيع 

تقدًن اؼبستند ابلرسـو العقارية"، رغم ما للمحضر اؼبذكور من حجية ودوف أف تكلف الطاعنُت ب
اؼبذكور دبحضر العرض إذ رأتو ضروراي للتحقيق يف الدعوى، تكوف قد عللت قرارىا تعليبل فاسدا 

 وىو دبثابة انعدامو.  
 (4001/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  26الصادر بتاريخ  48)القرار عدد 

 
 اقد ابؼبرض اؼبخوؼ.  وجوب إثبات تلبس الع -خربة  -إبطاؿ عقد بيع  -مرض اؼبوت  .34
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يشًتط إلبطاؿ عقد لفائدة الورثة للمرض اؼبخوؼ أف يكوف موروثهم متلبسا بو، واؼبرض 
اؼبخوؼ ىو ما حكم األطباء بكثرة اؼبوت بو، واحملكمة ؼبا قضت إببطاؿ عقد البيع اعتمادا على 

زباذ قرارات واضحة، تقرير خربة أثبتت أف موروثة اؼبطلوبُت كانت يف حالة عقلية ال تسمح ؽبا اب
ودوف التأكد من مدى تلبس العاقدة ابؼبرض اؼبخوؼ من غَت النظر إىل مدى سبلمة إرادهتا، تكوف 

 قد خرقت القاعدة أعبله وبنت قرارىا على غَت أساس.

 (  2899/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  26الصادر بتاريخ  54)القرار عدد 
 
 وجوب اعتماد آليات تقنية.  -واقع واألنصاب أو رسم اغبدود ربديد اؼب -نزاع عقاري  .35

من اؼبقرر أنو يستعاف يف اؼبسائل الفنية أبىلها، ومىت تعلق األمر بتحديد اؼبواقع واألنصاب أو 
رسم اغبدود فبآلياهتا التقنية وال يعتمد فيها على تصروبات األطراؼ وإمبا على ما يفرزه البحث 

 التقٍت.

 (  569/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016فرباير  02الصادر بتاريخ  64)القرار عدد 
 
 من ؽ.ـ.ـ.  53شروط أداء اػببَت لليمُت طبقا للفصل  -خربة  .36

إف احملكمة ؼبا عينت للقياـ ابػبربة اؼبخترب العلمي للشرطة وىو شخص معنوي، فإنو ال وجو 
سطرة اؼبدنية واليت شرعت للشخص الطبيعي من قانوف اؼب 53لتأدية اليمُت وفقا ألحكاـ الفصل 

 غَت اؼبدرج جبدوؿ اػبرباء.
 (  378/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016فرباير  02الصادر بتاريخ  57)القرار عدد 

 
 شروط اعبمع بينهما.  -وجود إراثتُت ـبتلفتُت  .37

خبصوص عدة الورثة، يف حالة اختبلؼ اػبصـو حوؿ عبلقة وارث ابؼبوروث وإدالء كل إبراثة 
فيجب على احملكمة النظر يف مدى إمكانية اعبمع بُت اإلراثتُت ابلنظر إىل أف إحدانبا علمت ما مل 

 تعلمو األخرى، وأف اؼبثبت أوىل من الذي نفى.
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 (  3071/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016فرباير  09الصادر بتاريخ  79)القرار عدد 
 
 آاثره.  -إقرار  .38

الثابت قانوان واؼبقرر فقها وقضاء أنو يؤاخذ اؼبكلف ببل حجر إبقراره، وأنو أقوى من إقامة إف 
اغبجة عليو، ومن ضمن ما ركزت عليو موروثة اؼبطلوبُت دفاعها كوف موروث الطاعنُت من صبلة 

ؼبا شهود اؼبلكية وبذلك فهو يقر ؽبا دبلكيتها للمدعى فيو، واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو 
استندت يف قضاءىا دبا جرى بو منطوؽ قرارىا إىل اإلقرار اؼبذكور، وإىل إثبات اؼبطلوبُت استحقاقهم 
للمدعى فيو كما ىو وارد ابؼبقاؿ اإلصبلحي للدعوى والذي انتهت اػبربة اؼبنجزة على ذمة القضية 

 إىل انطباؽ حجتهم عليو، تكوف قد بنت قضاءىا على أساس من القانوف.

 (  5249/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016فرباير  09الصادر بتاريخ  82عدد  )القرار
 
 كيفية احتسابو.   -أجل الطعن  .39

من قانوف  152إف أجل الطعن ال زبصم منو أايـ العطل اليت تتخللو، وإمبا بسند الفصل 
اؼبسطرة اؼبدنية، فإنو إذا كاف اليـو األخَت يـو عطلة، امتد األجل إىل أوؿ يـو عمل بعده، وحبكم 
أف يـو فاتح ماي الذي ىو يـو عطلة مل يصادؼ اليـو األخَت يف األجل وكذا الشأف ابلنسبة ليومي 

من األجل واعتربت بعد السبت واألحد، فإف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا مل زبصمهم 
احتساب األجل الكامل أف الطعن ابالستئناؼ قدـ خارج األجل القانوين، تكوف قد عللت قرارىا 

 تعليبل سائغا قانوان.
 (  784/1/4/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016فرباير  23الصادر بتاريخ  111)القرار عدد 

 

 يخ اإليداع.العربة بتاريخ التقييد وليس اتر  -شفعة عقار ؿبفظ  .40
من القواعد اؼبقررة أف من انعقد لو سبب التمليك ال يعد مالكا إال دبا يتحقق معو اؼبلك، وؼبا  
كاف اإليداع طلبا لتقييد اغبقوؽ ابلرسـو العقارية ؿبلها، ال يعدو أف يكوف سببا للتمليك، وال 

رار اؼبطعوف فيو ؼبا اعتربت اتريخ يتحقق اؼبلك إال ابلتقييد ابتداء من اترىبو، فإف احملكمة اؼبصدرة للق
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إيداع اؼبطلوب لعقد شرائو بسجل اإليداع بداية انطبلؽ أجل الشفعة رغم أف تقييد الشراء مل يتم إال 
، وقضت تبعا لذلك بعدـ قبوؽبا لفوات أجلها، تكوف قد بنت قرارىا على غَت الحق لوبتاريخ 
 .أساس

 (1931/1/4/2014 عدددين لف اؼبيف اؼب 2016يوليوز  05 الصادر بتاريخ 380القرار عدد )

 
 العربة حبدود العقار. -استحقاؽ عقار  دعوى .41

ف العقار يعرؼ حبدوده، واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا ثبت لديها أف من اؼبقرر أ
اؼبدعى فيو واحد ابلنظر إىل حدوده غَت اؼبتنازع فيها، وإف اختلف ترقيمو بُت الطرفُت، وقضت 
بتأييد اغبكم القاضي ابستحقاؽ اؼبطلوبُت لو وفق اغبدود رفعا للجهالة بو، تكوف قد أقامت قضاءىا 

 على أساس من القانوف، ومل تكن ملزمة إبجراء أي ربقيق طاؼبا توافر لديها عماد قضائها.
 (2280/1/4/2016 عدددين لف اؼبيف اؼب 2016أكتوبر  18 الصادر بتاريخ 518القرار عدد )

 
 مفهومو ونطاقو وكيفية ربديده.  -عجز بدين دائم  .42

اؼبتعلق جبدوؿ تقدير نسب العجز، يراد ابلعجز البدين  14/01/1985من مرسـو  1طبقا للمادة 
الدائم، النقصاف النهائي الطارئ على قدرة اؼبصاب ليس فقط البدنية وإمبا النفسانية أيضا. 
واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا اعتربت تقرير اػببَت الذي استند يف فحصو للضحية على 

ثة وحدد نسب العجز انطبلقا من اإلصاابت اؼبوصوفة ها، الشهادة الطبية اؼبنجزة عقب اغباد
وردت ما أثَت بشأف اػبربة اؼبذكورة بكوهنا أقبزت وفقا للقانوف شكبل وجوىرا، تكوف قد عللت 

 قرارىا تعليبل سليما ومل زبرؽ اؼبقتضيات احملتج ها.

 (3031/1/5/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  1)القرار عدد 
 
تعويض عن العجز  -اعتماد الضحية يف دخلو على ؾبهوده الشخصي  -حادثة سَت  .43

 الكلي اؼبؤقت.
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ؼبا كاف الضحية يعتمد يف دخلو على ؾبهوده الشخصي، فإف القرار اؼبطعوف فيو حينما قضى  
توقفو لو بتعويض عن مدة التوقف عن العمل يكوف قد أبرز بشكل كاؼ تضرر الضحية من جراء 

 عن عملو خبلؿ مدة العجز الكلي اؼبؤقت.

 (  3062/1/5/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  2)القرار عدد 
 
صدور حكم عن قاض منفرد  -اتصاؽبا ابلنظاـ العاـ  -تشكلة ىيئة اغبكم  -حق ارتفاؽ  .44

 بطبلنو.  -
الرغم من أف موضوع الدعوى يرمي إىل ؼبا كاف اغبكم االبتدائي صدر عن قاض منفرد على 

أتسيس حق ارتفاؽ، وأهنا ابلنتيجة دعوى عقارية يرجع حق النظر فيها للقضاء اعبماعي طبقا 
للفصل الرابع من ظهَت التنظيم القضائي، فإنو يكوف ابطبل منعدما. وأف القرار االستئنايف بدؿ 

قا لقاعدة ؽبا مساس ابلنظاـ العاـ التصريح بذلك فصل يف اؼبوضوع، فبا يكوف معو بدوره خار 
 لتعلقها إبجراءات التقاضي. 

 (3093/1/5/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  4)القرار عدد 
 
 مفهومو ونطاقو وكيفية ربديده. -عجز بدين دائم  -حادثة سَت  .45

اؼبتعلق جبدوؿ تقدير نسب العجز، يراد ابلعجز البدين  14/01/1985من مرسـو  1طبقا للمادة 
الدائم، النقصاف النهائي الطارئ على قدرة اؼبصاب ليس فقط البدنية وإمبا النفسانية أيضا. واحملكمة 
مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا اعتربت تقرير اػببَت الذي استند يف فحصو للضحية على الشهادة الطبية 

ثة وحدد نسب العجز انطبلقا من اإلصاابت اؼبوصوفة ها، وردت ما أثَت بشأف اؼبنجزة عقب اغباد
اػبربة اؼبذكورة بكوهنا أقبزت وفقا للقانوف شكبل وجوىرا، تكوف قد عللت تعليبل سليما ومل زبرؽ 

 اؼبقتضيات احملتج ها.
 (3031/1/5/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  1القرار عدد )
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اتفاؽ الطرفُت على تعيُت العُت اؼبكراة كموطن ـبتار للمكًتي  -إشعار ابإلفراغ لبلحتياج  .46
 أثره. -تبليغو ابإلنذار بواسطة مطلقتو ابلعُت اؼبكراة  -

من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية: "يرجح اؼبوطن اؼبختار اػباص بتنفيذ بعض  524دبقتضى الفصل 
اإلجراءات وإقباز أعماؿ والتزامات انشئة عنها على اؼبوطن اغبقيقي واؼبوطن القانوين". واحملكمة ؼبا 
ثبت ؽبا أف اإلشعار ابإلفراغ لبلحتياج بلغ إىل اؼبكًتي ابلعُت اؼبكراة اليت تتواجد فيها مطلقتو 

اؤه، ومل ترتب عليو أي أثر قانوين، مع أف اؼبطلوب عُت موطنو اؼبختار ابلعُت اؼبذكورة بعقد وأبن
  الكراء الذي أبـر بعد وقوع الطبلؽ، يكوف قرارىا انقص التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو.

 (2958/1/6/2014 يف اؼبلف اؼبدين عدد 2016ماي  24 الصادر بتاريخ 321 القرار عدد)
 
 من ؽ.ؿ.ع.   275شروط تطبيق الفصل  -عرض الثمن أو إيداعو  -بيع عقاري  .47

أداء الثمن أو عرضو اؼبوجب لصحة الدعوى الناذبة عن تنفيذ االلتزاـ ىبتلف ابختبلؼ 
من ؽ.ؿ.ع اؼبتعلقة  275اإلجراء اؼبقرر يف العقد أو القانوف أو العرؼ، وال تطبق مقتضيات الفصل 

ابلعرض العيٍت إذا كانت شروط العقد تقضي خببلؼ ذلك، وأنو ؼبا كاف الطرفاف قد أبرما العقد 
 بواسطة موثق، فإهنما يكوانف قد ارتضيا اػبضوع لئلجراءات القانونية الناذبة عن العقد التوثيقي.

 (  5131/1/7/2013د يف اؼبلف اؼبدين عد 2016يناير  05الصادر بتاريخ  1)القرار عدد 
 
 عبء إثباتو.  -ادعاء عدـ حيازة الثمن –غنب وتدليس وإكراه  .48

من اؼبقرر أف من ادعى شيئا عليو إثباتو، وأف ما يثبت حبجة كتابية ال يبكن دحضو إال حبجة  
ومل كتابية فباثلة، واحملكمة ؼبا اعتربت أف الطاعنة اعًتفت يف عقد البيع التوثيقي حبيازهتا شبن البيع، 

تدؿ أبي حجة تفيد أف إرادهتا كانت مشوبة دبا ادعتو من غنب وتدليس وإكراه، يكوف قرارىا معلبل 
 تعليبل سليما وكافيا ومرتكزا على أساس.

 (  2092/1/7/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  4)القرار عدد 
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از العقد النهائي وتعذر تنفيذ االلتزامات عدـ إقب -عقد بيع ابتدائي لعقار يف طور اإلقباز  .49
 أثره.  -

، إال أف 44.00من قانوف  618.12ؼبا كاف عقد البيع االبتدائي أحاؿ على مقتضيات الفصل 
البائعة حددت أجبل التزمت دبقتضاه أبداء التعويض يف حالة عدـ اغبصوؿ على شهادة اؼبطابقة 

ري مستقل وأداء الضرائب والكل سبهيدا لتحرير وربيُت الرسم العقاري واغبصوؿ على رسم عقا
العقد النهائي للبيع وتسليم الشقة، واحملكمة حينما اعتربت أف اؼبستأنفة مل تنفذ االلتزامات اليت 
على عاتقها حيث أهنا أتخرت عن تسليم العقار للمشًتية وحيازتو اغبيازة اؼبادية والقانونية أي إقباز 

رسم العقاري، ورتبت على ذلك اعبزاء اؼبنصوص عليو ابلعقد اؼبرـب العقد النهائي وتسجيلو ابل
 بينهما، تكوف قد طبقت ما توافقت عليو إرادة طريف العقد وعللت قرارىا تعليبل كافيا.

 (  1904/1/7/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  10)القرار عدد 
 
التزاـ البائع بتحديد األسهم اؼبقابلة  -مشاع  بيع حصة مفرزة على عقار -عقار ؿبفظ  .50

 للحصة اؼببيعة. 
من قانوف  498ؼبا كاف البائع ملزما بتسليم اؼببيع ونقل ملكيتو إىل اؼبشًتي دبقتضى الفصل 

االلتزامات والعقود، وأف نقل اؼبلكية يف العقار احملفظ ال يتأتى بصفة قانونية إال بتسجيل عقد 
، فإف احملكمة عندما 12/8/1913من ظهَت  67و 66و 65الشراء يف الرسم العقاري عمبل ابلفصوؿ 

اؼببيع للمشًتي قضت بتأييد اغبكم اؼبستأنف بعلة أف البائع غبق عيٍت ؿبفظ ملـز بنقل الشيء 
وبضماف ىذا الفعل، وذلك ابزباذ صبيع اإلجراءات الضرورية إلشهار عقد البيع بتقييده ابلرسم 
العقاري ومضموف ىذا االلتزاـ يوجب على البائع غبصة مفرزة على عقار مشاع ربديد األسهم 

 اؼبقابلة للحصة اؼببيعة، يكوف قرارىا مبنيا على أساس ومعلبل تعليبل كافيا.  
 (1935/1/7/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  05الصادر بتاريخ  5)القرار عدد 
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وجوب حبث احملكمة  -ادعاء عدـ قابلية العقار اؼببيع للتفويت  -بطبلف عقد وعد ابلبيع  .51
 يف ذلك.

إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا من شهادة الرسم العقاري للمدعى فيو أف اؼبلك غَت قابل للتفويت  
للشروط وااللتزامات اؼبنصوص عليها يف كناش التحمبلت، فإهنا حينما أيدت اغبكم االبتدائي  تبعا

القاضي على الطاعنُت ابلسعي لدى من هبب قصد اغبصوؿ على شهادة رفع اليد وإسباـ البيع مع 
 22اؼبطلوب دوف أف تبحث يف مدى قابلية العقار اؼبدعى فيو للتفويت وفق ما يقتضيو الفصبلف 

دبثابة قانوف  277.72.1الصادر بتغيَت وتتميم الظهَت الشريف رقم  06-01من القانوف  3كرر واؼب
اؼبتعلق دبنح بعض الفبلحُت أراضي فبلحية أو قابلة للفبلحة من ملك الدولة  29/9/1972اؼبؤرخ يف 

 اػباص، تكوف قد عللت قرارىا تعليبل انقصا وىو دبثابة انعدامو.

 (  2037/1/7/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  05الصادر بتاريخ  13)القرار عدد 
 
 اآلاثر اؼبًتتبة عن سبامو. -عقد بيع عقاري  .52
دبجرد سباـ البيع يسوغ للمشًتي تفويت الشيء اؼببيع ولو قبل حصوؿ التسليم، وينتج  

ثتهما وخلفائهما عمبل البيعاف األوؿ والثاين آاثرنبا ال بُت اؼبتعاقدين فحسب ولكن أيضا بُت ور 
 من ؽ.ؿ.ع، فيلتـز اػبلف دبا التـز بو السلف ووبل ؿبلو فيما آؿ إليو من حقوؽ. 229ابلفصل 

 (  3891/1/7/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  14)القرار عدد 

 
 عبء إثباتو. -ادعاء عدـ حيازة الثمن  -غنب وتدليس وإكراه  .53

من ادعى شيئا عليو إثباتو، وأف ما يثبت حبجة كتابية ال يبكن دحضو إال حبجة  من اؼبقرر أف 
كتابية فباثلة، واحملكمة ؼبا اعتربت أف الطاعنة اعًتفت يف عقد البيع التوثيقي حبيازهتا شبن البيع، ومل 

لبل تدؿ أبي حجة تفيد أف إرادهتا كانت مشوبة دبا ادعتو من غنب وتدليس وإكراه، يكوف قرارىا مع
 تعليبل سليما وكافيا ومرتكزا على أساس.

 (2092/1/7/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  4القرار عدد )
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توجيهو ضد من مل يكن طرفا يف القرار اؼبطعوف فيو أو مل يقض لو بشيء  -طعن ابلنقض  .54

 أثره.  -يبس دبصلحتو 
ابلنقض ضد من مل يكن طرفا يف القرار اؼبطعوف فيو أو مل يقض لو بشيء يبس دبصلحة  الطعن

 الطاعن يكوف غَت مقبوؿ.
 (  4142/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  05الصادر بتاريخ  9)القرار عدد   

 
تج أثره تبليغها ابألحكاـ ين -حقها يف التقاضي ابعتبارىا طرفا أصيبل  -سبللية   اعةصب .55

عدـ أحقية وزير الداخلية يف تقدًن الطعن بعد انصراـ األجل من اتريخ تبليغ  -ذباىها 
   اعبماعة.

ؼبا كاف للجماعات السبللية اغبق ربت وصاية وزارة الداخلية يف أف تقيم صبيع الدعاوى لدى 
رىا ىي الطرؼ األصيل احملاكم لتدبَت أمبلكها واحملافظة على مصاغبها، فإف تبليغها ابألحكاـ ابعتبا

يف النزاع ينتج أثره ذباىها دبا يف ذلك انصراـ آجاؿ الطعن، وأنو ما داـ القرار قد بلغ للجماعة 
السبللية ومل تبادر إىل الطعن فيو داخل األجل القانوين، فإف تقدًن السيد وزير الداخلية ابعتباره 

تبليغ اعبماعة السبللية، هبعل الطلب  وصيا فقط مقاؿ الطعن بعد انصراـ األجل ابتداء من اتريخ
 غَت مقبوؿ. 

 (564/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  12الصادر بتاريخ  13)القرار عدد 
 
االستماع للطرفُت والشهود وخاصة  -وجوب إجراء حبث بعُت اؼبكاف  -تعرض متبادؿ  .56

 من اعبوار للتأكد فبن بيده حيازة عقار النزاع.
إف اؼبتعرض يف نظاـ التحفيظ العقاري أيخذ مركز اؼبدعي اؼبطالب ابإلدالء ببينة مستوفية  

لشروط إعماؽبا، وال يلتفت إىل أسانيد طالب التحفيظ ومضاىاهتا مع أسانيد اؼبتعرض إال إذا 
أضحت ىذه األخَتة سليمة، واحملكمة حينما اعتربت حيازة موروث أصحاب مطلب التحفيظ غَت 
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رغم أف القرار االستئنايف اعبنحي اؼبعتمد عليو يتعلق إبغبلؽ الطريق وال عبلقة لو ابغبيازة، ىادئة 
ودوف أف تتخذ التدابَت التكميلية لتحقيق الدعوى والوقوؼ على عُت اؼبكاف وإجراء حبث مع 

ونية على الطرفُت والشهود وخاصة من اعبوار للتأكد فبن بيده حيازة عقار النزاع وترتيب اآلاثر القان
 ذلك، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس.

 (  4712/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  12بتاريخ  الصادر 15)القرار عدد 
 
 شروطها.   –مسؤولية احملافظ والتزامو ابلتحقق من صحة الواثئق  .57

ها أتييدا لطلب إف التزاـ احملافظ قانوان وربت مسؤوليتو ابلتحقق من صحة الواثئق اؼبدىل 
التقييد شكبل وجوىرا، مؤداه أال تكوف ىذه الواثئق اؼبعتمد عليها يف الطلب تتعارض مع البياانت 

 اؼبضمنة ابلرسم العقاري.

 (  103/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2016يناير  19الصادر بتاريخ  38)القرار عدد 
 
 وجوب اإلنذار من طرؼ احملكمة. - تصحيح اؼبسطرة .58
ف نعي اغبكم االبتدائي على الطاعنُت أف ما أدلوا بو من واثئق ليس فيها ما يثبت ارتباطها إ

 من قانوف اؼبسطرة اؼبدنيةوتعلقها هم ال يعفي ؿبكمة االستئناؼ من إنذارىم طبقا للفصل األوؿ 
 .لتعلقو ابلنظاـ العاـ

 (785/1/8/2016 عدددين لف اؼبيف اؼب 2016يوليوز  19 الصادر بتاريخ 399القرار عدد ) 
 
حجج وجوب تطبيق  -ادعاء اؼبتعرض ابنو ىو اغبائز  -على مطلب ربفيظ  تعرض .59

 .الطرفُت على اؼبدعى فيو والتأكد من اغبيازة
سبسك أبنو ىو اغبائز للمدعى واؼبتعرض ؼبا األحكاـ هبب أف تبٌت على اليقُت،  من اؼبقرر أف

فيو، وأبف العقار اؼببيع لطالبة التحفيظ ليس ىو العقار ؿبل اؼبطلب واستدؿ على ذلك بتصروبات 
من شأنو قلب عبء اإلثبات  اؼبذكورةثبوت اغبيازة  وأفالبائعُت لسلف طالبة التحفيظ أثناء اؼبعاينة، 

مل ترد على ذلك، ومل تتخذ التدابَت التكميلية  حينمااحملكمة و على طالبة التحفيظ ومناقشة حجتها، 
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من قانوف التحفيظ العقاري ابلوقوؼ  43لتحقيق يف الدعوى وفق ما ىو منصوص عليو يف الفصل 
على عقار النزاع وتطبيق حجج الطرفُت على اؼبدعى فيو والتأكد من اغبيازة، فجاء بذلك قرارىا 

 انقص التعليل.
 (104/1/8/2016 عدددين لف اؼبيف اؼب 2016يوليوز  26 الصادر بتاريخ 410القرار عدد )

 
 أثره. -تعدد الشفعاء  -شفعة  .60

أنو إذا تعدد الشفعاء وكاف اؼبشًتي أحدىم فلكل منهم األخذ ابلشفعة على من اؼبقرر فقها 
حق لكل ف الشفعة أف اعتبار مراتب الشفعة يكوف بُت طالبيها و وأ ،قدر األنصباء ال على الرؤوس

أف اؼبشًتي شريك  اؼبا تبُت ؽب واحملكمة .شريك وإف كاف اؼبشًتي شريكا غَت أجنيب تًتؾ لو حصتو
خبصوص ما سبسكوا بو من  هما برد دفوعيكوف قد أجاب ضمنتللطالبُت يف حدود أنصبائهم  توقض

 تعليبل كافيا.قرارىا غَت خارؽ لقاعدة عدـ جواز تبعيض الشفعة ومعلبل جاء و أشرية، 
 (2701/1/9/2016 عدددين لف اؼبيف اؼب 2016يوليوز  14 الصادر بتاريخ 91القرار عدد ) 

 
 طرؽ االنتفاع بو. -ملك حبسي  .61

لموقوؼ عليو أف ينتفع ابؼباؿ اؼبوقوؼ بنفسو أو أف يفوت حق االنتفاع بو إىل الغَت ما مل لهبوز 
أف حق االستغبلؿ فبنوح على  ؼبا استخلصتواحملكمة . يكن حق الوقف مقصورا على شخصو

الدواـ واالستمرار عبماعة سبللية، وأف عملية التنازؿ عن حق االستغبلؿ أو التفويت ال ذبوز إال بُت 
وقضت برفض اعبماعة اؼبذكورة، وأف اؼبطلوب يف النقض من ضمن سبللة  ،دوف غَتىم أعضائها

 رارىا معلبل دبا فيو الكفاية.تكوف قد ركزت قضاءىا على أساس وجاء ق، طلب بطبلف التنازؿ
 (2499/1/9/2016 عدددين لف اؼبيف اؼب 2016يوليوز  28 الصادر بتاريخ 133القرار عدد )
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 غرفة األحواؿ الشخصية واؼبَتاث. قراراتاثنيا: 
 

 أثره. –إقرار الزوجة بًتددىا على الزوج دبسكنو  –يبُت اإلنفاؽ  .1

أقرت بًتددىا على الزوج حيث كاف يسكن، وأنو استمر يف إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف الزوجة 
أداء واجبات سبدرس البنات، واعتربت ذلك دبثابة حوزه ؽبا وجعلت يبُت اإلنفاؽ عليو مادامت قد 
سكتت عن أمرىا إىل اتريخ رفع دعواىا، تكوف قد طبقت قواعد الفقو اؼبالكي وعللت قرارىا 

 تعليبل سليما.
 (706/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يناير  12بتاريخ  الصادر 41)القرار عدد 

 
ال تعترب من دخلو اؼبعترب قانوان يف  -امتبلؾ الزوج لعقارات  –ربديد مستحقات مًتتبة عن الطبلؽ  .2

        التحديد إال إذا كانت ؽبا مردودية.

ذلك ال يعترب من ؼبا رفعت احملكمة مبلغ اؼبتعة بعلة أف الطاعن يبلك عقارات، واغباؿ أف 
دخلو اؼبعترب قانوان يف التحديد إال إذا كانت لو مردودية ودوف أف ذبري حبثا للتأكد من دخلو 

 اغبقيقي اغبايل حىت تبٍت قضاءىا على ما ينتهى إليو ربقيقها، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا.
 (420/2/1/2015عدد  يف اؼبلف الشرعي 2016 يناير 12الصادر بتاريخ  31)القرار عدد 

 
 حجيتها. –خربة حسابية  –ربديد مستحقات التطليق  .3

إف احملكمة ؼبا اعتمدت على تقرير اػبربة اغبسابية يف ربديد اؼبستحقات واغباؿ أف الطاعن 
صرح أبف العقارات اليت قاـ اػببَت دبعاينتها، وحدد قيمتها الكرائية قد مت تفويتها للغَت، ابستثناء 

من مدونة  190و 189 - 168 - 85 - 84ؿبل ذباري وشقة، فإهنا مل تراع العناصر اؼبعتمدة يف اؼبواد 
 األسرة، ومل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا.

 (421/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يناير  12الصادر بتاريخ  32)القرار عدد 
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وجوب  –ال يعترب طلبا جديدا  –طعن ابلزور الفرعي يف اؼبرحلة االستئنافية  -إسقاط حضانة  .4

 يليو من ؽ.ـ.ـ.وما  92سلوؾ إجراءات التحقيق الواردة يف الفصل 

ؽ.ـ.ـ ال يعترب الطعن ابلزور الفرعي طلبا جديدا، وإمبا ىو من  من 143دبقتضى الفصل 
وسائل الدفاع عن اغبق اليت أاتح اؼبشرع لؤلطراؼ استعماؽبا كلما تضررت مصاغبهم. والطاعنة ؼبا 
قدمت دعوى الطعن ابلزور الفرعي يف اغبجج يف اؼبرحلة االستئنافية، فإنو كاف على احملكمة أف 

من ؽ.ـ.ـ الذي وبيل على تطبيق مقتضيات الباب الثالث من القسم  336تطبق مقتضيات الفصل 
وما يليو من نفس القانوف، وىي ؼبا استبعدت  92الثالث اؼبتعلق إبجراءات التحقيق طبقا للفصل 

 الطلب اؼبذكور، فإهنا مل ذبعل لقضائها أساسا.
 (588/2/1/2015عدد يف اؼبلف الشرعي  2016يناير  19الصادر بتاريخ  76)القرار عدد 

 
 سلطة احملكمة يف ربديدىا وترتيب اآلاثر القانونية عليها. –مسؤولية عن الفراؽ  .5

ؼبا كانت الزوجة ىي من طلبت التطليق للشقاؽ وسبسكت بو، فإف ما استدلت بو على ذلك 
عتبار من شهادات طبية وتنازؿ عن الدعوى اعبنحية ال يعترب حجة على قياـ الزوج ابإلضرار ها، اب

أف الشهادة الطبية ال تشهد إال على اؼبدىل ها وأف التنازؿ عن الدعوى اعبنحية ليس ىو اغبكم 
فيها وتبقى آاثره ؿبصورة يف حق الزوجة اليت مل تدؿ دبآؿ الدعوى اؼبذكورة. فكاف على احملكمة أف 

ان، ومادامت مل تفعل  تبحث يف قياـ مسؤولية الزوج عن الفراؽ من عدمها ابلوسائل اؼبتاحة ؽبا قانو 
 كاف قرارىا غَت مرتكز على أساس قانوين سليم.  

 (98/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يناير  26الصادر بتاريخ  101)القرار عدد 
 

حكم  -ادعاء العقد على امرأة مرتبطة بعالقة زواج مع زوج آخر  –بطبلف عقد الزواج  .1
 حجيتو. –أجنيب قضى ابلطالؽ بينهما 



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

64 

احملكمة ؼبا قضت ببطبلف عقد الزواج رغم أف الزوجة سبسكت يف مقاؿ استئنافها بطبلقها  إف
من زوجها السابق، وأدلت بشهادة بعدـ االستئناؼ ضد اغبكم األجنيب الذي قضى ابلطبلؽ 
بينهما، ودوف أف تبحث يف الشهادة اؼبذكورة، وأف تتحقق بعد ذلك من مقارنة اتريخ اغبكم 

زواج الطاعنة ابؼبطلوب يف النقض، وما إذا كانت الطاعنة خبلؿ زواجها ابؼبطلوب  ابلطبلؽ واتريخ
 تربطها عبلقة زواج بزوجها السابق أـ ال، يكوف قرارىا انقص التعليل.

 (209/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يناير  26الصادر بتاريخ  103)القرار عدد 
 
 شروط تطبيقها. -لبلختطاؼ الدويل للطفل  اتفاقية الىاي اػباصة ابعبوانب اؼبدنية .6

 25يتم تطبيق اتفاقية الىاي اػباصة ابعبوانب اؼبدنية لبلختطاؼ الدويل للطفل اؼبؤرخة يف 
حينما يكوف نقل الطفل أو احتجازه عمبل غَت مشروع قصد ضماف إعادتو فوراي  1980أكتوبر 

من ىذه االتفاقية. واحملكمة ؼبا  2و 3مادتُت وضماف االحًتاـ الفعلي غبقوؽ اغبضانة والزايرة طبقا لل
أيدت اغبكم االبتدائي القاضي على الطاعن بتسليم األبناء احملضونُت للمطلوبة من أجل حضانتهم 

 واغباؿ أهنم يتوفروف على اإلقامة االعتيادية ابؼبغرب، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس.
 (286/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يناير  26الصادر بتاريخ  90)القرار عدد 

 
 إثبات شروطها. –دعوى ثبوت الزوجية  .7

ف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي القاضي بثبوت الزوجية بُت الطرفُت واغباؿ أف تصروبات إ
الشهود اقتصرت فقط على أف الطرفُت متزوجاف ويتعاشراف معاشرة األزواج وؽبما ابن دوف أف 

انعقاد الزواج وال حفلو، ودوف أف تربز يف قرارىا اؼبستند اػباص اؼبتمثل يف حضور  وبضر أي منهم
الشهود وؾبلس العقد وظباع اإلهباب والقبوؿ ومعرفة الويل والصداؽ، ودوف أف تبُت السبب الذي 

 حاؿ دوف توثيق عقد الزواج يف إابنو، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا. 
 (446/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016فرباير  09بتاريخ الصادر  134)القرار عدد 
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عدـ إشعار األب غَت اغباضن  –تغيَت اغباضنة ؼبقر سكناىا إىل مدينة أخرى  –إسقاط اغبضانة   .8

 أثره. –تعذر تنفيذ مقرر الزايرة احملدد يف حكم التطليق للشقاؽ  –بذلك 

إف احملكمة ؼبا استخلصت إخبلؿ الطاعنة حبق الزايرة من خبلؿ تغيَتىا حملل سكناىا وانتقاؽبا 
من مدينة إىل أخرى دوف إشعار اؼبطلوب بذلك حىت يتمكن من تتبع ابنتو، وتعذر صلة الرحم عليو 

لتطليق اببنتو ؼبرتُت واستصداره ألمر استعجايل للتمكن من تنفيذ مقرر الزايرة احملدد يف حكم ا
للشقاؽ، وعدـ سبكنو من ذلك حسب ؿبضري اؼبعاينة اجملردة، وقضت بتأييد اغبكم االبتدائي 
القاضي إبسقاط اغبضانة لئلخبلؿ بنظاـ الزايرة الذي ال أتثَت لسن احملضوف عليو، تكوف قد طبقت 

 من مدونة األسرة تطبيقا سليما. 184مقتضيات اؼبادة 
 (717/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016فرباير  16 الصادر بتاريخ 168)القرار عدد 

 
 175انتفاء االستثناء الوارد ضمن اؼبادة  –زواج األـ اغباضنة بقريب غَت ؿبـر  –إسقاط اغبضانة   .9

 من مدونة األسرة. 

من مدونة األسرة بنصها أف "زواج األـ اغباضنة  175إف اؼبقصود من االستثناء الوارد يف اؼبادة 
بقريب ؿبـر ال يسقط حضانتها" ىو أف يكوف زوج ؿباـر احملضونة، أي وبـر عليو زواج ها 

من مدونة األسرة وال يكفي أف يكوف قريبا فقط، وؼبا كانت الطاعنة  36واؼبنصوص عليهم يف اؼبادة 
لتها ومن أبناء عمومة مطلقها، فهو ليس ؿبرما على ال تنكر أبف زوجها ىو يف نفس الوقت ابن خا

احملضونة، األمر الذي انتفى معو االستثناء اؼبذكور يف النازلة، وتكوف احملكمة ؼبا كبت ىذا اؼبنحى مل 
 زبرؽ اؼبقتضيات أعبله وجاء قرارىا مرتكزا على أساس قانوين سليم. 

 (571/2/1/2015ؼبلف الشرعي عدد يف ا 2016فرباير  16الصادر بتاريخ  169)القرار عدد 
 

 -قرار جنحي استئنايف إبدانة الطرفُت من أجل جنحة الفساد  -دعوى ثبوت النسب  –خطبة   .10
 أثره القانوين. 
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إف احملكمة ؼبا قضت برفض طلب ثبوت النسب بعلة أف العبلقة اليت صبعت بُت الطرفُت ؾبرد 
عبلقة جنسية غَت شرعية حسب القرار اعبنحي االستئنايف الذي أداهنما من أجل جنحة الفساد، 
تكوف قد طبقت الفقو اؼبعموؿ بو الذي دبقتضاه ال يبكن اعبمع بُت حد ونسب، ومل زبرؽ اؼبادة 

 من مدونة األسرة، وعللت قرارىا تعليبل سليما. 156
 (712/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016فرباير  16الصادر بتاريخ  167)القرار عدد 

 
 وجوب إجراء حبث يف الوضعية اؼبادية اغبالية للزوج.  –ربديد اؼبستحقات اؼبًتتبة عن التطليق   .11

خفضت نفقة االبن وواجب سكنو بعلة أف ؿبكمة إف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا 
الدرجة األوىل مل تراع الوضعية اؼبادية واالجتماعية للمستأنف دوف أف تبُت ىذه الوضعية، وتربز يف 
قرارىا عناصر التقدير اليت اعتمدهتا يف ذلك، ودوف أف تبحث يف وضعيتو اؼبادية اغبالية، وفيما إذا  

ربديدىا مبلئما ومؤسسا قانوان وكافيا لتلبية حاجيات الطفل كانت لو مداخيل أخرى حىت يكوف 
 الضرورية، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا.

 (462/2/1/2015 يف اؼبلف الشرعي عدد 2016 فرباير 23الصادر بتاريخ  182 )القرار عدد
 

بوسائل التحقيق وجوب القياـ   -منازعة يف نسب األبناء خبلؿ اؼبرحلة االستئنافية  -بطبلف إراثة  .12
 اؼبفيدة للبت يف ذلك.

إف احملكمة ؼبا اكتفت يف تعليلها ابلقوؿ أبف اغبكم االبتدائي واقع يف ؿبلو وسليم اؼببٌت 
والتعليل، دوف أف ذبيب عما أاثرتو الطاعنتاف ومن معهما يف اؼبرحلة االستئنافية خبصوص اؼبنازعة يف 

ما معلوما وتناقش اإلراثتُت وتتخذ  اؼبوقف القانوين نسب األبناء ، والرد على ما أثَت بكوف نسبه
السليم بشأف كل منهما ابلقياـ بوسائل التحقيق اؼبفيدة للبت يف النسب اؼبتنازع بشأنو، فبا كاف معو 

 قرارىا منعدـ التعليل مستوجبا للنقض. 
 (110/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016فرباير  23الصادر بتاريخ  185القرار عدد )
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 مراعاة اؼبصلحة الفضلى للمحضوف. -زبصيصو بعيدا عن موطن اغباضنة  -سكن احملضوف   .13

من مدونة األسرة قد تركت االختيار لؤلب عندما نصت على  168لئن كانت مقتضيات اؼبادة 
أنو هبب عليو أف يهيئ ألوالده ؿببل لسكناىم أو أف يؤدي اؼببلغ الذي تقدره احملكمة لكرائو، فإف 
ذلك رىُت دبراعاة مصلحة احملضونة الفضلى وعدـ اإلضرار ها. واحملكمة ؼبا قضت إبلغاء اغبكم 

صيص منزؿ األب إلقامة احملضونة وبعد التصدي اغبكم على اؼبستأنف فيما قضى بو من زب
اؼبستأنف عليو أبدائو للمستأنفة مبلغ مايل مقابل سكن احملضونة، بعلة أف زبصيص ؿبل للمحضونة 
بعيدا عن موطن اغباضنة فيو حرج جلي، تكوف قد راعت اؼبصلحة الفضلى للمحضونة وعللت 

 قرارىا دبا فيو الكفاية.  
 (548/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016فرباير  23الصادر بتاريخ  190القرار عدد )

 
 حجيتها. –أحكاـ بنفقة الزوجة ونفقة االبن واالفراد يف السكن  –بطبلف عقد الزواج   .14

 .من اؼبقرر أف حجية األمر اؼبقضي من القرائن القانونية اليت ال تقبل أي إثبات ىبالفها
قض ؼبا تقدـ شخصيا بطلب تسجيل والدة االبن بسجل ودفًت اغبالة اؼبدنية واؼبطلوب يف الن

اػباصُت بو، وىو ما أتتى لو دبقتضى قرار استئنايف هنائي، ابإلضافة إىل استصدار الطاعنة يف 
مواجهتو غبكمُت األوؿ قضى إبفرادىا يف السكن، والثاين قضى ؽبا يف مواجهتو بنفقتها ونفقة ابنهما 

ضبل عن تضمينو يف طلب التطليق للشقاؽ كوف الطالبة زوجتو وؽبما ابن، فبا يدؿ أف اؼبذكور، ف
الرضا بُت الطرفُت الذي ىو ركن الزواج قد ربقق وإف أتخرت كتابة العقد، واليت ىي وسيلة إلثباتو 
وليست ركنا يف انعقاده. واحملكمة مصدرة القرار ؼبا ذباوزت حجية األحكاـ القضائية اليت طهرت 

 لعقد فبا شابو وقضت ببطبلف عقد زواج الطرفُت، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا.ا
 (356/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016مارس  08الصادر بتاريخ  224)القرار عدد 

 
 أثره على النفقة. –حكم ابمتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية   .15
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من مدونة األسرة، فإنو "وبكم للزوجة ابلنفقة من اتريخ إمساؾ الزوج عن  195دبقتضى اؼبادة 
اإلنفاؽ الواجب عليو، وال تسقط دبضي اؼبدة إال إذا صدر حكم عليها ابلرجوع لبيت الزوجية 
وامتنعت". وؼبا كاف الطاعن قد استدؿ ابغبكم القاضي برجوع اؼبطلوبة لبيت الزوجية ودبحضر 

يهما اؼبطلوبة دبقبوؿ، فإف عدـ إعماؿ احملكمة آلاثر اغبجتُت اؼبذكورتُت يف االمتناع، ومل تطعن ف
 النازلة، هبعل قرارىا خارقا للمقتضيات أعبله ومعرضا للنقض. 

  (572/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016مارس  08الصادر بتاريخ  227)القرار عدد 
 

 –رسم صدقة تشهد فيو اؼبطلوبة يف الزوجية أف الطاعن زوجها  –الزوجية بعد الوفاة  دعوى  .16
 حجيتو.

إف احملكمة ؼبا قضت برد دعوى الزوجية بعلة أف اؼبدعي مل يتقدـ بدعوى الزوجية إال بعد وفاة 
هما اؽبالكة ومل يدؿ ابلسبب القاىر الذي حاؿ دوف توثيق عقد الزواج وأف الشاىدين اؼبستمع إلي

ابتدائيا مل تكن شهادهتما مفصلة، واغباؿ أف الطاعن سبسك ابإلضافة إىل اإلراثتُت اؼبشار إليهما اليت 
شهد شهودنبا أبف الطاعن من ورثة اؽبالكة اؼبذكورة برسم الصدقة الذي تشهد فيو اؼبتصدقة أبف 

أنبية يف الفصل يف النزاع، الطاعن زوجها، وأف عدـ مناقشتها للواثئق اؼبذكورة على الرغم فبا ؽبا من 
 هبعل قرارىا انقص التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو.

  (584/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016مارس  15الصادر بتاريخ  248)القرار عدد 
 

عنواف الزوج  –الدفع بعدـ قبولو لوقوعو خارج األجل  -استئنافو  -حكم ابلتطليق واؼبستحقات   .17
 من ؽ.ـ.ـ. 38تطبيق الفصل  –يوجد ابػبارج 

من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، فإف االستدعاء يسلم إىل الشخص نفسو أو  38دبقتضى الفصل 
وهبوز أف يتم التسليم يف اؼبوطن اؼبختار،  يف موطنو أو يف ؿبل عملو أو يف أي مكاف آخر يوجد فيو،

ويعترب ؿبل اإلقامة موطنا ابلنسبة ؼبن ال موطن لو ابؼبغرب. واحملكمة اؼبطعوف يف قرارىا ؼبا اعتربت 
االستئناؼ مستوفيا للشروط الشكلية خاصة أف عنواف اؼبطلوب يوجد ابلداير اإليطالية ومل يبلغ 
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و أو يف ؿبل عملو أو يف موطنو اؼبختار أو يف ؿبل إقامتو، بل ابغبكم االبتدائي شخصيا أو يف موطن
اؼبشار إليو أعبله ومل زبرؽ  38بلغ بعنواف والدتو الذي ال وجود لو ابؼبلف، فإهنا طبقت الفصل 

 احملتج بو، وردت على الدفع اؼبثار وعللت قرارىا تعليبل كافيا.  134الفصل 
 ( 724/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016مارس  15الصادر بتاريخ  247)القرار عدد 

 
 شروطو. –ربديد واجب السكن للزوجة مستقبل عن النفقة   .18

إف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي الذي حدد واجب السكن للزوجة مستقبل عن النفقة 
ف بيت واغباؿ أف ذلك ال يصار إليو حينما تكوف العبلقة الزوجية قائمة ومستمرة بينهما ابعتبار أ
من  84الزوجية ىو السكن الذي هبمعهما وإمبا وبدد مستقبل حينما ينص عليو قانوان كما يف اؼبادة 

مدونة األسرة عندما يتعذر سكن الزوجة خبلؿ العدة يف بيت الزوجية أو يف سكن مبلئم لو، وال 
ادرتو من تلقاء سيما أف الطاعن صرح يف مقالو االستئنايف أبنو ىيأ للمطلوبة سكنا خاصا ها، وغ

 نفسها بعد سفره خارج أرض الوطن، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا وعرضت قرارىا للنقض.
 (607/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد 2016مارس  22الصادر بتاريخ  264)القرار عدد 

  
 موانعو. -اعتصار اؽببة   .19

اؼبقرر فقها أف من موانع اعتصار اؽببة انتقاؿ ملكية اؼباؿ اؼبوىوب إىل الغَت قبل اإلشهاد من 
بو كما للشيخ خليل يف ـبتصره "إف مل تفت" قاؿ الفقيو اػبرشي يف شرحو "واؼبعٌت أف شرط 

يف االعتصار للهبة أف ال تفوت من يد اؼبوىوب لو ببيع...". وؼبا ثبت أف اؼبوىوب لو تصرؼ ابلبيع 
موضوع اؽببة إىل الغَت يف اتريخ سابق على اتريخ اإلشهاد ابعتصارىا، فإف احملكمة عندما مل تراع  
كوف تفويت اؼباؿ اؼبوىوب من موانع اعتصار اؽببة حسبما كاف مقررا فقها بتاريخ صدور اؽببة، وىو 

ذلك جردت قضاءىا من مدونة اغبقوؽ العينية، فإهنا ب 285نفس اؼبقتضى الذي كرستو حاليا اؼبادة 
 من أي أساس وخرقت القانوف.
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 (118/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2016مارس  22الصادر بتاريخ  265)القرار عدد 
 

 شروط إعماؽبا. –يبُت اإلنكار   .20

إف احملكمة ؼبا اعتربت اليمُت يف انزلة اغباؿ يبُت إنكار لكوف الطاعن أنكر ما ادعتو اؼبطلوبة 
من استيبلئو على حوائجها ووجهتها ؽبا بعد ما مل يؤدىا الطاعن رغم سبق إعبلمو وإمهالو فإهنا 

 طبقت الفقو اؼبالكي اؼبعموؿ بو يف اؼبسألة. 
 (605/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016رس ما 29الصادر بتاريخ  280)القرار عدد 

 
 السلطة التقديرية للمحكمة. –عدـ إثبات الزوج لدخلو  –تقدير اؼبستحقات   .21

إف تقدير النفقة وتوابعها فبا تستقل بو ؿبكمة اؼبوضوع وال رقابة عليها يف ذلك من طرؼ 
واحملكمة اؼبطعوف يف قرارىا ؼبا تبُت ؿبكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير اؼبقررة قانوان. 

ؽبا أف الطالب مل يدؿ دبا يثبت دخلو وقضت عليو بتأييد اغبكم االبتدائي فيما قضى بو من 
من مدونة األسرة  188مستحقات، تكوف قد استعملت سلطتها التقديرية وطبقت مقتضيات اؼبادة 

 تطبيقا سليما.
 (630/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016مارس  29الصادر بتاريخ   294)القرار عدد 

 
 –الزوج حاضر ابلبلد أو غائب ومل ترفع الزوجة خبلؿ غيابو  –منازعة حوؿ اإلنفاؽ من عدمو   .22

 القوؿ قوؿ الزوج مع يبينو.

دبقتضى قواعد الفقو، إذا تنازع الزوجاف حوؿ اإلنفاؽ من عدمو خبلؿ فًتة الزواج، والزوج 
ترفع الزوجة خبلؿ غيابو، فإف احملكمة تعتمد قوؿ الزوج مع يبينو ألنو  حاضر ابلبلد أو غائب ومل

يعترب حائزا لزوجتو دبقتضى عقد الزواج، ما مل ترفع دعواىا حالة غيبتو فيقضى ؽبا من اتريخ الرفع 
مع يبينها، واحملكمة ؼبا اعتربت أف وجود الزوجة واألبناء مع اؼبلـز ابلنفقة قرينة يبكن دحضها، 
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ت لبنات الطاعن رغم أف شهادهتن غَت عاملة يف النزاع الستفادهتن منها تكوف قد أساءت واستمع
 تطبيق القاعدة الفقهية اؼبشار إليها وىي دبثابة قانوف.

 (982/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016 أبريل 05الصادر بتاريخ 304)القرار عدد 
 

مراعاة اؼبصلحة الفضلى  –إىل اؼبغرب انتقاؿ األب بشكل عرضي  –طلب إسقاط اغبضانة   .23
 للمحضونُت. 

إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا من خبلؿ واثئق اؼبلف أف األب سافر أبسرتو اؼبتكونة من زوجتو 
اؼبطلوبة وابنيو إىل بلد خارج اؼبغرب، حيث كاف يقيم معهم ابؼبنزؿ الذي اكًتاه يف اظبو، وحصل ىو 

ؾ وأنو ال يوجد ابؼبلف ما يفيد منع األب من زايرة ابنيو دبقر وأفراد أسرتو على اإلقامة الدائمة ىنا
سكنهما ابػبارج، وأف انتقالو إىل اؼبغرب عرضا لتفقد أعمالو ال يسقط حضانة األـ عن ابنيها رعيا 

 لسنهما ومصلحتهما الفضلى، وقضت تبعا لذلك برد الدعوى، يكوف قرارىا معلبل تعليبل سليما.
 (979/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016أبريل  05بتاريخ  الصادر 303)القرار عدد 

 
العربة دبن ىو مقيد  –صفة صفة اؼبالكُت على الشياع يف العقارات احملفظة  –دعوى القسمة   .24

 ابلرسم العقاري وليس برسم اإلراثة.

ُت من اؼبقرر أف األصل يف إثبات صفة اؼبالكُت على الشياع يف العقارات احملفظة ىو للمسجل
من اؼبرسـو اؼبلكي بشأف التحفيظ العقاري اؼبؤرخ  66يف رسومها دوف غَتىم وفق اؼبقرر يف الفصل 

الذي رفعت الدعوى يف ظلو. واحملكمة ؼبا ردت دعوى الطالبُت اؼبوجهة من  1913غشت  12يف 
وعلى اؼبسجلُت ابلرسم العقاري بعلة أنو مل يتم إدخاؿ أحد األطراؼ يف الدعوى ابعتباره مالكا على 
الشياع يف العقار موضوع الرسم اؼبذكور دبقتضى رسم اإلراثة واغباؿ أنو غَت مسجل بو، تكوف قد 

 صل أعبله.خرقت الف
 (436/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2016أبريل  05الصادر بتاريخ  311)القرار عدد 
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إخراج ؿبكمة االستئناؼ لعقارين من القسمة العينية مع أتييد اغبكم االبتدائي  –دعوى القسمة   .25
 أتثَت على حظوظ الطاعنُت يف اؼبدعى فيو. –فيما قضى بو 

ج قطعة أرضية ومنزؿ من دعوى القسمة أيدت اغبكم إف احملكمة بعدما قضت إبخرا 
االبتدائي يف ابقي ما قضى بو وىو اؼبصادقة على تقرير اػببَت اؼبنجز يف اؼبرحلة االبتدائية والذي 
اقًتح قسمة عينية عبميع اؼبدعى فيو دبا يف ذلك ما مت إخراجو من الدعوى دبقتضى القرار اؼبطعوف 

الطاعنُت يف اؼبدعى فيو حسب الثابت من تقريري اػبربة األصلي  فيو، األمر الذي أثر على حظوظ
والتكميلي. واحملكمة اؼبطعوف يف قرارىا ؼبا مل أتمر إبجراء خربة على اؼبدعى فيو يستثٌت منو ما مت 

 إخراجو من الدعوى، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا.
 (474/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2016أبريل  05الصادر بتاريخ  312)القرار عدد 

 
وجوب االعتماد على الدخل اغبقيقي ولو بعد إجراء خربة  –ربديد مستحقات اؼبطلقة واألبناء   .26

 حسابية.

إف احملكمة ؼبا حددت مستحقات اؼبطلوبة وبنتها استنادا إىل كوف الطاعن يكري مقهى 
نو أدىل دبا يفيد أداءه لنفقة اؼبطلوبة وابنتو وشقتُت ومل يثبت أف الشركة آلت إىل التصفية. واغباؿ أ

حسب اغبواالت البنكية وسبسك بكوف دخلو أصبح يعرؼ تراجعا، وابلتايل كاف عليها أف ترد على 
اغبواالت اؼبذكورة وأف ربدد اؼبستحقات احملكـو ها ابالعتماد على الدخل اغبقيقي للطاعن ولو بعد 

 معو قرارىا انقص التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو. إجراء خربة حسابية، األمر الذي كاف 
 (199/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016 أبريل 12الصادر بتاريخ  330)القرار عدد 

 
وجوب البحث مع  –يوما على اتريخ الزواج  48والدتو بعد مضي  -منازعة يف نسب االبن   .27

 الطرفُت حوؿ حصوؿ الرضا بينهما ابلزواج قبل اإلشهاد عليو يف العقد.

من مدونة األسرة ينعقد الزواج إبهباب من أحد اؼبتعاقدين وقبوؿ من اآلخر  10دبقتضى اؼبادة 
و االستئنايف أبف االبن ليس أبلفاظ تفيد معٌت الزواج لغة وعرفا. وؼبا كاف الطاعن قد سبسك يف مقال
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يوما على اتريخ الزواج، فإنو كاف على احملكمة  48منو، ابعتبار أف اؼبطلوبة وضعتو بعد مضي 
التحقق من خبلؿ البحث مع الطرفُت فيما إذا كاف قد حصل الرضا بينهما ابلزواج قبل اإلشهاد 

أتخر اإلشهاد لدى عدلُت ألنو ليس عليو يف العقد أـ ال ابعتبار أف الزواج يتحقق ابلرضا بو وإف 
بركن كما ىو مقرر فقها وقانوان و إمبا ىو وسيلة إلثبات الزواج. وإذ ىي مل تفعل يكوف قرارىا انقص 

 التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو.
 (182/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016أبريل  12الصادر بتاريخ  329)القرار عدد 

 
وجوب تنبيو الطرؼ يف وثيقة تبليغ القرار  –تئنايف غيايب بثبوت النسب قرار اس –طعن ابلتعرض   .28

 الغيايب إىل أنو ابنقضاء أجل عشرة أايـ من اتريخ التبليغ الواقع يسقط حقو يف التعرض.

احملكمة ؼبا قضت بعدـ قبوؿ تعرض الطاعن على قرارىا الغيايب بعلة أنو جاء خارج األجل  إف
من ؽ.ـ.ـ، تكوف قد  130القانوين، دوف أف تتأكد من تضمُت التبليغ للتنبيو اؼبشار إليو يف الفصل 

 أساءت تطبيق الفصل اؼبذكور ومل ذبعل لقضائها أساسا.
 (705/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016أبريل  26الصادر بتاريخ  370)القرار عدد 

 
 شروطو. –سقوط نفقة الزوجة   .29

من مدونة األسرة وبكم بسقوط نفقة الزوجة الناشر إذا حكم عليها ابلرجوع  195طبقا للمادة 
إىل بيت الزوجية وامتنعت. واحملكمة ؼبا استخلصت من ؿبضر ؿباولة التنفيذ أف الطاعنة امتنعت عن 

 بيت الزوجية كما قضى بو اغبكم موضوع التنفيذ اؼبذكور، وأتكد ؽبا ذلك من البحث الرجوع إىل
الذي أجرتو مع الطرفُت خبلؿ مرحلة االستئناؼ، واعتربت أف وجود الطاعنة خارج بيت الزوجية 
حىت ما بعد ؿباولة التنفيذ ؼبدة تزيد على سنة دليل قوي على عدـ رغبتها يف التنفيذ، وأف إجراء 

ذار احملتج بو قد أصبح بذلك متجاوزا وقضت إبسقاط نفقتها من اتريخ امتناعها، تكوف قد اإلن
 من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية. 440اؼبذكورة ومل زبرؽ الفصل  195طبقت اؼبادة 

 (65/2/1/2016يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  03الصادر بتاريخ  385)القرار عدد 
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 -مصحح اإلمضاء ومقالُت من أجل إثبات العبلقة الزوجية بينهما إشهاد عريف  -دعوى الزوجية   .30

 أثره. –عدـ منازعة اؼبطلوب يف صحتها أو مضموهنا 

من مدونة األسرة، فإف الزواج ينعقد إبهباب من أحد اؼبتعاقدين وقبوؿ من  10دبقتضى اؼبادة 
ستدلت على ذلك دبقالُت سبق اآلخر أبلفاظ تفيد معٌت الزواج لغة أو عرفا. وؼبا كانت الطاعنة قد ا

للمطلوب أف قدمهما دبعية الطاعنة من أجل إثبات العبلقة الزوجية بينهما أماـ القضاء وأقبزا معا 
اإلشهاد العريف اؼبصحح اإلمضاء على قياـ العبلقة الزوجية بينهما، فإف احملكمة ؼبا استبعدت 

صحتها أو مضموهنا ابعتباره كاف طرفا فيها الواثئق اؼبذكورة ابلعلة أعبله دوف منازعة اؼبطلوب يف 
 من مدونة األسرة. 16و 10تكوف جعلت قرارىا خارقا للمادتُت 

 (175/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  03الصادر بتاريخ  389)القرار عدد 
 

 ال يصار إىل قيمتو إال عند ضياعو. -رده بعينو عند ثبوتو  -شوار   .31

اعبهاز )الشوار( عند ثبوتو يرد أصبل بعينو، وأنو ال يصار إىل قيمتو إال عند من اؼبقرر فقها أف 
ضياعو. واحملكمة مصدرة القرار ؼبا عللت ما قضت بو من إلغاء اغبكم اؼبستأنف والتصدي واغبكم 
بعدـ قبوؿ الطلب بعدـ وجود ما يفيد ضياع اعبهاز خاصة وأف اؼبطلوب أاثر أبف الشوار ال زاؿ 

ورىن إشارة مفارقتو، وىو ما أكدتو ىذه األخَتة يف جلسة البحث  ؼبا صرحت أبف على حالتو 
الشوار ما يزاؿ حبوزة مفارقها، وأهنا تطالب ابسًتجاع قيمتو لكونو قد يتعرض للتغيَت أو اإلتبلؼ من 

 طرؼ الطاعن، فإهنا عللت قرارىا دبا فيو الكفاية.
 (671/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  03الصادر بتاريخ  383)القرار عدد 

 
 اقًتانو دباؿ أو ما يؤوؿ إليو. –الصفة يف رفعها  –دعوى نفي النسب   .32
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إف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي فيما قضى بو من عدـ قبوؿ طلب نفي نسب اؼبطلوب، 
 يف تقديبو، بسبب أف الطلب قدـ ؾبردا من حق مايل أو آيل إىل اؼباؿ وابلتايل فبل صفة للمدعُت

رغم إقرار نفس اغبكم ىذه الصفة ؽبم يف الشق اؼبتعلق بنفي العبلقة الزوجية بُت موروثهم واؼبطلوبة 
يف النقض لتأثَت الدعاوى اؼبقامة بُت الطرفُت على تركة اؼبوروث، تكوف قد تبنت علتُت متناقضتُت، 

اؼبلف، أو ابالستعانة بوسائل ومل ربسم يف النزاع حوؿ النسب اؼبعروض أمامها على ضوء واثئق 
التحقيق اؼبتاحة ؽبا، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا، وعللت قرارىا تعليبل فاسدا وىو دبثابة 

 انعدامو. 
 (320/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  10الصادر بتاريخ  406)القرار عدد 

 
 شروطو. –طلب مراجعة النفقة   .33

ف طلب مراجعة النفقة لئن كاف ـبوال قانوان ؼبستحقها، فهو رىُت بتغَت األوضاع اليت حددت إ
فيها ومنها دخل اؼبلـز ها حىت يكوف التحديد مبلئما معو. واحملكمة ؼبا رفعت مبلغ نفقة االبنُت 

ة اعتمادا فقط على مرور السنة دوف أف تبحث يف التحسن اؼبدعى بو من طرؼ اؼبطلوبة للوضعي
اؼبادية للطاعن حىت تقف على دخلو اغبقيقي وتربز يف قرارىا عناصر التقدير اليت تعتمدىا يف ذلك 

 من مدونة األسرة، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا. 190و 189طبقا ؼبقتضيات اؼبادتُت 
 (679/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  10الصادر بتاريخ  408)القرار عدد 

 
 شروطو. –ثبوت نسب ابن للخاطب   .34

من مدونة األسرة فإف اغبمل الذي ينسب للخاطب ىو ذلك الذي يظهر  156دبقتضى اؼبادة 
ابؼبخطوبة إذا سبت اػبطوبة. واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا مل تتحقق من شهادة الشهود من 

من مدونة  156ابقي شروط اؼبادة  اتريخ ضبل اؼبطلوبة ىل كاف قبل اػبطبة أـ بعدىا، ومن توافر
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األسرة، قبل األمر إبجراء خربة جينية، واليت مل يتوصل الطاعن ابالستدعاء غبضورىا، وترتب على 
 ذلك ما هبب قانوان، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا.

 (18/2/1/2016يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  17الصادر بتاريخ  425)القرار عدد 
 

 أثره. –عدـ اغبضور ألخذ عينات قصد ربليلها  –خربة جينية  –النسب  دعوى نفي  .35

إف احملكمة ؼبا قضت بعدـ قبوؿ دعوى النسب دوف أف ترتب ما يقتضيو القانوف على عدـ 
حضور الزوجة أماـ ـبترب الدرؾ اؼبلكي ألخذ عينات االبن قصد ربليلها بغَت عذر مقبوؿ، فإهنا مل 

 ذبعل ؼبا قضت بو أساسا.
 (357/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد 2016ماي  24الصادر بتاريخ  440القرار عدد )

 
 وجوب التأكد من الوضع اؼبادي لؤلب. –واجبات التعليم يف مدرسة خصوصية   .36

إف احملكمة ؼبا قضت على األب بواجبات التمدرس يف مدرسة خصوصية دوف مناقشة وضعو 
اؼبادي والبحث فيما إذا كانت لو مداخيل أخرى غَت ما أثبتو يكوف قرارىا انقص التعليل اؼبنزؿ 

 دبنزلة انعدامو. 
 (299/2/1/2016يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  31الصادر بتاريخ  457)القرار عدد 

 
 شروطها. –دعوى ثبوت الزوجية   .37

من مدونة األسرة، فإف أركاف الزواج ىي اإلهباب والقبوؿ وبتطابقهما يكوف  10دبقتضى اؼبادة 
الرضى يف عقد الزواج، إضافة إىل الشروط األخرى ومنها انتفاء اؼبوانع الشرعية. وؼبا ثبت 

الشهود، وإقباهما للولد، وصدور  للمحكمة تراضي اؼبطلوبُت على الزواج واشتهاره كما أكد ذلك
من  16حكم بثبوت نسبو، وعدـ وجود موانع، وقضت بثبوت الزواج بينهما، فإهنا طبقت اؼبادة 

مدونة األسرة. وأما ما يتعلق دبسطرة التعدد، فإهنا تطبق قبل كتابة العقد. أما بعد ثبوت الزواج 
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تجاوزة وكذلك السبب القاىر الذي حاؿ دوف والبناء ابلزوجة ووجود اغبمل أو الولد، فإهنا تصبح م
 توثيق العقد يف إابنو.
 (762/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  31الصادر بتاريخ  454)القرار عدد 

 
 تطبيق القانوف العربي اؼبغريب. -دعوى التطليق  -زواج عربي   .38

العربية اؼبغربية وعقد ثبت للمحكمة أف الطرفُت قد تزوجا حسب األحواؿ الشخصية ؼبا 
زواجهما لدى عدلُت عربيُت ابؼبغرب، واعتربت أف القانوف العربي اؼبغريب ىو الواجب التطبيق على 
العبلقة بُت الطرفُت اليت تتعلق بزواج ديٍت كما نص على ذلك القرار، واستبعدت تبعا لذلك تطبيق ما 

 للت قرارىا تعليبل كافيا.عداه من قانوف آخر أو اتفاقية، فإهنا طبقت القانوف وع
 (776/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  31الصادر بتاريخ  445)القرار عدد 

 
 

عدـ جواز الرجوع فيو ماداـ ال يوجد ما يكذبو عقبل أو  -إقرار ابلنسب  -دعوى ثبوت النسب   .39
 عادة.

اؼبقرر فقها أنو ال هبوز الرجوع يف اإلقرار ماداـ ال يوجد ما يكذبو عقبل أو عادة. واحملكمة  من
ؼبا عللت قضاءىا أبف من وسائل إثبات النسب إقرار الشخص على نفسو بذلك وأف الدفع بعدـ 
شرعية نسب البنت يعارضو إقراره وال يرجى من ورائو سوى التخلص من تبعات النسب، فإهنا 

 ؼبا قضت بو أساسا ومل زبرؽ أي مقتضى قانوين. جعلت
 (760/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يونيو  14الصادر بتاريخ  485)القرار عدد 

 

مناقشة احملكمة للموضوع دوف أف  -دفع ابنعداـ الصفة  -األـ نيابة عن ابنتها الراشدة  تقاضي .40
 انعداـ التعليل.  –تناقش صحة الدعوى من حيث الشكل 
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إف احملكمة ؼبا انقشت موضوع الدعوى دوف أف ترد على دفع الطاعن ابنعداـ صفة اؼبطلوبة 
رغم ما ؽبذا الدفع من أتثَت على قضائها، يكوف  يف التقاضي نيابة عن ابنتها البالغة لسن الرشد

 من ؽ.ـ.ـ. 345قرارىا خارقا للفصل 
  (263/2/1/2016يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يوليوز  12الصادر بتاريخ  531)القرار عدد 

 

 بقاء احملضوف عند حاضنتو مراعاة ؼبصلحتو الفضلى. -خربة طبية على اغباضنة  -إسقاط اغبضانة  .41

ؼبا تبُت ؽبا من اػبربة الطبية أف اغبالة العامة للحاضنة مستقرة اآلف وأف وضعها  إف احملكمة
الصحي ال وبوؿ دوف القياـ دبهامها كحاضنة، واستخلصت من تصريح احملضوف أف والدتو هتتم بو، 
وأف استقراره النفسي يف حضنها كاف لو األثر االهبايب على نتائجو الدراسية، وقضت برفض طلب 

 اغبضانة بعلة أف مصلحتو تكمن يف بقائو عندىا، تكوف قد جعلت ؼبا قضت بو أساسا.إسقاط 
 (741/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يوليوز  19الصادر بتاريخ  541القرار عدد )

 
  حجيتو.  –حكم أجنيب  –دعوى النفقة  .42

البنت وبرفض نفقة إف احملكمة ؼبا عللت ما قضت بو من كوف اغبكم األجنيب القاضي بنفقة 
اؼبستأنف عليها قد حسم يف قضية النفقة بُت الطرفُت، واغباؿ أف الطاعنة طلبت النفقة عن مدة 
سابقة عن اؼبدة اليت قضى فيها اغبكم األجنيب اؼبذكور وىي من اتريخ اإلنباؿ ومغادرة الزوج لبيت 

زع فيها اؼبدعى عليو، فإهنا مل ذبعل ؼبا الزوجية إىل غاية اتريخ اغبكم األجنيب اؼبومأ إليو واليت مل ينا
 قضت بو أساسا.

  (739/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يوليوز  19الصادر بتاريخ  540)القرار عدد 
 

 شروطو. –سفر احملضوف خارج اؼبغرب  .43
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من مدونة األسرة، فإنو ال يستجاب لطلب اإلذف ابلسفر ابحملضوف خارج  179طبقا للمادة 
اؼبغرب إال بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودتو إىل اؼبغرب. واحملكمة ؼبا قضت بتأييد 
اغبكم االبتدائي يف ما انتهى إليو من رفض طلب الطاعنة لعدـ ثبوت شرطي اؼبادة أعبله، 

حث الذي أجرتو احملكمة االبتدائية ومن واثئق اؼبلف يف إطار سلطتها مستخلصة ذلك من الب
 التقديرية، يكوف قرارىا معلبل تعليبل كافيا.  

 (217/2/1/2016يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يوليوز  19الصادر بتاريخ  553)القرار عدد 
 
 

 سقوطها بسبب التقادـ. -قانوف خطة العدالة  -متابعة أتديبية  .2

اؼبقرر أف اؼبتابعة التأديبية ضد العدؿ تتقادـ دبرور ثبلث سنوات ابتداء من اتريخ ارتكاب من 
اؼبخالفة، واحملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف اؼبتابعة قد طاؽبا التقادـ وقضت تبعا لذلك بسقوطها تكوف قد 

 طبقت القانوف تطبيقا سليما.
 (262/2/1/2015الشرعي عدد يف اؼبلف  2016شتنرب  06الصادر بتاريخ  567)القرار عدد 

  

 وجوب تقيدىا ابلنقطة القانونية موضوع النقض. –ؿبكمة اإلحالة   .44

ف قرار ؿبكمة النقض علل النقض األوؿ أبف احملكمة مصدرة القرار اؼبنقوض سابقا مل تناقش إ
اغبكم األجنيب الذي قضى إبلزاـ الطاعن ابؼبسانبة يف تكاليف اغبضانة والًتبية والتعليم اؼبناسب 

موضوع  لبلبن، إال أف ؿبكمة االستئناؼ بعد إحالة اؼبلف عليها عوض أف تتقيد ابلنقطة القانونية
النقض، عمدت إىل رفع اؼببالغ موضوع القرار اؼبنقوض حسب ما جرى عليو منطوؽ قرارىا وقضت  
كذلك بتوسعة األعياد اليت مل تكن ؿبل طلب من قبل اؼبطلوبة يف النقض، رغم أف ىذه األخَتة مل 

يف  تطعن ابلنقض يف القرار االستئنايف اؼبنقوض سابقا والذي اكتسب قوة الشيء اؼبقضي بو
 من ؽ.ـ.ـ. 369مواجهتها فيما قضى بو، تكوف قد خرقت قاعدة ال يضار أحد بطعنو والفصل 

 (750/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016 شتنرب 20الصادر بتاريخ  591)القرار عدد 
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من  32اؼبادة  –مسطرة شفوية  –قضية مرتبطة ابلنفقة  –مقاؿ استئنايف مقدـ بصفة شخصية   .45

 ماة.قانوف احملا

من قانوف احملاماة، فإف قضااي النفقة اليت تطبق فيها اؼبسطرة الشفوية  32دبقتضى اؼبادة 
تستثٌت من تطبيق قواعد اؼبسطرة الكتابية اليت يلـز فيها تقدًن اؼبقاالت واؼبذكرات الدفاعية بواسطة 

ة مقاؿ ضمنو ؿباـ. واحملكمة ؼبا قضت بعدـ قبوؿ استئناؼ الطالب الذي تقدـ بو شخصيا بواسط
الوقائع وأسباب استئنافو للحكم االبتدائي يف قضية مرتبطة ابلنفقة اليت تتسع إىل توابعها، فإهنا مل 

 ذبعل ؼبا قضت بو أساسا.
 (57/2/1/2016يف اؼبلف الشرعي عدد  2016شتنرب  20الصادر بتاريخ  579)القرار عدد 

 
 قوؿ األب مع يبينو. –ادعاء اإلنفاؽ  –نفقة االبن   .46

ف احملكمة ؼبا قضت بنفقة االبن رغم منازعة األب يف اإلنفاؽ عليو خبلؿ اؼبدة اؼبطلوبة، إ
ودوف مراعاة قاعدة القوؿ قولو مع يبينو اليت تطبق سواء عند النزاع يف نفقة الزوجة أو يف نفقة 

 األبناء، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا. 
 (785/2/1/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016 شتنرب 20الصادر بتاريخ 583)القرار عدد 

 
انتفاء صفتهم  –ثبوت تنازؽبم عن حقوقهم  –عدـ إدخاؿ بعض الورثة  –دعوى القسمة   .47

 ومصلحتهم يف مقاضاهتم.

ف احملكمة ؼبا قضت بعدـ قبوؿ دعوى القسمة بعلة عدـ إدخاؿ بعض الورثة يف الدعوى إ
الدعوى غَت قائمة يف انزلة اغباؿ طاؼبا أهنم تنازلوا عن واغباؿ أف صفة الورثة اؼبعنيُت ومصلحتهم يف 

 حقوقهم يف اؼبدعى فيو لفائدة الطاعنُت، يكوف قرارىا فاسد التعليل الذي ىو دبثابة انعدامو.

 (43/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يناير  26الصادر بتاريخ  97)القرار عدد 
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 أثره. -مُت العقد لشرط حيازة العقار بعد وفاة الواىب تض -تقييده ابلرسم العقاري  - اؽببةعقد  .48

إف تضمُت عقد اؽببة شرط حيازة العقار بعد وفاة الواىب يبقى دوف أتثَت ما دامت اغبيازة 
القانونية بتسجيل العقار اؼبوىوب ابلسجبلت العقارية قد ربقق قبل حصوؿ مانع اؼبوت، واحملكمة 

من  452اؽببة، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا وخرقت اؼبادة اؼبطعوف يف قرارىا ؼبا قضت ببطبلف 
 مدونة اغبقوؽ العينية.     

 (24/4/4/4143يف اؼبلف الشرعي عدد  4144فرباير  44الصادر بتاريخ  442القرار عدد ) 
 

وجوب إجراء ربقيق وحبث  –منازعة يف الرسـو ويف مدى تعلقها ابؼبدعى فيو  –القسمة  دعوى .49
 بعُت اؼبكاف.

ؼبا كاف الطرؼ الطاعن قد أاثر منازعة يف الرسـو ويف مدى تعلقها ابؼبدعى فيو اؼبطلوب 
قسمتو، فإف احملكمة كاف عليها أف تبحث يف ذلك ولو إبجراء ربقيق والبحث بعُت اؼبكاف، مث 
تقضي دبا ثبت ؽبا ألف اػبربة اؼبنجزة مل يكن من مهامها تطبيق اغبجج على أرض الواقع، وىي 

 عندما مل تفعل، يكوف قرارىا انقص التعليل اؼبوازي النعدامو. 

 (487/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد 2016فرباير  23الصادر بتاريخ  184)القرار عدد 
 

 بطبلنو. –إخبلء اؼبتصدؽ للسكن اؼبتصدؽ بو  عدـ –عقد صدقة  .50

 369إف ؿبكمة اإلحالة تقيدا منها ابلقرار الناقض كما توجب ذلك الفقرة الثانية من الفصل 
من ؽ.ـ.ـ أمرت إبجراء حبث ابالستماع لشهود اللفيفُت اؼبدىل هما من الطرفُت قصد التأكد من 

ؽبا أف اؼبتصدؽ مل ىبل السكن اؼبتصدؽ بو، بل  واقعة إفراغ اؼبتصدؽ للمنزؿ اؼبتصدؽ بو، فثبت
ظل بو إىل أف تويف. ودبا أف حيازة اؼبتصدؽ عليو للمتصدؽ بو شرط أساسي لصحة الصدقة، وأف 
ىذه اغبيازة هبب أف تتمثل يف إخبلء اؼبتصدؽ للسكٌت منو ومن أمتعتو على قوؿ اؼبتحف، واعتربت 

ؽبا دليل أنو أكرى سفلي الدار وقضت ببطبلنو، فإهنا أف عقد الصدقة اؼبستدؿ بو ابطبل ومل يثبت 
 جعلت لقرارىا أساسا وعللتو تعليبل كافيا.
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 (971/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016أبريل  19الصادر بتاريخ  343القرار عدد )
 

 اجمليب ابغبوز ال يكلف بشيء إال إذا أدىل القائم حبجة اتمة.  –دعوى االستحقاؽ  .51

أسست قضاءىا على جواب اؼبطلوبُت ابغبوز أاب عن جد ؼبدة تزيد على مائة سنة إف احملكمة 
واجمليب ابغبوز كما ىو مقرر فقها ال يكلف بشيء إال إذا أدىل القائم حبجة اتمة مستجمعة لشروطها 
الفقهية والقانونية. واحملكمة يف إطار سلطتها قومت موجب اإلحصاء اؼبستدؿ بو من الطاعنُت 

أنو ال يشكل حجة مثبتة للملك، إذ اكتفى ابإلشهاد أف العقار من متخلف اؽبالك واستخلصت 
دوف التنصيص على عناصر اؼبلكية احملددة فقها، فكاف بذلك قرارىا مطابقا للمقتضيات الفقهية 

 الواجبة التطبيق على النازلة.
 (116/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016أبريل  26الصادر بتاريخ  374القرار عدد )

 
تبليغ احملكـو  –الدفع بعدـ قبولو لوقوعو خارج األجل القانوين  –استئنافو  -حكم ببطبلف إراثة  .52

 حجيتها. –شهادة بعدـ التعرض واالستئناؼ  -عليو شخصيا ابغبكم اؼبطعوف فيو 

إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف الطاعن قد بلغ شخصيا ابغبكم اؼبستأنف حسب شهادة عدـ 
االستئناؼ اليت اعتمدىا احملافظ على األمبلؾ العقارية يف تنفيذ اغبكم اؼبستأنف، مث التعرض و 

أجرت حبثا يف النازلة انتهت فيو إىل أف شهادة التسليم قد ضاعت يف ظروؼ قاىرة وؾبهولة، 
 19واستخلصت من ذلك صحة التبليغ بعدما ثبت ؽبا أبف تنفيذ اغبكم قد مضى عليو أكثر من 

 سنة، وقضت تبعا لذلك بعدـ قبوؿ االستئناؼ فإهنا قد بنت قضاءىا على أساس. 

  (399/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016ماي  31الصادر بتاريخ  446)القرار عدد 
 

 شروط صحتو. -عقد وصية  .53

ؼبا خلصت احملكمة يف منطوؽ قرارىا إىل أتييد اغبكم االبتدائي فيما قضى بو من رفض طلب 
بطبلف الوصية مؤكدة أنو ال مانع شرعي من أف تكوف الوصية يف مرض اؼبوت، مؤسسة على 



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

83 

من مدونة األسرة، مث عللت دبا ثبت ؽبا من أوراؽ اؼبلف من أف  279و 278و 277مقتضيات اؼبواد 
ر لدى العدلُت اؼبنتصبُت لئلشهاد وكاف راشدا وأوصى بثلث عقاره ؼبكفولتو قاصدا ها اؼبوصي حض

 الرب واإلحساف إليها، وشهد عليو العدالف ابألسبية تكوف بذلك التزمت التطبيق الصحيح للقانوف.

 (859/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يونيو  07الصادر بتاريخ  460)القرار عدد 
 

تقادـ الدعوى  -سنة على اتريخ عقد الصدقة  15مرور  -الدفع ابلتقادـ  -بطبلف عقد صدقة  .54
 الرامية إىل التصريح ابلبطبلف.

سنة على اتريخ  15إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف اؼبستأنف عليهم مل يتقدموا بدعواىم إال بعد مرور 
طلب بعلة أف العقد الباطل إذا كاف ال برفض الإقباز عقد الصدقة، وأيدت اغبكم االبتدائي القاضي 

 يصححو التقادـ فإف الدعوى الرامية إىل التصريح ببطبلنو تتقادـ، تكوف قد عللت قرارىا تعليبل سليما. 

 (150/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يونيو  14الصادر بتاريخ  471)القرار عدد 
 

 د الذي تنصرؼ إليو إرادة اؼبتعاقدين.العربة ابغبدود والقص -رسم شراء  -دعوى القسمة  .55

إف احملكمة ؼبا اعتمدت رسم الشراء اؼبدىل بو من طرؼ اؼبطلوب يف النقض الذي يفيد أف 
مورث الطالبُت قد ابع صبيع القطعة األرضية اؼبفرزة واحملددة واؼبعينة، ومل يستثن منها أي جزء 

والقصد الذي تنصرؼ إليو إرادة الطرفُت  حسب حدود اؼببيع اؼبذكورة، ما داـ أف العربة ابغبدود
اؼبتعاقدين دوف أف يسجل أحدنبا أي ربفظ على اآلخر، فإنو نتيجة لذلك يكوف قرارىا مؤسسا 

 ومعلبل تعليبل كافيا. 

 (474/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يوليوز  12الصادر بتاريخ  523)القرار عدد 
 

 ال يطاؽبا التقادـ. -نفاذه عن طريق تقييده ابلرسم العقاري دعوى إسباـ إجراءات  -بيع عقاري  .56
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ؼبا كاف موضوع الدعوى ال يرمي إىل صحة البيع ألنو قائم األركاف والعناصر وإمبا إىل إسباـ 
إجراءات نفاذه عن طريق تقييده ابلرسم العقاري بعد ذبزئة ىذا الرسم كما التـز بو البائع، فإف ىذا 

 ـ.اغبق ال يطالو التقاد

 (861/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016يوليوز  19الصادر بتاريخ  544)القرار عدد 
 

 سلطة احملكمة للبت يف الدعوى برمتها يف إطار واليتها العامة. –أثره الناشر  –استئناؼ  .57

ؼبا قضت بعدـ قبوؿ الدعوى  أف االستئناؼ ينشر الدعوى من جديد. واحملكمةمن اؼبقرر 
بعلة أف البت فيها يتوقف على التأكد من نسب أحد األطراؼ إىل اؼبورث ؼبا لو من أتثَت على تغيَت 
األنصبة. واغباؿ أف الدعوى معروضة عليها للبت فيها برمتها يف إطار واليتها العامة وؽبا أف تقـو 

سم يف موضوع النزاع، فإهنا مل تركز قرارىا جبميع اإلجراءات وسلوؾ مساطر التحقيق اؼبتاحة للح
 على أساس.

 (308/2/2/2015يف اؼبلف الشرعي عدد  2016شتنرب 20الصادر بتاريخ  590)القرار عدد 
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 الغرفة التجارية قراراتاثلثا: 

 نقصاف التعليل. –عدـ البحث يف النقطة القانونية موضوع قرار النقض  -ؿبكمة اإلحالة   .1

ؿبكمة اإلحالة عندما مل تبحث يف النقطة القانونية اؼبتمثلة يف التأكد فبا إذا كاف اؼبطلوبوف إف 
)الورثة( قد قاموا إبشعار الشركة اؼبؤمنة وفق ما ينص عليو الفصل السادس من عقد التأمُت، 
فتكوف بذلك قد ذباىلت قرار النقض السابق، وأغفلت البحث يف نقطة جوىرية يتوقف 

 فصل يف النزاع، فاتسم قرارىا بنقصاف التعليل اؼبعترب دبثابة انعدامو.عليها ال
 (1718/3/1/2012يف اؼبلف التجاري عدد  2016يناير  07الصادر بتاريخ  1)القرار عدد 

 

 حجيتها. –خربة  -دعوى اؼبطالبة بو  –نصيب يف األرابح   .2

أقواؽبم إال ما كاف منها منتجا يف النزاع، إف احملكمة غَت ملزمة بتتبع األطراؼ يف كل مناحي 
وىي ؼبا ثبت ؽبا من طلبات الطرؼ اؼبدعي أهنا تنحصر يف إجراء ؿباسبة بُت الطرفُت خبصوص 
أرابح األصل التجاري اؼبشًتؾ، واعتربت طعوف الطالب يف اػبربة من قبيل الدفوع غَت اؼبنتجة يف 

 قرارىا معلبل دبا يكفي، ومرتكزا على أساس. النزاع، اليت ال تستدعي اؼبناقشة والرد، يكوف
 (1393/3/1/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016يناير  07الصادر بتاريخ  2)القرار عدد 

 

انعداـ الًتخيص اؼبسبق من الشركة  –استَتاد منتوجات من اػبارج حاملة لنفس العبلمة  –عبلمة ذبارية   .3
 أثره. –اؼبعنية 

اثئق اؼبلف وخاصة وثيقة الشحن والفواتَت ووصل التبليغ، أف الطاعنة إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا و 
ىي اؼبستوردة للمنتوجات اغباملة لعبلمة اؼبستأنف عليها، دوف أف تتوفر على ترخيص مسبق منها، 
واعتربت أف الدعوى وجهت ضد من لو الصفة، وقضت بتأييد اغبكم اؼبستأنف، يكوف قرارىا 

 ا على أساس.معلبل تعليبل سليما ومرتكز 
 (1723/3/1/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016يناير  07الصادر بتاريخ  3)القرار عدد 
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 أثره. –تنازؿ غَت مشروط  -طعن ابلنقض   .4

ؼبا كاف التنازؿ عن الطعن ابلنقض اؼبقدـ من طرؼ دفاع الطالبُت جاء غَت مشروط، فإنو 
 يتعُت التصريح بتسجيلو.

 (1555/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016يناير  07الصادر بتاريخ  4)القرار عدد 
 

صدور حكم  –التمسك ابلطبيعة اإلدارية للنزاع  -دفع بعدـ االختصاص النوعي أماـ احملكمة التجارية   .5
 وجوب استئنافو أماـ الغرفة اإلدارية دبحكمة النقض. –مستقل يف االختصاص 

ريح بعدـ اختصاص احملكمة التجارية لفائدة جهة القضاء ؼبا كاف دفع الطالبة يرـو التص
اإلداري يف موضوع ال يبكن الفصل فيو من طرؼ القضاء التجاري ولو يف درجتو الثانية اؼبطلوب 

من القانوف احملدث  13و 12نزع االختصاص عنو لتعلقو ابلنظاـ العاـ، فإنو عمبل أبحكاـ اؼبادتُت 
اغبكم االبتدائي الصادر يف االختصاص أماـ الغرفة اإلدارية للمحاكم اإلدارية هبب استئناؼ 

دبحكمة النقض. وؿبكمة االستئناؼ التجارية ؼبا بتت فيو دوف تصروبها بعدـ اختصاصها، تكوف قد 
 خرقت اؼبقتضى اؼبذكور، فبا يتعُت معو نقض قرارىا دوف إحالة.

 (1047/3/1/2013اري عدد يف اؼبلف التج 2016يناير  07الصادر بتاريخ  5)القرار عدد 
 

 شروط االستجابة ؽبا. -مضادة  خربة  .6

إف احملكمة ؼبا صادقت على اػبربة واعتربت عن صواب ما خلص إليو اػببَت تعويضا مناسبا 
وشامبل ؼبا غبق اؼبستأنف الفرعي من ضرر حرمانو من استغبلؿ األصل التجاري، فلم يكن ىناؾ ما 

خربة مضادة، لعدـ اإلدالء ؽبا دبا يؤيد األمر ها، أو دبا يدحض ما يدعوىا لبلستجابة لطلب إجراء 
جاء يف اػبربة اؼبعتمدة أو ينهض حجة على إفراغ ؿبتواىا الفٍت أو اؼبوضوعي، يكوف قرارىا معلبل 

 دبا فيو الكفاية.
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 (944/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016يناير  07الصادر بتاريخ  7)القرار عدد 

 

 عدـ قبولو. –عدـ ذكر الوقائع النافية للجهالة واؼبراحل اليت مر منها النزاع  -لطعن ابلنقض مقاؿ ا  .7

إف مقاؿ النقض اؼبقدـ من طرؼ الطالبة ولئن أشار للوقائع واؼبسطرة كعنواف، إال أنو مل 
بذلك قد يتضمن الوقائع النافية للجهالة واؼبراحل اليت مر منها النزاع ولو على وجو اإلهباز، فيكوف 

 من ؽ.ـ.ـ فبا يتعُت التصريح بعدـ قبولو. 355جاء خارقا ؼبقتضيات الفصل 
 (154/3/1/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016يناير  07الصادر بتاريخ  8)القرار عدد 

 

إثباتو جبميع وسائل  –ال يعترب شرطا النعقاد عقد النقل البحري  -اتفاقية ىامبورغ  –سند الشحن   .8
 اإلثبات. 

لئن كاف سند الشحن يعترب أىم وثيقة يف عمليات النقل البحري، إال أنو ال يعترب شرطا 
 18النعقاد عقد النقل البحري الذي ىبضع يف قيامو عبميع وسائل اإلثبات، وىو ما كرستو اؼبادة 

من اتفاقية ىامبورغ. واحملكمة ؼبا أتكدت من قياـ عقد النقل بُت الطرفُت دبقتضى وصل التسليم 
 اػباص ابلباخرة، تكوف قد ردت الدفوع موضوع الوسيلة، وجاء قرارىا معلبل دبا فيو الكفاية.

 (1067/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016يناير  07الصادر بتاريخ  9)القرار عدد 

 

 أثره. –تعلقو بدائنُت ـبتلفُت وتساوي الرىنُت يف الرتبة  –ن اآلليات واؼبعدات رى  .9

ؼبا كاف الرىن اؼبقرر لفائدة البنك اؼبطلوب على اآلليات واؼبعدات موضوع الطلب، دبقتضى 
الفصل العاشر من عقد القرض اؼبقروف ابلرىن مستقل عن الرىن اؼبمنوح للبنك اؼبقرض الثاين 
اؼبنصب على نفس اآلالت واؼبعدات، وأف ؾبرد تساوي الرىنُت يف الرتبة وتعلقهما بنفس اآلالت 

عدات ليس من شأنو أف يعلق حق أحد الدائنُت اؼبرهتنُت يف فبارسة دعوى ربقيق الرىن يف حالة واؼب
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إخبلؿ اؼبدين ابلتزاماتو على موافقة الدائن اآلخر أو إدخالو معو يف الدعوى، فبا هبعل اؼبطلوب 
 متوفر على الصفة القانونية لتقدًن طلب ربقيق الرىن دبفرده. 

 (895/3/1/2012يف اؼبلف التجاري عدد  2016يناير  14الصادر بتاريخ  10)القرار عدد 

 

توجيو إشعار من طرؼ السنديك ابسم اؼبقاولة اؼبدينة غَت مطابق  –دائن مرهتن  –دعوى رفع السقوط  .10
 أثره. –لبلسم اؼبسجل لدى الدائن اؼبرهتن 

الضماانت اؼبعنيُت إف الطالب ابعتباره دائنا مرهتنا يندرج ضمن زمرة الدائنُت أصحاب 
من مدونة التجارة، الذين ال يبدأ أجل التصريح ابلدين يف  686ابإلشعار اؼبنصوص عليو ابؼبادة 

السرايف يف مواجهتهم إال ابتداء من اتريخ إشعارىم من طرؼ السنديك، غَت معٍت أبجل السنة 
عوى رفع السقوط، اػباص من ذات اؼبدونة لتقدًن د 690احملدد دبقتضى الفقرة الثالثة من اؼبادة 

فقط بغَت تلك الفئة من الدائنُت، واحملكمة ؼبا واجهت الطالب ابنصراـ أجل تقدًن دعوى رفع 
السقوط، دوف أف تبحث يف مدى صحة اإلشعار الذي وجهو لو السنديك ابسم اؼبقاولة اؼبدينة لو 

ريح ابلدين من عدمو، غَت مطابق لبلسم اؼبسجل لديو، ومدى اعتباره منطلقا لسرايف أجل التص
 تكوف قد خرقت اؼبقتضيات القانونية السالفة الذكر، وعرضت قرارىا للنقض.

 (1175/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016 فرباير 04الصادر بتاريخ  42 )القرار عدد
 

 نطاقو. –امتياز الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي  -تعرض على مشروع التوزيع ابحملاصة   .11

يتكوف األصل التجاري من منقوالت مادية يبكن نقلها من مكاف آلخر دوف تلف، وأخرى 
من نفس اؼبدونة إمكانية تقدير قيمة كل عنصر من  120غَت قابلة لذلك، كما يستقى من اؼبادة 

من  105عناصر األصل التجاري اؼبعروض للبيع على حدة، وبذلك يفسح اجملاؿ لتطبيق اؼبادة 
من ؽ.ؿ.ع  1244لديوف العمومية ابلنسبة للمنقوالت اؼبادية، وذلك تطبيقا للفصل مدونة ربصيل ا

الناص على" أف الدين اؼبمتاز مقدـ على كافة الديوف األخرى ولو كانت مضمونة برىوف رظبية "، 
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أما ابقي العناصر األخرى فيعد الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي ابلنسبة للمتحصل من شبنها 
عادي. واحملكمة اؼبطعوف يف قرارىا ؼبا اعتربت أف امتياز الصندوؽ اؼبذكور اؼبستمد من  ؾبرد دائن

اؼبنوه عنها أعبله ال يطاؿ منتوج بيع األصل التجاري برمتو، دبا يف ذلك شبن بيع  105اؼبادة 
لعناصر اؼبنقوالت اؼبادية، ومل تبُت موجب استبعاده ؽبا من اؼبشاركة يف التوزيع ابلنسبة لثمن بيع ا

اؼبعنوية لؤلصل التجاري أو ترد ما أاثره الطالب يف ىذا اػبصوص دبقبوؿ، تكوف قد بنت قرارىا 
 على غَت أساس، ويتعُت نقضو.

 (1583/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016فرباير  04الصادر بتاريخ  43 )القرار عدد

 

 –استحقاؽ غرامات التأخَت إىل غاية أداء أصل الدين  –ديوف الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي   .12
 تعذر ربديدىا وقت رفع الدعوى.

إف اكتفاء الطالب دبقتضى مقالو االفتتاحي ابلتماس اغبكم لو ابإلضافة ألصل الدين 
ابلنسبة للشهر األوؿ من مبلغ الدين  %3والتعويض عن التماطل بغرامات التأخَت حسب نسبة 

، ابتداء من الشهور البلحقة إىل غاية التنفيذ، ليس من شأنو أف وبمل على وصف طلبو يف %1و
ىذا الشق أبنو غَت ؿبدد، ماداـ أف أمر ربديده يف مبلغ معُت وقت رفع الدعوى كاف أمرا متعذرا، 

اية أداء أصل الدين اؼبشفوعة اعتبارا ألف اسًتساؿ حقو يف استحقاؽ تلك الغرامات يف الزماف إىل غ
بو وبوؿ دوف ربديد مبلغها قبل ذلك األداء، واحملكمة بوصفها للطلب اؼبتعلق ابلغرامات أبنو غَت 
ؿبدد، دوف أف تراعي طبيعة االستمرار يف الزماف اؼبميزة ؽبا، تكوف قد جعلت مشواب بنقصاف 

 التعليل اؼبعد دبثابة انعدامو.
 (1520/3/1/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016 فرباير 25اريخ الصادر بت 85 )القرار عدد

 

 شروط ربققو. –مطل الدائن   .13
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ؼبا كاف الثابت أف اؼبدين اؼبطلوب قاـ إبيداع مبلغ األقساط اؼبًتتبة بذمتو، حبسابو اعباري 
اؼبفتوح لدى الدائن الطالب، مث سحبو فيما بعد، دوف استداللو على رفض الدائن لذلك اؼببلغ 
اؼبودع، ماداـ أف اغبساب اؼبذكور ـبصص إليداع أقساط القرض واستخبلص الدائن منها 

و دوف ربديد أجل لذلك، فيكوف بذلك ىذا األخَت غَت متماطل، يف غياب رفض صريح مستحقات
من قانوف االلتزامات  271منو إبيداع اؼببالغ ابغبساب اعباري، عمبل دبا يقضي بو نص الفصل 

والعقود الذي جاء فيو أبنو )يكوف الدائن يف حالة مطل إذا رفض دوف سبب معترب قانوان استيفاء 
عروض عليو من اؼبدين أو من شخص آخر يعمل ابظبو، على الكيفية احملددة يف السند األداء اؼب

اؼبنشئ لبللتزاـ أو اليت تقتضيها طبيعتو( واحملكمة بنهجها خبلؼ ما ذكر، تكوف قد خرقت 
 اؼبقتضيات اؼبتعلقة بتماطل اؼبدين والدائن.

 (1448/3/1/2014اري عدد يف اؼبلف التج 2016 فرباير 25الصادر بتاريخ  95 )القرار عدد

 

أمر القاضي اؼبنتدب ابختيار أحد عروض االقتناء  -بيع ابؼبزاد ألصوؿ مقاولة يف وضع تصفية قضائية   .14
 عدـ قابليتو للطعن فيو ابالستئناؼ. –اؼبقدمة 

من ـ.ت، فإف الثمن االفتتاحي للمزايدة موضوع بيع أصوؿ  624و 623و 622دبقتضى اؼبواد 
مقاولة يف وضع تصفيتو قضائية وكذا الشروط األساسية للبيع، وربديد شكليات الشهر، يتلقى 
القاضي بشأهنا مبلحظات اؼبراقبُت ويستمع لرئيس اؼبقاولة والسنديك. ويتلقى السنديك عروض 

ويبكن لكل معٍت االطبلع عليو، ويبلغ بو القاضي  سبلك وحدات إنتاج اؼبقاولة من أي شخص،
اؼبنتدب. ويقـو ىذا األخَت بعد ظباع رئيس اؼبقاولة واؼبراقبُت ابختيار العرض األكثر جدية، مث أيمر 
ابلبيع ابؼبزاد العلٍت أو البيع ابلًتاضي ألمواؿ اؼبقاولة األخرى  بعد االستماع لرئيس اؼبقاولة أو 

عد االطبلع على مبلحظات اؼبراقبُت. والـز ما ذكر أف القاضي اؼبنتدب ىو استدعائو قانونيا، وب
الذي يقرر بش أف عروض االقتناء اؼبقدمة اليت يستمع بشأهنا ألطراؼ معينة ليس من بينهم مقدمي 
تلك العروض، وؼبا يصدر أمره ابختيار أحدىا الضامن الستمرارية التشغيل والوفاء للدائنُت فإف 
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يقبل الطعن ابالستئناؼ من طرؼ من رفض عرضو، الذي يبقى أجنبيا عن األمر  ذلك األمر ال
الصادر وتتعارض مصاغبو مع السَت العادي للمسطرة اعبماعية، اليت ىو ليس من بُت أطرافها 

 اؼبذكورين سلفا. 
 (1105/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016 مارس 31الصادر بتاريخ  129 )القرار عدد

 

أثره على األولوية ابلنسبة لباقي الدائنُت  –الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي على اؼبنقوالت  امتياز  .15
 أصحاب االمتياز. 

من مدونة التجارة تنص على أنو ينشأ االمتياز اؼبًتتب على  109إذا كانت مقتضيات اؼبادة 
يوما، تبتدئ من  15الرىن دبجرد قيده يف السجل التجاري بطلب من الدائن اؼبرهتن داخل أجل 

اتريخ العقد اؼبنشئ، فإهنا مل ذبعل الدائن اؼبرهتن وبظى ابألولوية على ابقي الدائنُت أصحاب 
االمتياز. وؼبا كاف الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي يتمتع ابالمتياز على اؼبنقوالت طبقا 

يفاء دينو، وأييت يف الًتتيب بعد من القانوف اؼبنظم لو، إال أنو ال يتمتع ابألولوية يف است 28للفصل 
 من مدونة ربصيل الديوف العمومية.  107القباضة اؼبتخصصة طبقا للمادة 

 (637/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016مارس  31الصادر بتاريخ  122 )القرار عدد
 

ة ابقي الدائنُت أثره على األولوية ابلنسب -الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي على اؼبنقوالت  امتياز .16
 أصحاب االمتياز. 

من مدونة التجارة على أنو ينشأ االمتياز اؼبًتتب على الرىن دبجرد قيده  109لئن نصت اؼبادة 
يوما، تبتدئ من اتريخ العقد اؼبنشئ،  15يف السجل التجاري بطلب من الدائن اؼبرهتن داخل أجل 

فإهنا مل ذبعل الدائن اؼبرهتن وبظى ابألولوية على ابقي الدائنُت أصحاب االمتياز. وؼبا كاف الصندوؽ 
من القانوف اؼبنظم لو،  28الوطٍت للضماف االجتماعي يتمتع ابالمتياز على اؼبنقوالت طبقا للفصل 
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اء دينو، وأييت يف الًتتيب بعد القباضة اؼبتخصصة طبقا للمادة إال أنو ال يتمتع ابألولوية يف استيف
 من مدونة ربصيل الديوف العمومية. 107

 (415/1/4/4142يف اؼبلف التجاري عدد  4144مارس  14الصادر بتاريخ  444 عدد القرار)

 

الرصيد حق البنك الدائن يف تقييد دينو يف  -تعذر األداء  –دين انتج عن قرض وتسهيبلت مالية   .17
 اؼبدين غبساب مدينو.

 عدـ قبوؿ الطلب الرامي إىل إجرائها. –عدـ توفر شروطها  –مقاصة 
 أثره.  –ورود الطلب موضوع اإلغفاؿ ضمن مذكرة جوابية  –الدفع إبغفاؿ البت يف طلب 

 حجيتها. –استيفاؤىا للشكليات اؼبتطلبة قانوان  –خربة حسابية 
إف غاية اؼبشرع من منع البنك الدائن من تقييد قيمة الورقة التجارية ابغبساب اؼبدين ؼبدينو 
ومتابعتو بشأهنا استنادا إىل الرصيد السليب يف حالة اختياره متابعة اؼبوقعُت عليها، ىي منعو من 

تج عن إجراء متابعتُت من أجل استخبلص دين واحد مرتُت. وؼبا كاف ألمر يتعلق بدين واحد ان
القرض والتسهيبلت اؼبالية اليت سبق للبنك اؼبطلوب أف منحها للمطلوب حضورىا، ووقعت لو 
بشأنو على السندات ألمر األربع وكفلو الطالب دبقتضى عقدي كفالة، فإف انتهاء مسطرة األمر 

وإحالة ابألداء اؼبؤسسة على السندات ألمر السالفة الذكر دبقتضى قرار استئنايف بعدـ االختصاص 
الطرفُت على قضاء اؼبوضوع يف إطار القواعد العادية، يضع حدا للمنع اؼبًتتب عن فبارسة حق 

من مدونة التجارة، مع ما يستتبع ذلك من إعطاء البنك الدائن  502اػبيار اؼبقرر دبقتضى اؼبادة 
 اد إليو.اغبق يف تقييد دينو يف الرصيد اؼبدين غبساب اؼبدينة األصلية ومتابعتها ابالستن

إف إجراء اؼبقاصة يستلـز أف يكوف كل واحد من الطرفُت دائنا ومدينا يف الوقت نفسو للطرؼ 
اآلخر، وأف يكوف الديناف معا اثبتاف ومستحقاف وؿبددا اؼبقدار. واحملكمة ؼبا قضت بعدـ طلب 

د االشًتاط إجراء اؼبقاصة بعلة أف الدين غَت ؿبدد اؼبقدار، تكوف بذلك قد اعتربت ضمنيا أف عق
ؼبصلحة الغَت ووثيقة االلتزاـ ابلدفع ال يكفياف لتحقق شرط ربديد الدين الذي يعد شرطا جوىراي 
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من  362إلجراء اؼبقاصة، ماداـ أهنما ال وبددانو بكيفية هنائية، فطبقت بذلك صحيح أحكاـ الفصل 
 ؽ.ؿ.ع.

ذكرة جوابية تضمنت دفعا ؼبا كاف اؼبقاؿ الذي قدمو الطالب وظباه مقاال مقاببل ىو ؾبرد م
بعدـ أحقية البنك اؼبطلوب يف القياـ بعملية إعادة إدراج قيمة السندات ألمر ابلرصيد اؼبدين 
غبساب اؼبدينة األصلية بعد اختياره فبارسة دعوى األمر ابألداء يف مواجهتها، ملتمسا بطبلف 

لى سبلمة قرارىا ما داـ القرار العملية اؼبذكورة، فإف إعراض احملكمة عن مناقشتو ال أتثَت لو ع
االستئنايف احملتج بنتيجتو اكتفى ابلتصريح بعدـ اختصاص قاضي األمر ابألداء، وإحالة الطرفُت على 
مسطرة التقاضي العادية، وىي نتيجة يًتتب عنها وضع حد لتلك اؼبسطرة الختيار اؼبطلوب متابعة 

ع ذلك من إاتحة الفرصة لو لتقييد قيمتها اؼبدينة األصلية موقعة السندات ألمر، مع ما يستتب
 ابلرصيد اؼبدين واالستناد إليو يف متابعة اؼبدينة وكفيلها. 

إف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا ثبت ؽبا أف اػبربة اؼبنجزة احًتمت قاعدة اغبضورية، 
الشكلية وسبت يف حدود اؼبهمة اؼبنوطة ابػببَت، وجاءت متوفرة على كافة شروط صحتها 

واؼبوضوعية اؼبتطلبة قانوان، صادقت عليها، واستندت فيما انتهت إليو من أتييد  للحكم اؼبستأنف 
إىل عناصرىا والنتيجة اليت خلصت إليها، تكوف بذلك قد ردت صبيع الدفوع والطعوف اليت وجهها 

ؼبلف أغنتها عن الطالب إليها، ومل يكن ىناؾ ما يدعوىا إلجراء خربة جديدة، ماداـ أف واثئق ا
 ذلك.

 (501/3/1/2012يف اؼبلف التجاري عدد  2016أبريل  21الصادر بتاريخ  146)القرار عدد 
 

 شروطها. –مقاصة   .18

 ال يندرج ضمن نزاعات عمليات الصرؼ. –نزاع بُت شركتُت خبصوص ديوهنما اؼبتبادلة 
إف احملكمة ؼبا قضت إبجراء اؼبقاصة ابلنظر إىل أف ديٍت الطرفُت موضوع طلب اؼبقاصة ديناف 
خصوصياف، وأف دين كل واحدة منهما اثبت ومستحق يف ذمة الطرؼ اآلخر، واعتربت أف ـبالفة 
)الشركة الطالبة( لقانوف الصرؼ ال وبوؿ دوف إعماؿ اؼبقاصة مع دين دبناسبة دعوى قضائية، تكوف 
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قد أبرزت عن صواب، جواز إجراء اؼبقاصة حبكم قضائي أيخذ بعُت االعتبار قواعد قانوف الصرؼ 
وابقي النصوص العامة واػباصة اؼبعموؿ ها يف ىذا اجملاؿ، وراعت ضوابط مكتب الصرؼ اليت 

رؼ تكفل حقو يف ربريك اؼبتابعة بشأف ـبالفة الطالبة ألحكاـ القوانُت ذات الصلة ابجملاؿ الذي يش
 عليو.

ؼبا كاف النزاع قائم بُت شركتُت خبصوص ديوهنما اؼبتبادلة، مع ما يتطلبو ذلك من مناقشة مدى 
جواز إجراء اؼبقاصة بُت تلك الديوف من عدمو، وىو أمر لئن كاف ال يسند البت فيو للتحكيم، فإف 

ستوى نزاعات عمليات قضاء الدولة الرظبي يف إطار واليتو العامة، يبقى ـبتصا لنظره، وال يرقى ؼب
الصرؼ، اؼبنظمة دبوجب أحكاـ قانوف الصرؼ ذات الصلة ابلنظاـ العاـ، مع ما يستتبع ذلك من 

 من ؽ.ـ.ـ. 9وجوب إحالة القضية على النيابة العامة ربت طائلة بطبلف اغبكم، عمبل ابلفصل 
 (1055/3/1/2012يف اؼبلف التجاري عدد  2016 أبريل 21الصادر بتاريخ  147 )القرار عدد

 

 شروط فبارستو. –تعرض الغَت اػبارج عن اػبصومة   .19

من ؽ.ـ.ـ، تكوف بعدـ  303إف العربة يف ربقق صفة الغَت للمتعرض من عدمو طبقا للفصل 
سبثيلو يف الدعوى الصادر فيها اغبكم اؼبتعرض عليو، وليس بعدـ علمو بوجودىا. ومؤداه أف فبارسة 

عن اػبصومة تتوقف على توفر شرطُت جوىريُت يتمثبلف يف أف يكوف الطعن بتعرض الغَت اػبارج 
اؼبتعرض غَتا ابلنسبة للحكم ؿبط الطعن، ولتحقق تلك الصفة هبب أال يكوف طرفا يف الدعوى 
اؼبنتهية بصدور اغبكم سواء كمدع أو مدعى عليو، وال مت إدخالو فيها من لدف أحد أطرافها، وأف 

 و.يكوف ذلك اغبكم قد مس دبصاغب
 (1083/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016أبريل  21الصادر بتاريخ  149 )القرار عدد

 

 صحتو. –حصولو ألحد فروع مؤسسة عمومية  -تبليغ حكم   .20
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إف تبليغ اغبكم الذي يقع أبحد فروع اؼبؤسسة العمومية ألحد األشخاص التابعُت لو يكوف 
 من ؽ.ـ.ـ. 38تبليغا صحيحا ومنسجما مع مقتضيات الفصل 

 (865/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016أبريل  21الصادر بتاريخ  153 )القرار عدد

 

 أثره. –امتناع اؼبنفذ عليو عن التنفيذ  –إكراه بدين   .21

ؼبا ثبت للمحكمة أف الطالب نفذ جزءا من الدين عن طريق مسطرة اغبجز لدى الغَت، ومل 
ي اؼبتخذ ضماان لسداده ؾبرد إجراء احًتازي ال يقـو مقاـ يؤد الباقي، الذي يبقى اغبجز التحفظ

األداء اؼبربئ للذمة، فإف أتييدىا للحكم االبتدائي القاضي بتحديد مدة اإلكراه البدين بسبب امتناع 
 الطاعن عن أداء ما بذمتو، هبعل قرارىا معلبل تعليبل كافيا.

 (1571/3/1/2015ف التجاري عدد يف اؼبل 2016 أبريل 21الصادر بتاريخ  156 )القرار عدد

 

جوازه لتعلق البيع  –زايدة ابلسدس  –طلب إعادة بيع أصوؿ اؼبقاولة موضوع التصفية  -بيع ابؼبزاد   .22
 دبنقوالت وعقارات.

 أثره. –عدـ اإلشارة إىل االسم العائلي للمستأنف  -مقاؿ استئنايف 
إف احملكمة ؼبا ردت دفع الطاعنة بكوف طلب إعادة البيع يتعلق فقط ابألصل التجاري دوف   

من مدونة التجارة، بعلة أف بيع  أصوؿ  121العقار، الذي ال ىبضع للزايدة ابلسدس طبقا للمادة 
رب عنو اؼبقاولة اؼبصفى ؽبا يشمل األصل التجاري والعقار احملفظ والبناية اؼبشيدة فوقو، وىو اؼبع

ابلتفويت الشامل لوحدات اإلنتاج سواء كانت مؤلفة من جزء أو ؾبموع األصوؿ اؼبنقولة أو العقارية 
من مدونة التجارة، وجاء  638من ـ.ت، تكوف قد راعت صحيح أحكاـ اؼبادة  623وفق اؼبادة 

 قرارىا معلبل تعليبل كافيا.
مُت اؼبقاؿ األظباء العائلية من ؽ.ـ.ـ تنص فعبل على وجوب تض 142إف مقتضيات الفصل 

والشخصية لؤلطراؼ، إال أف عدـ اإلشارة إليها يف مقاؿ االستئناؼ، ال يشكل خرقا مسطراي، 
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ماداـ أنو مل يًتتب عنو أي جهالة هوية اؼبطلوب، ومل يتضرر منو الطالب حىت يعتد بو كسبب من 
 من ؽ.ـ.ـ. 359أسباب النقض كما ينص على ذلك الفصل 

 (311/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016 أبريل 21الصادر بتاريخ  157 دد)القرار ع

 

 مربراتو وآاثره. -سبديد مسطرة معاعبة الصعوابت إىل مقاوالت أخرى   .23
إف سبديد مسطرة معاعبة الصعوابت اؼبفتوحة يف مواجهة مقاولة ما، إىل مقاولة أو عدة 
مقاوالت أخرى، بسبب التداخل اغباصل يف ذفبهم اؼبالية، الذي وبوؿ )التداخل( دوف التحديد 
الدقيق ألصوؿ وخصـو كل واحدة منهم، ال يًتتب عنو ابلضرورة فتح مساطر مستقلة لكل واحدة 

يستتبع ذلك من إجراءات، دبا فيها تصفية أصوؿ وخصـو كل مقاولة بصفة مستقلة،  منهم مع ما
لتعلق األمر دبسطرة واحدة تشملهم صبيعا، ينشأ عنها تضامن بينهم يف تصفية كافة خصومهم، 

 من ؽ.ؿ.ع.  164عمبل أبحكاـ الفصل 
 (22/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016ماي  05الصادر بتاريخ  171 )القرار عدد

 

 تعويض. -سباطل يف تسليم البضاعة اؼببيعة  -مسؤولية عن الضرر   .24

أف الطالبة ىي وحدىا من يتحمل اؼبسؤولية عن الضرر اغباصل إف احملكمة ؼبا اعتربت 
للمطلوبة البائعة، بسبب سباطلها يف تسلم البضاعة اؼببيعة يف الوقت احملدد لذلك، ويف أداء شبن 

ارىا دوف مربر، وقضت عليها تبعا لذلك ابلتعويض، تكوف قد طبقت صحيح البضاعة رغم إنذ
 القانوف.       

 (573/3/1/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016يونيو  02الصادر بتاريخ  227)القرار عدد 
 

 سلطة احملكمة يف استخبلصو. –مطل اؼبدين   .25
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يستقل بنظرىا قضاة اؼبوضوع إف استخبلص اػبطأ وتقدير الضرر يعد من مسائل الواقع اليت 
وال رقابة عليهم يف ذلك من قبل ؿبكمة النقض مىت كاف تعليلهم سائغا ومربرا ؼبا قضوا بو، واحملكمة 
ؼبا انتهت إىل أف اػبطأ راجع ال ؿبالة ؼبطل الطالبة يف تنفيذ التزامها يف الوقت احملدد لذلك ويف أداء 

على ذلك حق اؼبطلوبة يف الرجوع عليها ابلفرؽ ما بُت  شبن البضاعة رغم إنذارىا دوف مربر، ورتبت
الناتج من البيع والثمن اؼبتفق عليو بُت الطرفُت، تكوف قد طبقت صحيح أحكاـ اؼبقتضيات احملتج 

 خبرقها.
 (574/3/1/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016يونيو  02الصادر بتاريخ  228)القرار عدد 

 

 حجيتو يف اإلثبات. -دبناسبة دعوى أخرى  إقرار -دعوى االستحقاؽ   .26

إف احملكمة ؼبا اعتربت دبا ؽبا من سلطة موضوعية يف تقييم اغبجج أف تصريح الطالبة دبناسبة 
دعوى أخرى يشكل إقرارا صروبا منها بعدـ ملكيتها لآللة موضوع النزاع، وأيدت اغبكم اؼبستأنف 

ذلك قد اعتمدت دليبل قانونيا يف اإلثبات، القاضي برفض طلب اغبكم ؽبا ابستحقاقها، تكوف ب
  استجمع كافة الشروط القانونية البلزمة العتباره كذلك، وجاء قرارىا معلبل دبا فيو الكفاية.

 ( 1442/3/1/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016يونيو  23الصادر بتاريخ  264)القرار عدد 

رئيس اؼبقالة أو استدعائو قانوان للمثوؿ أماـ وجوب االستماع ل -فتح مسطرة التسوية أو التصفية   .27
 غرفة اؼبشورة.
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ال هبوز للمحكمة أف تبت يف شأف فتح مسطرة معاعبة صعوابت اؼبقاولة إال بعد استماعها 
لرئيس اؼبقالة أو استدعائو قانوان للمثوؿ أماـ غرفة اؼبشورة. وغاية اؼبشرع من فرض ىذا اإلجراء 

ضطلع بو الشخص اؼبستمع إليو داخل اؼبقاولة وما قد تكتسيو تتجلى يف الدور اؼبهم الذي ي
اإلفادات اليت يقدمها للمحكمة عند االستماع إليو من أنبية قصوى، تتمكن بفضلها من تكوين 
صورة حقيقية عن وضعها اؼبايل واالقتصادي واالجتماعي ومعرفة طبيعة ما تعانيو من صعوابت، 

ئو يتأتى ؽبا النطق يف حقها إما بفتح مسطرة التسوية القضائية وربديد درجة اختبلؽبا، الذي على ضو 
 أو التصفية القضائية.

 (198/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016يونيو  23الصادر بتاريخ  266)القرار عدد 
 

 شروط ضبايتو. –اسم ذباري   .28

اؼبتعلق دبدونة التجارة  95/15إف االسم التجاري الذي وبظى ابغبماية اؼبقررة يف القانوف رقم 
اؼبتعلق حبماية اؼبلكية الصناعية والتجارية، ىو الذي يتسم ابلصفة الذاتية  97/17وكذا القانوف رقم 

اؼبنفردة واؼبتميزة اليت ربفظو من االختبلط بغَته من األظباء التجارية األخرى، وىو ما تستبعد معو 
اليت ليس من شأف استعماؽبا أو استعماؿ اسم مشابو ؽبا  لزوما األظباء العادية أو الشائعة أو اؼبألوفة

من قبل الغَت، إحداث لبس يف ذىن اعبمهور بشكل يفقدىم التمييز بُت اؼبؤسستُت اغباملتُت لنفس 
 االسم أو السم مشابو. 

 (420/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016يونيو  23الصادر بتاريخ  271)القرار عدد 
 

 تعسف يف استعماؿ اغبق. -إجراؤه مرتُت على نفس اؼببلغ  - حجز لدى الغَت  .29

إف إقداـ اؼبطلوب على استصدار حجز اثف على نفس اؼببلغ اؼبودع لفائدة الطالبُت بصندوؽ 
احملكمة رغم أنو كاف على بينة من عدـ أحقيتو يف ذلك وعاؼبا بنتيجة مآلو بسبب صدور حكم هنائي 
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اغبجز لدى الغَت، يكوف قد تعسف يف استعماؿ حق خولو ضده قضى برفض طلب اؼبصادقة على 
 لو القانوف.

  (984/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016يونيو  23الصادر بتاريخ  272)القرار عدد 
 

طلب األداء اؼبسبق للدين اؼبذكور  -دين مضموف برىن حبري  -حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية   .30
 اؼبساس حبقوؽ الدائنُت. -

اعتربت أف توفر الطالبة على رىن حبري  ال يكفي ألداء دينها قبل حصر ابقي إف احملكمة ؼبا 
ديوف اؼبقاولة موضوع التصفية القضائية، بعلة أف من شأف األداء اؼبسبق للدين اؼبذكور اؼبساس 

نها، يكوف حبقوؽ الدائنُت اؼبقرونة ديوهنم ابمتيازات قد تكوف بعد ربقيقها مقدمة يف الرتبة على دي
 قرارىا معلبل دبا يكفي ومرتكزا على أساس قانوين سليم.

 (599/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016يونيو  30الصادر بتاريخ  279)القرار عدد 
 

 إجراء وقيت للمحافظة على اؼبراكز القانونية للطرفُت. -اضطراب غَت مشروع  -قاضي اؼبستعجبلت   .31

ة بصفتو قاضيا للمستعجبلت ابزباذ كافة التدابَت الكفيلة ىبتص رئيس احملكمة التجاري
ابحملافظة على الوضع القائم الناتج عن عبلقة الطرفُت، دوف تغيَت ؼبراكزنبا القانونية، كلما ثبت لو 
أف من شأف أي تغيَت قد يطاؽبا إحداث اضطراب غَت مشروع. واحملكمة ؼبا ألغت األمر اؼبستأنف 

لبة بتزويد اؼبطلوبة دبادة الغاز اؼبدعى فيها، تكوف بذلك قد ازبذت وقضت من جديد على الطا
 اإلجراء الوقيت البلـز للمحافظة على اؼبراكز القانونية للطرفُت.

 (1721/3/1/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016يونيو  30الصادر بتاريخ  277)القرار عدد 
 

 522و 516و 39وجوب استيفاء اإلجراءات الواردة يف الفصوؿ  -تبليغ إنذار ببيع أصل ذباري مرىوف   .32
 من ؽ.ـ.ـ.
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يشًتط يف حالة تعذر التبليغ لعدـ العثور على الطرؼ أو على أي شخص يف موطنو أو ؿبل 
ظاىر دبكاف إقامتو، أف يقـو اؼبكلف ابلتبليغ أو السلطة اإلدارية، إبلصاؽ إشعار بذلك يف موضع 

التبليغ، ويشَت إىل ذلك يف الشهادة اليت ترجع إىل كتابة الضبط، مث توجو ىذه األخَتة االستدعاء 
ابلربيد اؼبضموف مع اإلشعار ابلتوصل. واحملكمة ؼبا قضت إبلغاء اغبكم االبتدائي الصادر ببيع 

اءات تبليغ اإلنذار األصل التجاري اؼبرىوف، وحكمت من جديد بعدـ قبوؿ الدعوى، بعلة أف إجر 
من ؽ.ـ.ـ يكوف قرارىا معلبل بشكل سليم  522و 516و 39مل تكن اتمة، وفق ما تقتضيو الفصوؿ 

 ومرتكزا على أساس. 
 (709/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016يونيو  30الصادر بتاريخ  283)القرار عدد 

 

 شروطها. –منافسة غَت مشروعة   .33

ؼبا ثبت للمحكمة أف النشاط التجاري الذي سبارسو الطالبة يتمثل يف الرىاف دبختلف 
أشكالو، وىو ىبتلف عن نشاط اؼبطلوبة اؼبتمثل يف استَتاد وتصدير وبيع لعب األطفاؿ وذبهيز 
مساحات العاب األطفاؿ وأاثث ذبهيز اؼبدارات اغبضرية، فاعتربت أف ىذا االختبلؼ يف النشاط 

وقوع أي لبس يف ذىن زبنائهما نتيجة استعماؽبما الظبُت ؽبما أوجو تشابو، وقضت إبلغاء وبوؿ دوف 
اغبكم اؼبستأنف، واغبكم من جديد برفض الطلب، تكوف بذلك قد راعت فيما انتهت إليو يف 

من القانوف 184قضائها عدـ توفر الشروط القانونية للمنافسة غَت اؼبشروعة اؼبنصوص عليها ابؼبادة 
 من ؽ.ؿ.ع.  84اؼبتعلق حبماية اؼبلكية التجارية والصناعية والفصل  17/97رقم 

 (1599/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  306)القرار عدد 
 

 اعبهة اؼبختصة برفعو. –حجز وصفي  -تقليد عبلمة ذبارية   .34

إف قضاء اؼبوضوع ىو اعبهة الوحيدة اؼبخوؿ ؽبا قانوان صبلحية التثبت من واقعة التقليد 
واالعتداء على العبلمة التجارية، واحملكمة ؼبا ألغت األمر االستعجايل القاضي برفض الطلب 
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وقضت من جديد برفع اغبجز الوصفي بعدما حسمت يف عدـ تطابق رظبي العبلمتُت ؿبل النزاع، 
 لك قد ذباوزت اختصاصها.تكوف بذ

 (1001/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  315)القرار عدد 
 

 جواز االتفاؽ على إيداعو بكتابة ضبط ؿبكمة ذبارية غَت تلك اليت صدر بدائرهتا. -حكم ربكيمي  .35

إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا من اتفاؽ األطراؼ وأعضاء اؽبيئة التحكيمية على أف يتم إيداع اغبكم 
التحكيمي بكتابة ضبط احملكمة التجارية موضوع االتفاؽ، ردت ما سبسكت بو الطالبة من أف 

كم اإليداع هبب أف يتم بكتابة ضبط احملكمة التجارية اليت صدر بدائرهتا اغبكم أعبله، وأيدت اغب
اؼبستأنف فيما قضى بو من رفض طلب بطبلف اإليداع، يكوف قرارىا معلبل تعليبل سليما، وغَت 

من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، اليت تضمنت قواعد غَت آمرة يبكن أف  320خارؽ ؼبقتضيات الفصل 
 تكملها إرادة األطراؼ.

 (58/3/1/2015د يف اؼبلف التجاري عد 2016شتنرب  22الصادر بتاريخ  358 القرار عدد)

 
 أثره. -النشر يف إحدى اعبرائد  -دعوة اؼبسانبُت غبضورىا  -صبوع عامة  .36

من قانوف شركات اؼبسانبة ذبعل من توجيو الدعوة لكل واحد من  122لئن كانت اؼبادة 
اؼبسانبُت على حدة غبضور اعبموع العامة ؾبرد مكنة يف شركات اؼبسانبة ذات األسهم االظبية، 
يبكن االستعاضة ها عن توجيو الدعوى بواسطة النشر يف إحدى اعبرائد اؼبختصة يف نشر 

الطريقة األصلية حسب الفقرة األوىل من اؼبادة اؼبذكورة، إال أف اإلعبلانت القانونية، اليت تعد ىي 
ومدى فعاليتو من عدمها يف  -يف حالة اعتماده –تقدير قباعة الوسائل اؼبعتمدة يف ذلك النشر 

ربقيق الغاية اليت توخاىا اؼبشرع من استدعاء اؼبسانبُت للجموع العامة، واليت ىي اإلخبار ابعبمع 
 اضيع جدوؿ أعمالو تظل خاضعة ؼبراقبة القضاء.وموعد انعقاده ومو 

 (1458/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016شتنرب  29الصادر بتاريخ  374 القرار عدد)

 
 التزاـ البنك بوفاء اؼببلغ دبجرد وصولو إىل اؼبستفيد. -خطاب الضماف  .37
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اؼبتعامل معو، إال أف إف خطاب الضماف ولئن صدر تنفيذا للعقد الرابط بُت البنك واؼبدين 
عبلقة البنك ابؼبستفيد الذي صدر خطاب الضماف لصاغبو، ىي عبلقة منفصلة عن عبلقة ىذا 
األخَت ابؼبدين اؼبذكور، إذ يلتـز البنك دبقتضى خطاب الضماف ودبجرد إصداره ووصولو إىل 

الضماف، وإال اعترب اؼبستفيد بوفاء اؼببلغ الذي يطالبو بو ىذا األخَت ابعتباره حقا وبكمو خطاب 
 متماطبل من اتريخ أوؿ طلب.

 (750/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016أكتوبر  13الصادر بتاريخ  402 القرار عدد)

 

 أثره. -تصريح سليب  -تسهيبلت للمحجوز عليها  -حجز لدى الغَت  -خطأ البنك  .38

األمر القاضي ابغبجز للبنك ؼبا ثبت للمحكمة أف حساب احملجوز عليها مل يكن بتاريخ تبليغ 
الطالب يسجل أي رصيد دائن لفائدة ىذه األخَتة، واعتربت أف مبالغ التسهيبلت اليت خوؽبا ؽبا 
طيلة اؼبدة الفاصلة بُت اتريخ التبليغ واتريخ تقديبو للتصريح السليب دبثابة دين لفائدهتا، فإهنا مل تراع 

ف اعتبار اؼببالغ موضوعها دينا لفائدة احملجوز عليها الطبيعة اػباصة ؽبذه التسهيبلت اليت ربوؿ دو 
بذمة البنك الطالب، مع ما يستتبع ذلك من انتفاء صفة مدين اؼبدين اليت تعد شرطا إللزاـ ىذا 
األخَت بتقدًن تصروبو اإلهبايب، اعتبارا ألف تلك التسهيبلت ىي ؾبرد ائتماف خولو البنك للمحجوز 

ا، تنعدـ فيها الشروط القانونية اليت تضفي عليو صفة اؼبدين ها إزاءىا، عليها الستعمالو يف تعامبلهت
 فجاء بذلك قرارىا غَت مرتكز على أي أساس.

 (397/3/1/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016نونرب  10الصادر بتاريخ  430 القرار عدد)

 
وجوب االقتصار فقط على البحث يف العناصر اؼبرتبطة حبقيقة اؼبديونية اؼبدعى  -حصر اؼبديونية  دعوى .39

القوؿ أبحقية الدائن يف استخبلصها من صميم اختصاص جهة  –فيها من عدمها وحصرىا يف مبلغ ؿبدد 
 قضائية أخرى.

تئنايف الصادر يف إف احملكمة ؼبا قضت برفض طلب حصر اؼبديونية، استنادا إىل القرار االس
شأف اؼبنازعة اؼبثارة حوؿ التصريح ابلدين القاضي برفض الدين اؼبصرح بو للسنديك لورود 
التصريح اؼبذكور خارج األجل القانوين، دوف أف تراعي أف الطبيعة اػباصة للدعوى اليت تفرض 
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ا من عدمها وحصرىا عليها االقتصار على البحث يف العناصر اؼبرتبطة حبقيقة اؼبديونية اؼبدعى فيه
يف مبلغ ؿبدد، دومبا اعتبار للبحث يف سقوط تلك اؼبديونية بسبب عدـ التصريح ها داخل األجل 
القانوين من عدمو وأتثَت ذلك على أحقية الدائن )الطالب( يف استخبلصها، الذي ىو من صميم 

 نوين.اختصاص جهة قضائية أخرى غَتىا، تكوف قد جعلت قرارىا منعدـ األساس القا
 (227/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016نونرب  24الصادر بتاريخ  459 )القرار عدد

 
 أثره. -انتفاء عنصر التشابو بُت اؼبنتوجُت  -ادعاء استنساخ رسومها ومباذجها حرفيا  -عبلمة منتوج  .40

إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف شكل اللهيب اؼبميز لعبلمة اؼبطلوبة ىبتلف يف شكلو لرسم اللهيب 
اؼبسجل ابسم الطالبة، استخلصت من ذلك انتفاء عنصر التشابو بُت اؼبنتوجُت الذي من شأنو إيقاع 

 من 104اعبمهور يف الغلط، تكوف قد طبقت صحيح أحكاـ مقتضيات الفقرة األخَتة من اؼبادة 
، ومارست السلطة اؼبخولة ؽبا قانوان يف استقصاء مدى قياـ فعل االعتداء على رسـو 97/17القانوف 

الطالبة اؼبكونة لعبلمتها التجارية من عدمو، الذي ال يكفي للقوؿ بقيامو ؾبرد تعلق األمر بتسويق 
صر التشابو يف نفس اؼبنتوج أو توجيهو لنفس الشروبة من اعبمهور، وإمبا هبب أف يتوفر لذلك عن

العبلمة أو الرسـو الذي من شأنو إحداث لبس يف ذىن ىذا اعبمهور بشأف اؼبنتوج أو مصدره، 
 فجاء بذلك قرارىا معلبل تعليبل سليما وكافيا.

 (738/3/1/2014يف اؼبلف التجاري عدد  2016نونرب  24الصادر بتاريخ  460 القرار عدد)

 

عدـ جواز تدارؾ ىذا اإلخبلؿ يف اؼبرحلة  –إحالة اؼبلف عليها وجوب   -مستنتجات النيابة العامة  .41
 االستئنافية.

من اؼبقرر أنو ال هبوز تدارؾ إخبلؿ عدـ إحالة اؼبلف على النيابة العامة خبلؿ مرحلة 
االستئناؼ، واحملكمة ؼبا وقفت على اإلخبلؿ اؼبذكور واعتربت أف اغبكم اؼبستأنف ابطبل كاف عليها 

 بت يف القضية، يكوف قرارىا فاسد التعليل.  أف ال تتصدى لل
 (1421/3/2/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016 يناير 21الصادر بتاريخ  21 )القرار عدد
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عدـ جواز تدارؾ ىذا اإلخبلؿ يف اؼبرحلة  –وجوب إحالة اؼبلف عليها   -مستنتجات النيابة العامة  .42
 االستئنافية.

اؼبقرر أنو ال هبوز تدارؾ إخبلؿ عدـ إحالة اؼبلف على النيابة العامة خبلؿ مرحلة  من
االستئناؼ، واحملكمة ؼبا وقفت على اإلخبلؿ اؼبذكور واعتربت أف اغبكم اؼبستأنف ابطبل كاف عليها 

 أف ال تتصدى للبت يف القضية، يكوف قرارىا فاسد التعليل.  

 (1421/3/2/2013يف اؼبلف التجاري عدد  2016 يناير 21الصادر بتاريخ  21 )القرار عدد
 

 أثره. -عدـ منازعة اؼبدين يف ذلك  –سبسك الدائن أبنو قرض عقاري  –عقد قرض  .43

ؼبا كاف القرض اؼبمنوح من البنك الدائن للشركة اؼبدينة يتعلق ابلبناء واإلصبلح، وأف البنك 
سبسك أبنو قرض عقاري، واؼبدينة مل تنازع يف ذلك، فإنو يدخل ضمن أحكاـ الباب الثاين من 

 109القاضي بتحديد تدابَت غبماية اؼبستهلك وال تطبق عليو مقتضيات اؼبادة  31-08القانوف رقم 
 اليت تتعلق بقروض االستهبلؾ اؼبنظمة دبقتضى الباب األوؿ من القانوف اؼبذكور.

 (1099/3/3/2014دد ع ملف ذباري 2016 مارس 30 الصادر بتاريخ 136  القرار عدد)
 

 .24/5/1955عدـ خضوعو لظهَت  -كراء سطح بناية  .44

ولو كانت سبارس ها  24/5/1955ؼبا كاف كراء األراضي البيضاء غَت خاضع ؼبقتضيات ظهَت 
حرفة أو ذبارة أو صنعة، إذا مل تكن شيدت فيها بناايت إما قبل إبراـ العقدة أو بعدىا، فإف كراء 
سطح بناية والذي ىو عبارة عن مساحة بيضاء لتثبيت وتركيب اللوحات اإلشهارية وكرائها لآلخرين 

 ال ىبضع ؼبقتضيات الظهَت اؼبذكور. 
 (949/3/3/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016ماي  25الصادر بتاريخ  231)القرار عدد 
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 عدـ توفرىا على الشخصية اؼبعنوية. -مقاضاة فرع الشركة أو وكالتها  .45
إف احملكمة ؼبا قضت إبلغاء اغبكم اؼبستأنف واغبكم من جديد بعدـ قبوؿ الطلب بعلة أنو ال 

دوف الشركة األـ اليت ؽبا الشخصية اؼبعنوية أو توجيو يبكن مقاضاة فرع الشركة أو وكالتها دبفردىا 
 االستدعاءات ؽبا، تكوف قد بنت قرارىا على أساس سليم.

 (343/3/3/2016يف اؼبلف التجاري عدد  2016أكتوبر  26الصادر بتاريخ  437)القرار عدد 
 

القانوف  -التنفيذ  حيز 1.13عدـ جواز الطعن فيو ابالستئناؼ بعد دخوؿ القانوف رقم  -أمر ابألداء  .46
 الواجب التطبيق.

ما داـ أف العربة يف ربديد القانوف الواجب التطبيق ىو بتاريخ الطعن ابالستئناؼ وعرض 
القضية على ؿبكمة االستئناؼ وليس بتاريخ صدور األمر ابألداء ؿبل الطعن حسب مفهـو اؼبخالفة 

، فإف احملكمة ؼبا اعتربت أف استئناؼ الطاعن 1.13للفقرة األخَتة من اؼبادة الثالثة من القانوف رقم 
من ؽ.ـ.ـ  160غَت مقبوؿ بعلة عدـ الطعن يف األمر ابألداء ابلتعرض كما يقضي بذلك الفصل 

 تكوف قد طبقت الفصل اؼبذكور بشكل سليم.
 (474/3/3/2016يف اؼبلف التجاري عدد  2016أكتوبر  26الصادر بتاريخ  441)القرار عدد 

 

عدـ قبوؿ طعنو  –صدور حكم قضى ابلتصفية القضائية يف حق الطرؼ اؼبدعي  - دعوى األداء .47
 من مدونة التجارة. 619ابلنقض يف القرار الصادر يف ملف األداء تطبيقا للمادة 

لئن كانت الطالبة قد تقدمت بدعوى األداء فإف صدور حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية 
تقدًن الطعوف من طرؼ السنديك اؼبعُت. وؼبا كاف الطعن يف حقها يًتتب عنو مواصلة الدعوى و 

من مدونة  619ابلنقض مقدـ من طرفها وليس من طرؼ السنديك، فإنو يكوف ـبالفا للمادة 
 التجارة ويتعُت التصريح بعدـ قبولو.      

 (1344/3/3/2015يف اؼبلف التجاري عدد  2016نونرب  02الصادر بتاريخ  451 )القرار عدد



 الغرفة اإلداريةقرارات رابعا: 

قرار غرفة اؼبشورة إبلغائو وإحالة اؼبلف على ؾبلس اؽبيئة ؼبواصلة إجراءات  -مقرر النقيب ابغبفظ  .1
 حجيتو.  -اؼبتابعة 

إف قرار غرفة اؼبشورة القاضي إبلغاء مقرر اغبفظ الصريح الصادر عن السيد النقيب وإحالة 
اؼبلف على ؾبلس اؽبيئة ؼبواصلة إجراءات اؼبتابعة يف حق اؼبطلوبة يف النقض ال يكتسب أي حجية 

 خبصوص ثبوت اؼبتابعة ما دامت ىذه اغبجية ال تثبت اال لؤلحكاـ الصادرة يف اؼبوضوع. 
 (19/4/1/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يناير 28الصادر بتاريخ  89ار عدد القر )

 

 هنائية اغبكم القاضي إبلغاء القرار اإلداري.  -مسؤولية إدارية  .2

اعتماد القرار اإلداري غَت اؼبشروع كأساس للمسؤولية اإلدارية يقتضي بداية أف يكوف اغبكم 
إبلغاء ذلك القرار اإلداري هنائيا، قبل تبُت وجو اؼبشروعية اؼبولد لتلك اؼبسؤولية، وأف عدـ إثبات 

ستوفية للشروط هنائية اغبكم اؼبعتمد طيلة مراحل النزاع هبعل دعوى التعويض سابقة ألواهنا وغَت م
  اؼبتطلبة قانوان. 

 (2948/4/1/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يناير 28الصادر بتاريخ  92 القرار عدد)

 

تراجع عن ىيمنة مبدأ عدـ اؼبسؤولية عن  –من الدستور اؼبغريب  122الفصل  -خطأ قضائي  .3
 اختصاص احملاكم اإلدارية.  -النشاط القضائي 

أحقية كل متضرر من خطأ قضائي يف اغبصوؿ على  122إف إقرار دستور اؼبملكة يف اؼبادة 
تعويض تتحملو الدولة، يعترب تراجعا عن ىيمنة مبدأ عدـ اؼبسؤولية عن النشاط القضائي الذي كاف 
سائدا، والذي كانت إمكانية ـباصمة القضاة عن أخطائهم الشخصية احملصورة بصريح النص، 

استثناءاتو، وؼبا كاف مرفق العدالة يتوخى ابألساس ربقيق العدالة وإحقاؽ اغبقوؽ، وأف  تشكل أحد
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اؼبشرع مل وبدد، يف ظل اؼببدأ الدستوري األظبى اؼبومأ إليو أعبله، اعبهة القضائية اؼبختصة ابلبت يف 
تبارىا اؼبختصة طلب التعويض عن اػبطأ اؼبنسوب إىل نشاط اؼبرفق اؼبذكور، فإف احملاكم اإلدارية ابع

من  8نوعيا ابلبت يف طلبات التعويض عن أعماؿ ونشاطات أشخاص القانوف العاـ طبقا للمادة 
، تكوف ىي اؼبختصة تبعا لذلك ابلبت يف طلبات التعويض اؼبنسوبة إىل مرفق 41-90القانوف رقم 

 العدالة أيضا.  
 (4152/4/1/2015اري عدد يف اؼبلف اإلد 2016يناير  28الصادر بتاريخ  98القرار عدد )

 

تفسَت سيء  -اشًتاط وجود تعرضات سابقة مقدمة داخل األجل القانوين  -تعرض خارج األجل   .4
 قبل تغيَته.  29ؼبقتضيات الفصل 

إف إضافة احملكمة لشرط وجود تعرضات سابقة مقدمة داخل األجل القانوين لتخويل احملافظ 
من ظهَت التحفيظ  29إمكانية قبوؿ التعرض خارج األجل يتضمن تفسَتا سيئا ؼبقتضيات الفصل 

 .  14/07العقاري قبل تغيَته وتتميمو دبقتضى القانوف رقم 
 (3508/4/1/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 فرباير 04الصادر بتاريخ  170القرار عدد )

 

 أثره.  -إشعار الغَت اغبائز   .5

ال يلـز احملاسب بضرورة تبليغ اؼبلـز بتوقيع إجراء اإلشعار للغَت اغبائز على أموالو وذلك 
ادـ ضماان لطابع اؼبباغتة، واحملكمة ؼبا اعتربت أف إشعارات للغَت اغبائز اؼبستدؿ ها غَت قاطعة للتق

  لعدـ اإلدالء دبا يفيد تبليغها للمعٍت ابألمر، تكوف قد خرقت القانوف.
   (3406/4/1/2013يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 فرباير 18الصادر بتاريخ  260القرار عدد )

 

 حجيتو.  -قرار قاضي التحقيق بعدـ اؼبتابعة  -حرماف من االستغبلؿ  -تعويض   .6
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إف قرار قاضي التحقيق بعدـ اؼبتابعة اؼبطعوف فيو ابالستئناؼ أماـ الغرفة اعبنحية ال يكوف لو 
مفعولو التاـ إال إذا أيدتو الغرفة اؼبذكورة، واحملكمة ؼبا استبعدت الطعن ابلزور يف رسم اللفيف 

ارىا غَت مرتكز استنادا على صدور قرار قاضي التحقيق بعدـ اؼبتابعة رغم أنو غَت هنائي، يكوف قر 
  على أساس. 

 (271/4/1/2013يف اؼبلف اإلداري عدد  2016فرباير  25الصادر بتاريخ  313القرار عدد )
 

 مبدأ اؼبساواة وتكافؤ الفرص.  -تعيينو  -موثق  .7
ؼبا كانت رغبة اؼبوثق اؼبعرب عنها يف اختيار وحيد، خبلفا لباقي اؼبًتشحُت الذين تقدموا 
ابختيارات ـبتلفة، فإف قياـ اللجنة اؼبختصة ابقًتاح تعيينو دبركز اتبع ترابيا لدائرة نفوذ ؿبكمة 

مكاف التعيُت ، يتضمن يف حد ذاتو تفعيبل ؼببدأ ومعيار القرب من ابؼبدينة اليت اختارىااالستئناؼ 
 اؼبطلوب، ويًتتب عنو عدـ خرؽ مبدأ اؼبساواة وتكافئ الفرص. 

 (2221/4/1/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 مارس 24الصادر بتاريخ  495القرار عدد )
 

االختصاص  -تعاقد مع أستاذ أجنيب عن ىيئة التدريس لسد اػبصاص  -مرفق التعليم العمومي  .8
  النوعي للمحاكم اإلدارية.

إذا كاف أحد أطراؼ العقد أحد أشخاص القانوف العاـ ويتصل اتصاال مباشرا بتسيَت مرفق التعليم 
العمومي واستعملت اإلدارة فيو أساليب القانوف العاـ، فإف االختصاص النوعي ابلبت يف النزاع الناشئ عنو 

 ينعقد للمحاكم اإلدارية. 
 (971/4/1/2016يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 مارس 31الصادر بتاريخ  533القرار عدد )

 

 مشروعيتو.  -قرار ابإلحالة على اؼبعاش  .9
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إف الوثيقة اليت تتضمن اتريخ ازدايد اؼبطلوب يف النقض حُت توظيفو، واؼبؤشر عليها من 
طرؼ اؼبراقبة اؼبالية، تقـو مقاـ عقد الوالدة ويواجو ها، واحملكمة ؼبا استبعدت الوثيقة اؼبذكورة، 

رؽ وقضت إبلغاء القرار اإلداري القاضي إبحالة اؼبطلوب على اؼبعاش، يكوف قرارىا متسما خب
 القانوف.  

  (3696/4/1/2013يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 أبريل 21الصادر بتاريخ  655القرار عدد )
 

 وجوب التأكد من توفرىا لتخليق اغبياة السياسية.  -شروط األىلية االنتخابية  .10

اؼبشرع االنتخايب ويف إطار عملية زبليق اغبياة السياسية وضع لؤلىلية االنتخابية مقتضيات إف 
اؼبتعلق ابنتخاب أعضاء ؾبالس  11/59من القانوف التنظيمي رقم  6خاصة منصوص عليها يف اؼبادة 
لعامة وعمليات اؼبتعلق ابللوائح االنتخابية ا 11/57من القانوف رقم  4اعبماعة الًتابية. كما أف اؼبادة 

االستفتاء واستعماؿ وسائل االتصاؿ السمعي البصري العمومية خبلؿ اغبمبلت االنتخابية 
واالستفتائية، تنص على أنو ال يبكن أف يقيد يف اللوائح االنتخابية األفراد احملكـو عليهم هنائيا 

جناية أو إحدى إبحدى العقوابت اليت من بينها عقوبة حبس انفذة كيفما كانت مدهتا من أجل 
سنوات ابتداء من اتريخ قضاء  10اعبنح احملددة، وأف مانع األىلية ال يبكن رفعو عنهم إال بعد مرور 

العقوبة اؼبذكورة، والقرار اؼبطعوف فيو دبا كباه من اعتماد رد االعتبار القضائي لرفع مانع األىلية عنو 
فاسدا وغَت مرتكز على أساس قانوين رغم عدـ التنصيص على ذلك قانوان، يكوف معلبل تعليبل 

  سليم.
 (359/4/1/2016يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 ماي 05الصادر بتاريخ  738القرار عدد )

 

أحقيتو يف الرجوع على  -آخر صندوؽ ىو اؼبسؤوؿ عن أداء اؼبعاش  -تسويتو  -معاش  .11
 الصندوؽ األوؿ ابؼببالغ اؼبؤداة. 

اؼبتعلق ابلتنسيق بُت أنظمة االحتياط االجتماعي فإف  10/09/1993من ظهَت  4طبقا للمادة 
الذي يتوىل تطبيق أحكاـ التنسيق احملدث هذا القانوف القائموف على آخر نظاـ من أنظمة االحتياط 
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االجتماعي يكوف اؼبعٍت ابألمر منخرطا فيو عند اكتساب حقو يف اغبصوؿ على اؼبعاش، ومؤدى 
لبراط اؼبنخرط يف صندوؽ ما فإنو بعد إجراء التنسيق اؼبذكور بينو وبُت ذلك أنو مىت ثبت صحة ا

آخر صندوؽ البرط فيو اؼبنخرط يبقى ىذا األخَت ىو اؼبسؤوؿ عن أداء اؼبعاش على أف يكوف لو 
الرجوع على الصندوؽ األوؿ ابؼببالغ اؼبؤداة. ودبا أف الصندوؽ اؼبغريب للتقاعد ىو آخر نظاـ كاف 

فيو فإنو يبقى ىو اؼبسؤوؿ عن عملية التنسيق وتسوية معاش الطالب عن الفًتة  الطالب منخرطا
 اؼبطلوبة. 

 (281/4/1/2013يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يونيو 23الصادر بتاريخ  376القرار عدد )
 

 النظاـ األساسي ؽبيئة اؼبتصرفُت اؼبشًتكة بُت الوزارات. -تسوية الوضعية  .12

 مشروعيتو.  -قرار التوقيف عن العمل إىل حُت استكماؿ اؼبلف الوظيفي 
بشأف  29/10/2010الصادر بتاريخ  2.06.377من اؼبرسـو رقم  9اعتبار احملكمة كوف اؼبادة 

النظاـ األساسي اػباص هيئة اؼبتصرفُت اؼبشًتكة بُت الوزارات ربدد فقط اإلطار العاـ للشواىد اليت 
توظيف ضمن درجة متصرؼ من الدرجة الثانية، واغباؿ أف اؼبادة اؼبذكورة قد زبوؿ اغبق يف ال

حددت إطارا حصراي لقائمة الشواىد اؼبطلوبة مع إضافة إحدى الشهادات أو الدبلومات احملددة 
 بقرار الوزير اؼبكلف بتحديث القطاعات العامة.

دة حصرا، ومطالبتها إدالء اؼبطلوبة يف النقض بشهادة ال تندرج ضمن الشهادات احملد
ابستكماؿ ملفها الوظيفي عن طريق اإلدالء بقرار صادر عن وزارة ربديث القطاعات العامة، وعدـ 

 امتثاؽبا لذلك هبعل قرار توقيفها مشروعا.
 (2517/4/1/2013يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 أكتوبر 13الصادر بتاريخ  1420القرار عدد )

 

 إثباتو.  -استمرار النشاط  -شروط فرضهما  -مهنية وضريبة على الدخل  ضريبة .13

إف الضريبة اؼبهنية والضريبة على الدخل تفرضاف على النشاط اؼبمارس والدخل اؼبتحصل 
عليو من مزاولة النشاط، وأف تقدًن تصاريح جبائية متضمنة للتكاليف دوف أي مداخيل أو 
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تعترب قرينة على االستمرار فيو، واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو مصاريف هتم مزاولة النشاط ال 
ولئن كانت ؽبا السلطة التقديرية يف تقييم عناصر اؼبمارسة الفعلية للنشاط اؼبهٍت من خبلؿ الواثئق 
اؼبعروضة عليها فإف تقييمها ىذا هبب أف يبٌت على معطيات اثبتة وقطعية وليس على ؾبرد قرينة 

قرار الضرييب السنوي خاصة إذا كاف ىذا اإلقرار ال يتضمن أي مؤشر على مزاولة اإلدالء ابإل
  النشاط اؼبهٍت فعليا وكاف مدعما بشهادة إدارية تثبت كوف احملل موضوعو مغلقا.

 (3675/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يناير 14الصادر بتاريخ  17القرار عدد )
 

 شروط قيامها.  -للطرؽ السيارة مسؤولية الشركة الوطنية  .14

إف مسؤولية الشركة الوطنية للطرؽ السيارة عما يقع من حوادث للسيارات العابرة للطرؽ 
السيارة تتحدد انطبلقا من طبيعة اغبادثة ومبلبساهتا ومدى تدخل عنصر من العناصر اؼبرتبطة 

اؼبركبات ذات ؿبرؾ بعبور ىذه ابلطريق السيارة سلبا أو إهبااب أو من خبلؿ قياـ عنصر أجنيب عن 
الطريق سواء كاف راجبل أو حيواان أو كذلك من خبلؿ تواجد جسم وسط الطريق، وال يشكل عدـ 

ذا ثبت بقاطع أف لوجوده أتثَت إوجود سياج إظبنيت وسط الطريق يفصل بُت جهتيها خطأ مرفقيا إال 
تتوفر فيها مساحة أرضية فاصلة بُت  مباشر على مستعملي الطريق كما ىو اغباؿ يف اؼبقاطع اليت ال

 االذباىُت اؼبتقابلُت.

 (1965/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يناير 14الصادر بتاريخ  20القرار عدد )
 

وجوب البحث يف صحة ىذه  -ابئعُت على الشياع  –ضريبة تكميلية على األرابح العقارية  .15
 اؼبسطرة يف مواجهة كل واحد منهما. 

إف احملكمة ؼبا قضت بتأييد اغبكم اؼبستأنف القاضي إبلغاء الضريبة التكميلية على األرابح 
العقارية اؼبطعوف فيها، بعلة أف مسطرة التصحيح ابطلة يف مواجهة اؼبطلوبُت معا، ودوف أف ترتب 

عنواف غَت األثر القانوين على رسالة التصحيح اؼبوجهة ألحد البائعُت اليت أرجعت لئلدارة دببلحظة 
معروؼ وما يستتبع ذلك من اعتبار لتعذر التبليغ بعد انصراـ اليـو العاشر من آاثر قانونية طبقا 
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من اؼبدونة العامة للضرائب، وذلك ابلنظر الستقبللية مسطرة التصحيح يف مواجهة كل  219للمادة 
ومن دوف أف تبحث يف  واحد من البائعُت ولتضمُت اإلقرار ابلبيع عنواف كل واحد منهما على حدة،

مدى صحة ىذه اؼبسطرة يف مواجهة كل واحد منهما ويف حدود حصتو من البيع، تكوف قد عللت 
 قرارىا تعليبل فاسدا. 

 (3103/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يناير 21الصادر بتاريخ  32القرار عدد )
 

 أثره.  –حكم ابلرباءة  -ربرير ؿبضر بقياـ ـبالفة جنائية وتقديبو للنيابة العامة  -خطأ مرفقي  .16

إف اػبطأ اؼبرفقي يتمثل يف أداء اػبدمة على وجو سيء أو يف التباطئ يف أدائها أو عدـ أدائها 
حالة من اغباالت  ابؼبرة، وال يندرج ربرير ؿبضر بقياـ ـبالفة جنائية وتقديبو للنيابة العامة ضمن أي

اؼبذكورة إال إذا كاف مقروان بقياـ اعبهة احملررة للمخالفات بتتبع ذلك أماـ القضاء اؼبختص. وأف 
اؼبتابعة اعبنائية من طرؼ النيابة العامة استنادا إىل ؿبضر اؼبخالفة اؼبذكور بقدر ما تعترب عمبل 

ضى أحكاـ قضائية هنائية ابتة يف صحة قضائيا خاضعا لسلطة اؼببلءمة لديها فإف مآؽبا يتحدد دبقت
 أو عدـ صحة تلك اؼبتابعة. 

 (1392/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يناير 21الصادر بتاريخ  35القرار عدد )
 

 مفهومها.  -وثيقة ؿبتكرة لدى اػبصم  -طعن إبعادة النظر   .17

ىذا األخَت ومل يتمكن إف اؼبقصود ابلوثيقة احملتكرة لدى اػبصم ىي تلك اليت توجد بيد 
اؼبستفيد منها من االستظهار ها أماـ القضاء خبلؿ مراحل التقاضي العادية، وال يبنع من اعتبارىا  
كذلك كوهنا صادرة عن اؼبتمسك ها ما داـ أف وجودىا الفعلي بيد اػبصم قد ربقق بعد صدور 

تقاضي العادية وصدر اغبكم بعدـ القرار اؼبطعوف فيو إبعادة النظر ومت التمسك ها خبلؿ مرحلة ال
  اعتمادىا لعدـ اإلدالء ها من طرؼ احملتج ها رغم كوهنا ورقة حاظبة يف النزاع.

 (604/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يناير 28الصادر بتاريخ  52القرار عدد )
 



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

113 

 شروط االستفادة منها.  -تسعَتة ـبفضة  -شراء عقار سكٍت  -رسـو تسجيل  .18

إف اؼبشرع الضرييب لئن كاف قد نص على استفادة احملبلت اؼببنية من طرؼ أشخاص طبيعيُت 
أو معنويُت، غَت مؤسسات االئتماف واؽبيئات اؼبعتربة يف حكمها وبنك اؼبغرب وصندوؽ اإليداع 
والتدبَت وشركات التأمُت وإعادة التأمُت، سواء كانت معدة للسكٌت أو مرصدة لغرض ذباري أو 

من اؼبدونة العامة للضرائب فإنو مل يربط ىذه  133من اؼبادة  3أو إداري وذلك ابلفقرة ب  مهٍت
من نفس اؼبدونة ومن ذلك اإلشارة  134من اؼبادة  Iاالستفادة ابلشروط اؼبنصوص عليها يف الفقرة 

التسعَتة  يف عقد البيع إىل نوعية استعماؿ العقار اؼببٍت وتقدًن ضمانة الرىن الرظبي لبلستفادة من
  اؼبخفضة، وأف إثبات عدـ زبصيص العقار اؼبشًتى للغاايت اؼبذكورة يقع على عاتق اإلدارة اعببائية.

 (3094/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 فرباير 04الصادر بتاريخ  60القرار عدد )
 

مراعاة  -إعادة مناقشة كافة أسباب استئناؼ الطاعنة  -سلطة ؿبكمة اإلحالة  -كلي   نقض .19
 النقطة اليت بتت فيها ؿبكمة النقض. 

إف النقض الكلي للقرار اؼبطعوف فيو هبعلو معدوما، ويستوجب من ؿبكمة اإلحالة إعادة 
ؿبكمة النقض واؼبتصلة مناقشة كافة أسباب استئناؼ الطاعنة مع مراعاة النقطة اليت بتت فيها 

 81بصفة الطاعنة ابعتبارىا خلفا خاصا يف تدبَت مرفق اؼباء الصاحل للشرب والكهرابء طبقا للفصل 
الفقرة الثانية من اتفاقية التدبَت اؼبفوض واليت تنص على أنو دبجرد دخوؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ 

وسداد ديوف ىذه األخَتة، وىي ؼبا مل ستحل السلطة اؼبفوضة ؿبل الوكالة لتحصيل اؼبستحقات 
من ؽ.ـ.ـ فجاء قرارىا فاسد التعليل اؼبوازي  369تفعل تكوف قد خرقت مقتضيات الفصل 

  النعدامو.

 (1993/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 فرباير 11الصادر بتاريخ  84القرار عدد )
 

 اؼبخاطب ىو الدائن.  -من مدونة التجارة  697اؼبدعي الوارد يف اؼبادة  مفهـو .20
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من مدونة التجارة ىو الدائن الذي يتعُت عليو رفع  697إف اؼبقصود ابؼبدعي الوارد يف اؼبادة 
الدعوى داخل أجل شهرين من اتريخ صدور القرار القاضي بعدـ االختصاص ربت طائلة سقوط 

وى مقرر على الدائن إذ ال يتصور أف يكوف دينو، على اعتبار أف اعبزاء اؼبذكور عن عدـ رفع الدع
اؼبدين ىو اؼبخاطب لكونو ال مصلحة لو يف رفع الدعوى ما داـ أف رفعها سوؼ يؤدي إىل سقوط 

 ديونو وىو صاحب اؼبصلحة يف ىذا السقوط. 
 (572/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 فرباير 18الصادر بتاريخ  94القرار عدد )

 

طرؼ اػباضع للضريبة دور اػببَت يف إطبلع اإلدارة على الواثئق اؼبدىل ها من  -التصحيح  مسطرة .21
 وجوب مراقبة احملكمة لعمل اػببَت.  -مسطرة تواجهية  -

من اؼبدونة العامة للضرائب لئن كانت زباطب اػببَت فإف احملكمة عند  242من اؼبقرر أف مقتضيات 
مراقبتها لعملو يتعُت عليها تطبيق القانوف اؼبخاطب بو ىذا األخَت، وؼبا كاف النزاع حوؿ مسطرة 
التصحيح ظل معروضا أماـ اللجنة احمللية اليت مل تصدر مقررىا إال بتاريخ الحق على صدور ونشر قانوف 

من اؼبدونة العامة للضرائب فإنو كاف يتعُت على اػباضع  242اؼبتضمن لتعديل اؼبادة  2009لسنة  اؼبالية
 للضريبة تقدًن وسائل إثباتو أماـ ىذه اللجنة الطبلع اإلدارة اعببائية عليها أثناء اؼبسطرة التواجهية. 

 (4294/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 فرباير 18الصادر بتاريخ  102القرار عدد )
 

 أثره.  -تبليغ بواسطة الفاكس  .22

اؼبنظم عبباايت اعبماعات احمللية  47-06من القانوف  152إف وسائل التبليغ الواردة يف اؼبادة 
ليست على سبيل اغبصر وإمبا يبكن أف تضاؼ إليها كل وسيلة يبكن أف يتحقق معها حصوؿ 
التبليغ اؼبقصود ابؼبادة اؼبذكورة. وؼبا كاف التبليغ بواسطة الفاكس ىو من وسائل التبليغ مىت اقًتف 

اؼبرسلة لرسالة التذكَت إبسباـ اإلقرار توصل دبا يفيد ربقق توصل اؼبرسل إليو بو فإف إثبات اعبهة 
اؼبرسل إليو ها بواسطة الفاكس يقتضي لنفي ىذا التوصل من طرؼ ىذا األخَت اإلدالء ابلوثيقة 

   اليت يدعي توصلو ها غَت تلك اؼبعنية ابلفاكس اؼبذكور.  
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 (4692/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 مارس 10الصادر بتاريخ  133القرار عدد )
 

 إعماؿ القانوف الواجب التطبيق على النزاع ىبضع لرقابة ؿبكمة النقض.  -رسـو ضريبية  .23

إف تفسَت النصوص القانونية وربديد قصد اؼبشرع منها ال يكوف لو ؿبل إال إذا كانت ىذه 
النصوص مبهمة أو يكتنفها غموض قد يؤدي إىل االختبلؼ يف فهم مضموهنا فبا يقتضي إذ ذاؾ 
تدخل القضاء لفك ىذا الغموض واإلهاـ من خبلؿ تطبيق تلك النصوص على الوقائع اؼبعروضة 

ذا كانت ىذه النصوص القانونية واضحة وال ربتاج إىل أتويل فإف دور القاضي ينحصر يف عليو، أما إ
تطبيقها على الوقائع اؼبعروضة عليو ربت رقابة ؿبكمة النقض. وابلًتتيب على ذلك ويف ضوء النزاع 

قانوف فإف القائم فإنو ؼبا كاف اإلعفاء من الضريبة والرسـو الضريبية أو شبو الضريبية مقررا دبقتضى ال
 تقدير توفر عناصره من عدمها يستنتج من القانوف اؼبنظم لو.  

 (4694/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 مارس 10الصادر بتاريخ  138القرار عدد )
 

وجوب مراعاة الثمن الوارد برسم اؼبخارجة كأساس الحتساب شبن  -مراجعة رسـو التسجيل  .24
 التملك. 

من اؼبدونة العامة للضرائب ما داـ الطالب مل يقم ببيع  65ال ؾباؿ لبلحتجاج دبقتضيات اؼبادة 
نصيبو يف العقار على حالتو بعد وفاة مورثو مباشرة بل بعد إجراء قسمة بتية وإهناء حالة الشياع مع 

د الثمن وأداء ابقي اؼببلؾ عن طريق ـبارجة وابلتايل سبلك أنصبائهم من العقار اؼببيع بعد ربدي
الواجب الضرييب عن ذلك بعقد صحيح قائم االركاف ومرتب عبميع ااثره القانونية فبا هبب معو 
اعتبار الثمن الوارد بو والذي مت أداء واجبات التسجيل عنو كأساس الحتساب شبن للتملك، 

قرارىا عرضة  واحملكمة بعدـ مراعاهتا لذلك رغم ما قد يكوف لو من آاثر على نتيجة قضائها جعلت
   للنقض. 

 (3407/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد 2016 مارس 17الصادر بتاريخ  149القرار عدد )
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رفض اؼبستخدمُت فتح الباب  -تبليغ الشركة ابإلشعار ابنتهاء عملية الفحص  - ضرييبفحص  .25
 أثره.  -انصراـ عشرة أايـ اؼبوالية لتاريخ الرفض  -وتسلم الطي 

إف قياـ مفتش الضرائب دبحاولة تبليغ الشركة اؼبستأنف عليها دبقرىا االجتماعي ابإلشعار 
ابنتهاء عملية الفحص وتعذر ذلك بسبب رفض صبيع األشخاص اؼبتواجدين فتح الباب وتسلم 
الطي بدعوى عدـ وجود مدير الشركة وأخربوه أبف عليو انتظار قدـو ىذا األخَت الذي وبعد 

 عن رفضو تسلم الطي وذلك حسب اإلفادة اؼبضمنة بشهادة التسليم احملررة بنفس اتصالو بو عرب
التاريخ، يعترب دبثابة توصل صحيح بعد انصراـ عشرة أايـ اؼبوالية لتاريخ الرفض طبقا ؼبقتضيات 

 من اؼبدونة العامة للضرائب.  219اؼبادة 
 (991/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 مارس 17الصادر بتاريخ  157القرار عدد )

 

 فقداف السند القانوين لتصفيتها. -حصوؿ التنفيذ  -غرامة هتديدية  .26

من اؼبقرر أف الغرامة التهديدية ىي وسيلة إلجبار اؼبدين على تنفيذ التزاماتو يف حالة امتناعو 
االمتناع عن التنفيذ، فإذا عن ذلك. واف تصفيتها يعٍت ربويلها إىل تعويض عن ضرر انتج عن ذلك 

ثبت حصوؿ التنفيذ مل يعد للغرامة التهديدية مربر قانوين كما أف تصفيتها تغدو فاقدة لسندىا بعد 
التنفيذ، واحملكمة حينما مل تناقش ما أثَت أمامها خبصوص حصوؿ التنفيذ دبا يًتتب عن ذلك من 

عدمو اؼبربر لتصفيتها يكوف قرارىا انقص  فقداف الغرامة التهديدية ألساسها ومن مت قياـ الضرر من
  التعليل.

 (2393/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 مارس 24الصادر بتاريخ  162القرار عدد )

 

 أثره.  -سحب قرار تعيُت اؼبوظف  -تسوية الوضعية اإلدارية الفردية  .27

انصراـ األجل اؼبخوؿ لئلدارة إف فبارسة اؼبوظف لعملو لدى اإلدارة اليت عُت ها إىل ما بعد 
لسحب قرار تعيينو هبعل ىذا القرار ؿبصنا ومنتجا آلاثره القانونية، ال سيما إذا كاف قرار التعيُت 

  ىذا غَت معلق على مصادقة اػبازف الوزاري اؼبعٍت بصرؼ أجور اؼبوظف على ىذا التعيُت.
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 (78/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 مارس 31الصادر بتاريخ  180القرار عدد )
 

 شروط تصفيها.  -غرامة هتديدية  .28

إف دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست ىي دعوى اؼبسؤولية اإلدارية أو دعوى التعويض 
عن عدـ تنفيذ حكم قضائي وابلتايل فهي تتعلق دبسؤولية موضوعية ال ربتاج إىل إثبات الضرر 

دعوى اؼبسؤولية اإلدارية ما داـ أف الضرر مفًتض ومصاحب لبلمتناع ابؼبفهـو اؼبتعارؼ عليو يف 
الذي يكوف يف شكل فباطلة ينتج عنها حرماف احملكـو لو من االستفادة من اغبق الذي كشف عنو 
اغبكم القضائي، وعليو فإف تقدير تصفية الغرامة التهديدية ىبضع للسلطة التقديرية للمحكمة أخذا 

 ؼبماطلة وطبيعة اغبق موضوع التنفيذ. بعُت االعتبار مدة ا

 (3597/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 مارس 31الصادر بتاريخ  175القرار عدد )
 

 أجل رفع الدعوى. -وضعية اؼبوظفُت  تسوية .29

من اؼبستقر عليو يف قضاء ىذه احملكمة أف دعاوى تسوية وضعية اؼبوظفُت مىت كانت تستند على  
حق مستمد من القانوف وكاف الفصل فيها ال يستوجب اؼبساس بقرارات إدارية مل يتم الطعن فيها 

من  23خبلؿ اؼبدة اؼبقررة لذلك قانوان، فإهنا ال زبضع لشرط األجل اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
 القانوف احملدث للمحاكم اإلدارية.

 (1485/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يونيو 02الصادر بتاريخ  318القرار عدد )
 

 حدود حق اػبيار يف سلوؾ دعوى اإللغاء أو دعوى القضاء الشامل. -الوضعية اإلدارية  تسوية .30

من اؼبستقر عليو يف قضاء ىذه احملكمة أنو إذا كاف من حق اؼبوظف أو العامل لدى مؤسسة 
عمومية أو صباعية أف ىبتار بُت سلوؾ دعوى اإللغاء أو دعوى القضاء الشامل للحصوؿ على 
تسوية وضعيتو اإلدارية، فإنو ال يبكن لو اف يتجاوز آجاؿ الطعن احملددة ؼبمارسة دعوى اإللغاء 
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ل إىل فبارسة دعوى القضاء الشامل، واغباؿ أف قصده ىو إلغاء قرارات إدارية ربصنت دبرور وينتق
 األجل.
 (1184/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يونيو 09الصادر بتاريخ  336القرار عدد )

 
كيفية ربديد الصندوؽ اؼبسؤوؿ عن عملية التنسيق بُت أنظمة االحتياط   -اؼبعاش  تسوية .31

 االجتماعي. 

اؼبتعلق ابلتنسيق بُت أنظمة االحتياط االجتماعي فإف  10/09/1993من ظهَت  4طبقا للمادة 
ياط الذي يتوىل تطبيق أحكاـ التنسيق احملدث هذا القانوف القائموف على آخر نظاـ من أنظمة االحت

االجتماعي يكوف اؼبعٍت ابألمر منخرطا فيو عند اكتساب حقو يف اغبصوؿ على اؼبعاش، ومؤدى 
ذلك أنو مىت ثبت صحة البراط اؼبنخرط يف صندوؽ ما فإنو بعد إجراء التنسيق اؼبذكور بينو وبُت 

يكوف آخر صندوؽ البرط فيو اؼبنخرط فإف ىذا األخَت يبقى ىو اؼبسؤوؿ عن أداء اؼبعاش على أف 
لو الرجوع على الصندوؽ األوؿ ابؼببالغ اؼبؤداة. ودبا أف الصندوؽ اؼبغريب للتقاعد ىو آخر نظاـ  
كاف الطالب منخرطا فيو فإنو يبقى ىو اؼبسؤوؿ عن عملية التنسيق وتسوية معاش الطالب عن 

 الفًتة اؼبطلوبة. 

 (281/4/2/2013عدد يف اؼبلف اإلداري  2016 يونيو 23الصادر بتاريخ  376القرار عدد )
 

 شروطو ونطاقو.   -مقاؿ التدخل أماـ ؿبكمة النقض  .32

هبب أف يبقى مقاؿ التدخل أماـ ؿبكمة النقض ؿبصورا يف تعزيز ادعاءات الطرؼ اؼبتدخل 
إىل جانبو، أي أف تنحصر أسباب ىذا التدخل يف نفس نطاؽ أسباب الطعن ابلنقض اؼبثارة من 

األسباب اؼبثارة يف مقاؿ التدخل فبا سبق التمسك بو أماـ طرؼ طالب النقض، وأف تكوف ىذه 
احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو، وابلتايل فإف األسباب اعبديدة اليت مل يسبق إاثرهتا من الطرؼ 

 الذي مت تعزيز ادعائو من خبلؿ التدخل اإلرادي يف الدعوى تبقى لذلك غَت مقبولة. 

 (3488/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يونيو 16الصادر بتاريخ  346القرار عدد )
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 تعويض عن األرض اؼبملوكة للغَت احملدثة فوقها.  - عموميةطرؽ  .33

، فإف ىذا  ؼبا كانت الطرؽ العمومية تعترب بعد إحداثها أمبلكا عامة وأف ربديدىا يتم دبرسـو
األرض اؼبملوكة للغَت احملدثة الوصف ال يعفي اعبهة احملدثة ؼبثل ىذه الطرؽ من أداء التعويض عن 

فوقها ىذه الطرؽ وفقا للضوابط واغبدود اؼبرسومة لذلك عند سلوؾ مسطرة نزع اؼبلكية ألجل 
 اؼبنفعة العامة أو يف إطار القواعد العامة مىت كاف إحداثها قد مت يف إطار اعتداء مادي. 

  (3070/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يوليوز 14الصادر بتاريخ  412القرار عدد )
 

 مدى مشروعية جوىر القرار من عدمو. -تعويض عن األضرار الناذبة عن قرار إداري  .34

لئن كاف إبمكاف اؼبتضرر من قرار إداري اغبق يف طلب التعويض عن األضرار الناذبة عن ىذا 
دى مشروعية جوىر القرار من القرار الذي ربصن بفوات أجل الطعن فيو ابإللغاء فإف ذلك رىُت دب

 عدمو.
 (2904/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يوليوز 14الصادر بتاريخ  416القرار عدد )

 
خضوع عقارىا ؼبسطرة نزع  -ودادية سكنية  -ضريبة على القيمة اؼبضافة وضريبة على الشركات  .35

 أثره. - اؼبلكية

إف اؼبشرع الضرييب حصر بشكل مطلق حق اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات يف 
اعبمعيات أو اؽبيئات اؼبعتربة قانوان يف حكمها غَت اؽبادفة للحصوؿ على ربح فيما ىبص العمليات 
 اؼبطابقة فقط للغرض احملدد يف أنظمتها األساسية اؼبتمثل ابلنسبة للمطلوبة يف اقباز ؿببلت سكنية

خاصة دبنخرطيها، وليس تفويت عقارىا عن طريق نزع اؼبلكية ألجل اؼبنفعة العامة، واحملكمة مصدرة 
القرار اؼبطعوف فيو ؼبا قضت بتأييد اغبكم اؼبستأنف القاضي بتطبيق اإلعفاء الكلي من الضريبة 

بة، رغم أهنا على الشركات على اؼببلغ اؼبتحصل عليو كتعويض عن نزع اؼبلكية اعبربي لعقار اؼبطلو 
جل زبصيصو لذات الغرض أمل تثبت كوهنا اقتنت دببلغ التعويض اؼبتحصل عليو عقارا آخر من 
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الذي أنشئت من أجلو ولفائدة منخرطيها كودادية سكنية، يكوف قرارىا خارقا للقانوف وفاسد 
 التعليل اؼبوازي النعدامو.

 (1303/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يوليوز 14الصادر بتاريخ  417القرار عدد )

 

 الواجبات اؼبستحقة لدى النظاـ اعبماعي ؼبنح رواتب التقاعد عدـ أداء -تسوية معاش تقاعدي  .36
 خطأ اإلدارة. -

ومل تؤد  ،خطأ اإلدارة اليت مل تكن تصرح ابؼبدعي بصفة منتظمة ودائمة ثبت ؽبااحملكمة ؼبا  إف
ف خطأ عدـ أواعتربت لذلك  ،الواجبات اؼبستحقة لدى النظاـ اعبماعي ؼبنح رواتب التقاعد

اؼبذكورة، ورتبت تصحيح اػبدمات اذباه الصندوؽ اؼبغريب للتقاعد كاف نتيجة عدـ أداء الواجبات 
لى أساس تكوف قد بنت قضاءىا ع ،ابلضوابط القانونية التقيد عن عدـ على ذلك مسؤولية اإلدارة

 سليم من القانوف وعللت قرارىا تعليبل كافيا وسليما.
 (1481/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 أكتوبر 06الصادر بتاريخ  562القرار عدد )

 

 نطاؽ اختصاصو.  - استعجايلقضاء  .37

ذا كاف قاضي اؼبستعجبلت يبلك سلطة إصدار أوامر قضائية استعجالية كلما كانت مراكز إ
األطراؼ قطعية وؿبددة بشكل واضح وهنائي، فإف ىذه السلطة رىينة بعدـ وجود حكم قضائي 
ابت يف نفس الطلب وبُت نفس األطراؼ وبنفس الصفة، سواء كاف ىذا اغبكم هنائيا أو قاببل 

اؼبقررة قانوان على اعتبار أف ذلك اغبكم قد نظر يف الطلب موضوع الطلب  للطعن فيو ابلطرؽ
 االستعجايل اغبايل، وأف اغبق ال يقضي فيو مرتُت.  

 (684/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 أكتوبر 13الصادر بتاريخ  580القرار عدد )
 

 شروطو.  -طلب التعويض  -صفقة عمومية  .38
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ؼبا كانت الصفقة موضوع النزاع عن طريق طلب عروض أشباف، مل تكن قد رست بعد على 
اؼبطلوبة يف النقض، وأف العرض اؼبقدـ من لدهنا كاف كباقي عروض الشركات األخرى اؼبنافسة ؽبا، 
الزاؿ قيد الدرس من طرؼ عبنة طلب العروض واليت ضمنت مبلحظاهتا خبصوص عرضها وعروض 

ؼبتنافسة يف ؿبضر فحص العروض اؼبالية، وأف اؼبراسلة اؼبوجهة إىل اؼبطلوبة يف ابقي الشركات ا
النقض من طرؼ طالبة النقض عن طريق الفاكس مل تتضمن موافقة ىذه األخَتة على العرض اؼبقدـ 
من لدف الشركة اؼبطلوبة يف النقض بل جاءت تطالبها فيها إبدخاؿ تعديبلت على اؼبوارد البشرية 

دىا إلقباز أشغاؿ الصفقة بناء على اقًتاح اللجنة، وأف استجابة ىذه األخَتة اؼبزمع رص
للمبلحظات اؼبذكورة، ال يلـز صاحبة اؼبشروع يف شيء طاؼبا أنو مل وبظ ابؼبوافقة الصروبة ؽبذه 

 األخَتة على التعديبلت اؼبدخلة، حىت تكوف ملزمة ؽبا. 
  (2230/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 أكتوبر 20الصادر بتاريخ  625القرار عدد )

 

 عدـ جواز اعبمع بُت أجرة من ميزانية الدولة وبُت اؼبعاش التقاعدي. -تسوية الوضعية  .39

ال يبكن اعبمع بُت أي أجرة من ميزانية الدولة وبُت اؼبعاش التقاعدي طبقا للمادة األوىل من 
ؼبا قضت بتأييد اغبكم اؼبستأنف يف ما قضى بو . واحملكمة 15/02/2001اؼبؤرخ يف  77.99القانوف رقم 

من استحقاؽ اؼبطلوب يف النقض لؤلجرة إىل جانب راتب اؼبعاش، تكوف قد خرقت اؼبقتضيات 
اؼبذكورة، وذلك بصرؼ النظر عن طبيعة العبلقة التعاقدية بُت اإلدارة واؼبطلوب يف النقض، وعما 

ال، وكذلك عما إذا كاف اؼبطلوب قد توصل دبعاشو إذا كانت اإلدارة قد أخطأت يف ذلك التعاقد أـ 
 خبلؿ الفًتة اؼبعنية ابلنزاع أـ ال.

 (905/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 أكتوبر 27الصادر بتاريخ  639)القرار عدد 

 

اتريخ االستفادة من الًتقية ىو اتريخ إجراء امتحاف الكفاءة  -الوضعية اإلدارية واؼبالية  تسوية .40
 اؼبهنية. 
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اتريخ إجراء امتحاف الكفاءة اؼبهنية،  ف التاريخ اؼبعترب النطبلؽ االستفادة من الًتقية ىوإ
وليس اتريخ استيفاء شروط القبوؿ الجتياز االمتحاف اؼبذكور والتقييد يف الئحة اؼبرشحُت الجتياز 

  ذلك االمتحاف.  

 (2507/4/2/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 أكتوبر 27الصادر بتاريخ  643القرار عدد )
 

 دبراجعة مبلغ رسـو احملافظة. قرار -عقاري  ؿبافظ .41

احملكمة ؼبا قضت بتأييد اغبكم اؼبستأنف فيما قضى بو من أداء الوكالة الوطنية للمحافظة إف 
العقارية واؼبسح العقاري واػبرائطية لفائدة اؼبطلوبة يف النقض اؼببلغ اؼبطلوب اسًتجاعو، بعلة أف 

مراجعة مبلغ الرسـو من طرؼ احملافظة، وإمبا  ال تشَت إىل إمكانية 2.97.385مقتضيات اؼبرسـو رقم 
حدد طريقة احتساها انطبلقا من الثمن الوارد يف العقد، فكاف ما قاـ بو احملافظ من إعادة تقييم 
العقار بشكل جزايف وأتسيس رسـو احملافظة عليها ـبالفا للقانوف، تكوف قد خرقت اؼبقتضيات 

 رىا معلبل تعليبل فاسدا.القانونية اؼبشار إليها أعبله، وجاء قرا
 (1448/4/2/2014يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 نونرب 24الصادر بتاريخ  768القرار عدد )

 
وجوب ازباذ االحتياطات  -مقابل مادي  -الشركة الوطنية للطرؽ السيارة ابؼبغرب  مسؤولية .42

 لتأمُت مستعملي الطريق. 

ؼبا ثبت للمحكمة أف اغبادثة وقعت فعبل ابلطريق السيار، ونتجت عن اصطداـ السيارة 
ابغبواجز اليت وضعتها اؼبستأنفة لئلعبلف عن وجود أشغاؿ ابؼبكاف دوف أف تستعمل اإلشارات 
الضوئية ليبل، فبا أدى إىل تعرض السيارة لعدة خسائر، ورتبت على ذلك أف مسؤولية الشركة 

ؽ السيارة ابؼبغرب عن األضرار اؼبادية البلحقة ابلسيارة، ىي مسؤولية كاملة، ما داـ الوطنية للطر 
أف صورة خطئها يف ىذه اغبالة ىو إنباؿ ازباذ االحتياطات اليت من شأهنا أف تؤمن مستعملي 

 الطريق السيار نظَت ما تستخلصو منهم من مقابل مادي، تكوف قد عللت قرارىا تعليبل كافيا. 

 (1123/4/3/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يناير 14الصادر بتاريخ  59عدد  القرار)
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إيداع  -الدفع بعدـ سلوؾ مسطرة اغبصوؿ على اإلذف ابلتقاضي  -مقاضاة اجمللس اعبماعي  .43
 حجيتها.  -شكاية إىل الوايل قبل رفع الدعوى 

إف احملكمة ؼبا اعتربت أف اؼبستأنف عليو قد تقيد فعبل ابؼبسطرة اؼبنصوص عليها يف الفصل 
من ظهَت التنظيم اعبماعي من خبلؿ سبق إيداعو قبيل رفع دعواه بشكاية تقدـ ها إىل الوايل مع  48

ؿ اإلشعار ابلتوصل وىو الطلب الذي تقدـ على إثره ابلدعوى اغبالية بعد مرور األجل اؼبخو 
للعامل من أجل منحو الوصل اؼبذكور، جاء تعليلها سائغا وكافيا غبمل ما قضت وىو غَت منتقد، 
ذلك أنو إذا كاف اؼبطلوب يف الطعن مل يقم إبخبار اجمللس اعبماعي بعزمو مقاضاتو فإف إقرار ىذا 

اللجوء إىل  اإلجراء اؼبسطري كاف يهدؼ سبكُت طريف اؼبنازعة من ؿباولة إهباد حل حيب للنزاع قبل
القضاء وال يعترب دبثابة وصل ابلتقاضي كما ىو الشأف ابلنسبة لسلطة الوصاية؛ إذ ال معٌت أف 

 يتوقف حق اللجوء إىل القضاء على إذف أو إخبار قبلي لشخص ىو طرؼ يف اػبصومة. 
 (1593/4/3/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 أبريل 28الصادر بتاريخ  596القرار عدد )

 

 -اعتباره طعن يف القرار الوزيري اؼبشًتؾ  -طلب تعويض عن نقل ملكية عقار إىل الدولة اؼبغربية  .44
 ـبالفة القانوف. 

ؼبا كاف موضوع الطلب يهدؼ إىل التعويض عن الضرر اؼبًتتب عن نقل ملكية عقار الطالب 
 213/73/1قانوف رقم  يف إطار مقتضيات الظهَت الشريف دبثابة (اؼبلك اػباص)إىل الدولة اؼبغربية 

الذي نقلت دبوجبو إىل الدولة ملكية العقارات الفبلحية أو  (1973مارس  2) 1393ؿبـر  26بتاريخ 
القابلة للفبلحة اليت يبلكها أشخاص ذاتيوف أجانب أو أشخاص معنويوف، فإف احملكمة حينما 

قل ملكية العقار إىل الدولة اعتربت أف األمر يتعلق ابلطعن يف القرار الوزاري اؼبشًتؾ القاضي بن
بشأف  42/05اؼبغربية وابلتايل فإف رفع الدعوى ىبضع لؤلجل اؼبنصوص عليو يف القانوف رقم 

اإلجراءات اؼبتعلقة ابلعقارات الفبلحية أو القابلة للفبلحة اؼبنقولة للدولة، يكوف قرارىا ـبالفا 
 للقانوف.
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 (4140/4/3/2015يف اؼبلف اإلداري عدد  2016 يوليوز 14الصادر بتاريخ  1016القرار عدد )
 

 
  



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

125 

 خامسا: قرارات الغرفة االجتماعية
 

 مسطرتو. –فصل أتدييب  .1

إف اؼبشغل الذي يريد فصل أحد أجرائو لوجود مربر مقبوؿ ىبولو ذلك هبب عليو قبل اإلقداـ 
على ذلك سلوؾ مسطرة الفصل التأدييب برمتها والقياـ بكل اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 

اليت من مدونة الشغل من بدايتها إىل هنايتها، واحملكمة ؼبا اعتربت أف دعوى الفصل  65إىل  62من 
من مدونة الشغل دوف التأكد من مدى قانونية  65تقدـ ها األجَت سقطت استنادا إىل اؼبادة 

اإلجراءات األخرى اؼبتعلقة دبسطرة الفصل التأدييب ومدى سبلمة مقرر الفصل كاف قرارىا ـبالفا 
 ؼبقتضيات قانونية تعترب قواعد آمرة ال هبوز ـبالفتها.

 (923/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016يناير  6الصادر بتاريخ  7 القرار عدد)
 

 قياـ الضماف. –عدـ إثباتو  –ادعاء فسخ عقد التأمُت  -تعويض  –مرض مهٍت ) اؼبنغنيز (  .2
إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبػا مػن خػبلؿ الرسػالة الصػادرة عػن اربػاد التأمينػات أف الطاعنػة ىػي مؤمنػة 

الفسخ اؼبتمسك ها من طرفهػا لكوهنػا هتػم حػوادث الشػغل دوف األمػراض اؼبشغلة واستبعدت رسالة 
اؼبهنيػػػة وخلصػػػت إىل أف ضػػػماهنا عػػػن اؼبػػػرض اؼبهػػػٍت يف النازلػػػة قائمػػػا، يكػػػوف قرارىػػػا معلػػػبل دبػػػا فيػػػو 

 الكفاية.
 (179/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015يناير  8الصادر بتاريخ  3 القرار عدد)

 

 وجوب ربديد مسؤولية اؼبؤمنُت السابقُت عن اؼبرض اؼبذكور. -مرض مهٍت )صمم(  .3
إف احملكمػػة ؼبػػا قضػػت للضػػحية ابلتعويضػػات الناذبػػة عػػن اؼبػػرض اؼبهػػٍت الصػػمم وإبحػػبلؿ شػػركة 
التػػأمُت ؿبػػل اؼبشػػغلة يف األداء بعلػػة أنػػو ال يبكػػن مواجهػػة اؼبصػػاب بطلػػب ربديػػد مسػػؤولية اؼبػػؤمنُت 

ور، تكوف قد أساءت تطبيػق مقتضػيات الفقػرة الثانيػة مػن الفصػل السابقُت واؼبشغلة عن اؼبرض اؼبذك
 .31/5/1943الثالث مكرر ثبلث مرات من ظهَت 
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 (139/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015يناير  8الصادر بتاريخ  9 القرار عدد)
 

 

إدانتو من أجل جنحة السرقة  –أجل استدعاء األجَت قصد االستماع إليو  –مسطرة الفصل  -شغل  نزاع  .4
. –ابغببس النافذ   تقيد اؼبشغلة ابألجل اؼبذكور غَت الـز

أايـ  8من مدونة الشغل تلـز اؼبشغل ابالستماع إىل األجَت داخل أجل  62لئن كانت اؼبادة 
من اتريخ التبُت من ارتكاب اػبطأ اعبسيم اؼبنسوب إليو فإنو ؼبا كاف ىذا األخَت قد ضبط متلبسا 
جبنحة السرقة وأدين من أجلها بشهرين حبسا انفذا األمر الذي تعذر معو االستماع إليو داخل 

َت مشوب األجل اؼبذكور لتواجده يف السجن فإنو يبقى قرار اؼبشغل القاضي بفصلو من عملو غ
بطابع التعسف، إال أف احملكمة كبت منحى آخر على أساس أنو مل وبًـت األجل اؼبذكور فبا كاف 

 قرارىا عرضة النقض.
 (1545/5/1/2014عدد  االجتماعيلف يف اؼب 2016يناير  13الصادر بتاريخ  72 )القرار عدد

 

انتفاء عقد الشغل بينو وبُت  –مسانبة مدير عاـ ورئيس ؾبلس إداري لشركة  –صفة األجَت  -نزاع شغل   .5
 خضوعو يف حالة عزلو لقانوف شركات اؼبسانبة وليس ؼبدونة الشغل. –الشركة 

ؼبا كانت العربة يف تكييف عقد الشغل بتوفر عناصره ومن أبرزىا عبلقة التبعية واليت تنتفي يف 
بار أف ىذا اؼبنصب ال يسمح من يقـو دبهمة مدير عاـ ورئيس ؾبلس إدارة شركة ؾبهولة االسم، ابعت

للشركة أف تباشر عليو سلطة التوجيو واإلشراؼ واؼبراقبة، وإمبا ىو الذي يبلك ىذه السلطة ذباه 
العاملُت ابلشركة، كما أف عبلقة التبعية ال تثبتها أوراؽ األداء وأوراؽ االلبراط يف الصندوؽ الوطٍت 

من  63ط والشكليات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة للضماف االجتماعي ما داـ ىبضع يف تعيينو للضواب
مكررة مرتُت من نفس  67اؼبتعلق بشركات اؼبسانبة، كما أنو يبكن عزلو طبقا للمادة  95-17القانوف 

القانوف، وأما ما كاف يتقاضاه من الشركة فيدخل يف إطار اؼبكافأة اليت يبنحها لو ؾبلس إدارة الشركة 
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من  أجَت وال يستفيدمن نفس القانوف فإنو تبعا لذلك ال وبمل صفة  65وال يعترب أجرا تطبيقا للمادة 
 مقتضيات مدونة الشغل.

 (1291/5/1/2014عدد االجتماعي لف يف اؼب 2016يناير  20 الصادر بتاريخ 128)القرار عدد 
 

 أثره. –أداؤىا خارج األجل القانوين  –مؤخرات اإليراد العمري   .6

 139إف أداء مؤخرات اإليراد الواقع بعد ثبوت التماطل وخارج األجل الوارد ضمن الفصل 
، ال يعفي الطرؼ احملكـو عليو من الغرامة اليومية اؼبنصوص عليها يف الفصل 6/2/1963من ظهَت 

 من نفس الظهَت ابتداء من اليـو الثامن غبلوؿ ىذا اإليراد. 143
 (2025/5/1/2013 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015يناير  21خ الصادر بتاري 120 )القرار عدد

 

 أثره. –قياـ الضماف  -عقد أتمُت بُت اؼبشغلة واؼبؤمنة  –مرض مهٍت )السليكوز(   .7

إف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا اعتربت أف الطاعنة ىي اؼبؤمنة للمطلوبة عن اؼبرض 
د التأمُت الرابط بينها وبُت اؼبشغلة واحملدد يف ثبلث اؼبهٍت الذي أصاب الضحية استنادا إىل عق

قابلة للتجديد ما مل يقرر أحد الطرفُت وضع حد لو بتوجيو  1998سنوات ابتداء من فاتح يناير 
رسالة إىل الطرؼ اآلخر شهرين قبل فاتح يناير، ورتبت اآلاثر القانونية على ذلك، تكوف قد ركزت 

 قضاءىا على أساس.
 (1534/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015يناير  21الصادر بتاريخ  131 )القرار عدد

 

 عقد الشغل ىو األوىل ابلتطبيق لتضمنو االمتياز األكثر لؤلجَت. -التعويض عن أجل اإلخطار   .8

 وجوب مراعاة االتفاقية اعبماعية ؼبستخدمي األبناؾ. -كيفية احتساها   –عبلوة األقدمية 

ما دامت مدونة الشغل سبثل اغبد األدىن من اغبقوؽ اليت يستفيد منها األجراء وأف من شأف 
تضمُت عقد الشغل أو اتفاقية شغل صباعية امتيازات أكثر لؤلجَت أف تكوف ىي األوىل ابلتطبيق كما 
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من مدونة الشغل فإف ؿبكمة اؼبوضوع ؼبا قضت لؤلجَت بتعويض عن أجل  11تقرر ذلك اؼبادة 
خطار يعادؿ أجرة شهر واحد مع أف عقد الشغل وبدد ىذا التعويض يف أجرة شهرين، يكوف اإل

 قرارىا انقص التعليل.
إف احملكمة ؼبا قضت لؤلجَت بعبلوة األقدمية أتسيسا على مدة الشغل اليت قضاىا لدى  

 78ؿ اؼبادة مشغلتو األخَتة مع أف اتفاقية الشغل اعبماعية اػباصة دبستخدمي األبناؾ تنص من خبل
منها على أف ىذا التعويض يتم احتسابو منذ اتريخ انتساب اؼبستخدـ للعمل البنكي فإهنا خبرقها 

 ؼبقتضى العقد واتفاقية الشغل اعبماعية تكوف قد بنت قضاءىا على تعليل انقص.
 (1598/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016فرباير  03الصادر بتاريخ  200)القرار عدد 

 

 أجل تقادمو. –مرض مهٍت ) الصمم (   .9

إف أجل تقادـ اؼبرض اؼبهٍت )الصمم( ؿبدد يف أربع سنوات عمبل أبحكاـ اؼبرسـو اؼبلكي رقم 
اؼبمتدة دبوجبو إىل  31/5/1943اؼبتمم للفصل الثالث مكرر من ظهَت  22/10/1966بتاريخ  66-117

األمراض اؼبهنية مقتضيات القوانُت التشريعية بشأف التعويض عن حوادث الشغل. واحملكمة مصدرة 
القرار اؼبطعوف فيو ؼبا اعتربت أف دعوى اؼبطلوب يف النقض غَت متقادمة ألهنا قدمت داخل األجل 

 القانوين اؼبذكور، تكوف قد عللت قضاءىا تعليبل قانونيا سليما.
 (152/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015فرباير  4الصادر بتاريخ  359 )القرار عدد

 

التزاـ اؼبشغلة ابلتحمل بو حسب االتفاؽ بينها  –اثين مرض أصيب بو الضحية  –مرض مهٍت )صمم(   .10
 وبُت اؼبؤمنة.

ضى بو من إف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا قضت إبلغاء اغبكم اؼبستأنف فيما ق
إحبلؿ اؼبؤمنة ؿبل الطاعنة اؼبشغلة يف أداء اإليراد العمري السنوي احملكـو بو للضحية وتصداي 
إخراجها من الدعوى استنادا إىل شهادة التحمل الصادرة عن اؼبشغلة واليت تقر من خبلؽبا ربملها 

لبلتفاؽ اؼبرـب بينها  نتائج اؼبرض اؼبهٍت الصمم الذي أصيب بو الضحية ابعتباره اثين مرض تنفيذا
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وبُت اؼبؤمنة دبقتضى عقد التأمُت اؼبرـب بينهما واليت تلتـز فيو ىذه األخَتة ربملها فقط للمرض 
 اؼبهٍت األوؿ اؼبكتشف تكوف قد التزمت التطبيق السليم للقانوف.

 (773/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015فرباير  04الصادر بتاريخ  364 )القرار عدد
 

إعماؿ بنود عقد  -من ـ.ش  313وجوب احًتاـ مسطرة التأديب الواردة يف اؼبادة  -طبيب الشغل   .11
 الشغل إذا كانت أكثر فائدة لؤلجَت.

طبيب الشغل يعد من األجراء اؼبشمولُت ابغبماية القانونية يف ظل مدونة الشغل طبقا للمادة 
عتـز اؼبشغل أو رئيس اؼبصلحة الطبية اليت تنص على أنو "هبب أف يكوف كل إجراء أتدييب ي 313

اؼبشًتكة بُت اؼبقاوالت ازباذه يف حق طبيب الشغل موضوع قرار يوافق عليو العوف اؼبكلف بتفتيش 
 الشغل بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل".

ال يبكن إعماؿ بنود عقد الشغل الرابط بُت الطرفُت إال إذا كانت أحكامو أكثر فائدة ابلنسبة 
 لؤلجَت.

 (37/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016فرباير  09الصادر بتاريخ  219)القرار عدد 

 

 أثره. –األخذ جبزء من الشهادة واستبعاد اعبزء اآلخر  –شهادة الشهود  –طرد تعسفي   .12

إف احملكمة ؼبا أخذت جبزء من الشهادة اؼبتعلق بغياب األجَت واستبعدت اعبزء اآلخر اؼبتعلق 
ىل العمل بعد اؼبرض، مع أف األجَت إف كاف قد تغيب ؼبدة طويلة فإف رجوعو إىل العمل بعودتو إ

واشتغالو معناه تنازؿ اؼبؤاجر على اعتبار ىذا التغيب غَت اؼبربر دبثابة خطأ جسيم يربر إهناء العقد، 
 تكوف قد عللت قرارىا تعليبل انقصا.

 (185/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016فرباير  9الصادر بتاريخ  243عدد )القرار 
 

 عدـ جواز اإلدالء ها ألوؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض. –واثئق   .13



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

130 

ؼبا ثبت أف ما أثَت يف الوسيلة خبصوص إرساؿ الطاعنة اؼبؤمنة للمدعي إيراداتو ابنتظاـ عن 
سبق ؽبا التمسك طريق اغبواالت الربيدية وإدالئها بواثئق إلثبات ذلك رفقة مقاؿ النقض، فإنو مل ي

بذلك أماـ قاضي اؼبوضوع ؼبعرفة رأيو يف ذلك ومل يسبق ؽبا عرض تلك الواثئق عليو وال هبوز إاثرة 
 ذلك واالستدالؿ ابلواثئق ألوؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض الختبلط الواقع فيو ابلقانوف. 

 (1193/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015فرباير  11الصادر بتاريخ  411 )القرار عدد
 

ربديد ما سيتحملو كل واحد من  –أتمُت لدى عدة شركات للتأمُت  –مرض مهٍت ) األسبستوز (   .14
 اؼبؤمنُت على حدة من ىذه اؼبسؤولية وما يقابلها من تعويض.

ؼبا سبسكت الطاعنة اؼبؤمنة بكوف اؼبؤمن لو ) اؼبشغل ( كاف يؤمن مسؤوليتو عن األمراض 
اؼبهنية ابلتوايل لدى عدة شركات للتأمُت، فإف ذلك يستوجب ربديد ما سيتحملو كل واحد من 
اؼبؤمنُت على حدة من ىذه اؼبسؤولية وما يقابلها من تعويض، واحملكمة ؼبا اعتربت أف اؼبؤمنة 

نة ىي الضامنة للمسؤولية تبعا للعقد اؼبرـب مع الشركة اؼبشغلة، تكوف قد خرقت مقتضيات الطاع
، فجاء قرارىا انقص 31/5/1943الفقرة الثانية من الفصل الثالث مكرر ثبلث مرات من ظهَت 

 التعليل اؼبوازي النعدامو.
 (1946/5/1/2013 ديف اؼبلف االجتماعي عد 2015فرباير  18الصادر بتاريخ  463 )القرار عدد

 

اعتبارىا يف حكم حادثة  -وفاة الضحية وىو يف طريقو إىل عملو دوف معرفة سببها  -حادثة طريق   .15
 الشغل.

اؼبتعلق ابلتعويض عن حوادث الشغل  6/2/1963من ظهَت  6و 3طبقا ؼبقتضيات الفصلُت 
ملو أو دبناسبة القياـ بو  واألمراض اؼبهنية، فإف حادثة الشغل ىي اليت تقع للضحية أثناء قيامو بع

كيفما كاف سببها أو أثناء مسافة الذىاب واإلايب، واحملكمة ؼبا اعتربت عن صواب أف وفاة 
موروث اؼبطلوبُت يف النقض وىو يف طريقو إىل عملو دوف معرفة سببها تعترب يف حكم حادثة الشغل 

غبادثة كاف عرضة سهلة خاصة وأف اؼبشغلة وشركة التامُت مل يثبت أي منهما أبف اؼبصاب اب
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، يكوف قرارىا معلبل دبا فيو الكفاية ومرتكزا على 6/2/1963من ظهَت  3لؤلمراض طبقا للفصل 
 أساس قانوين سليم.

 ( 190/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015فرباير  18الصادر بتاريخ  465 )القرار عدد
 

رجوع استدعاؤىا دبكتب دفاعها دببلحظة رفض  -عدـ استدعاء اؼبشغلة دبوطنها اغبقيقي  – خربة  .16
 من ؽ.ـ.ـ. 63خرؽ الفصل  –التسلم 

ؼبا ثبت أف اػببَت اؼبنتدب إلقباز اػبربة استدعى الطاعنة اؼبشغلة دبكتب دفاعها وأرجعت 
ا االستدعاء ال يلـز طالبة شهادة التسليم دببلحظة )رفض االستبلـ نيابة عن الشركة(، وأف ىذ

النقض مادامت ىذه األخَتة مل تستدع دبوطنها اغبقيقي اؼبضمن أبوراؽ اؼبلف، ومن مث فإف اػبربة 
من  63اليت أجريت على الضحية تكوف قد سبت يف غيبتها وجاءت ـبالفة ؼبقتضيات الفصل 

 ؽ.ـ.ـ.
 (1389/5/1/2014 جتماعي عدديف اؼبلف اال 2015فرباير  18الصادر بتاريخ  459 )القرار عدد

 

 أثره. -مقرر ربكيمي   .17

يعد التحكيم من اغبلوؿ البديلة غبل نزاعات الشغل الفردية وذلك ؼبا وبققو يف اغبصوؿ على 
اغبق أبسرع وقت وأبقرب السبل، واحملكمة ؼبا اعتربت أف موضوع النزاع سبق البت فيو دبقتضى 

التحكيمي ليس سببا إلعادة طرح النزاع من جديد أماـ مسطرة التحكيم، وأف عدـ تنفيذ اؼبقرر 
 القضاء ورتبت اآلاثر القانونية على ذلك يكوف قرارىا معلبل تعليبل كافيا.

 (496/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016فرباير  23الصادر بتاريخ  306)القرار عدد 
 

ثبوت عبلقة الشغل من خبلؿ حكم ومن خبلؿ إقرار اؼبشغلة بفصلها للمطلوب من  -شغل  نزاع  .18
 وجوب تقيد ؿبكمة اإلحالة ابلنقطة القانونية اليت بنت عليها ؿبكمة النقض قياـ ىذه العبلقة. –عملو 
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ؼبا كانت ؿبكمة النقض قضت بنقض القرار السابق على أساس أنو استبعد حكمُت قضيا 
ة أبداء التعويض عن عبلوة األقدمية يف ثبوت قياـ عبلقة الشغل بُت الطرفُت وعلى على الطالب

أساس أنو استبعد إقرار الطالبة بفصلها للمطلوب من عملو فإف ؿبكمة اإلحالة حينما اعتمدت 
ىذين العنصرين يف قياـ ىذه العبلقة تكوف قد تقيدت ابلنقطة القانونية اليت على أساسها مت نقض 

 القرار.
 (1331/5/1/2014عدد االجتماعي لف يف اؼب 2016فرباير  24الصادر بتاريخ  345)القرار عدد 

 

احملكمة غَت  -اعتماد تقرير خربة ربكيمية ثبلثية بدال من شهادة الشفاء  -خربة  -مسطرة مدنية   .19
 ملزمة بتبليغ نسخة من تقرير اػبربة لؤلطراؼ.

سنوات من اتريخ برء  5تقادـ مراجعة اإليراد بسبب البفاض عاىة اؼبصاب ؿبدد يف  أجل
 اختبلفو عن أجل تقادـ حادثة الشغل أو اؼبرض اؼبهٍت. -اعبرح 

ما دامت احملكمة انتدبت خربة ربكيمية أقبزت من قبل ثبلثة خرباء فإف احملكمة ابعتمادىا 
اء فإهنا تكوف قد التزمت التطبيق السليم للقانوف، كما لتقرير ىؤالء واستبعدت ما ورد بشهادة الشف

 من ؽ.ـ.ـ ال يلـز احملكمة بتبليغ نسخة من تقرير اػبربة إىل أطراؼ الدعوى. 60أف الفصل 
كما أف أجل تقادـ مراجعة اإليراد بسبب البفاض عاىة اؼبصاب ىبضع ؼبقتضيات الفصل 

اؼبتعلق حبوادث الشغل من اتريخ الشفاء الظاىري أو برء اعبرح، فبا ال  06/02/1963من ظهَت  276
موجب العتماد أجل أربع سنوات اؼبتعلقة أبجل تقادـ حادثة شغل أو مرض مهٍت وىو ما ذىبت 

 إليو احملكمة وعن صواب.
 (1897/5/1/2014عدد االجتماعي لف يف اؼب 2016مارس  2الصادر بتاريخ  402 )القرار عدد

 

 عقد ؿبددة اؼبدة. –وضع أتشَتة السلطة اغبكومية اؼبكلفة ابلشغل  -تشغيل األجانب    .20

إف إجبارية وضع أتشَتة السلطة اغبكومية اؼبكلفة ابلشغل على عقود العمل اؼبتعلقة 
ابألجانب وربديد مدهتا يف سنة تضفي على ىذا العقد طابع التحديد ويعترب عقدا ؿبدد اؼبدة ينتهي 
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احملددة يف التأشَتة اؼبذكورة، وال يبكن إلرادة األطراؼ أف ذبعلو عقدا غَت ؿبدد اؼبدة  ابنتهاء مدتو
من مدونة الشغل اليت جاءت بصيغة الوجوب فهي قاعدة آمرة ال هبوز  516خارج مقتضيات اؼبادة 

تبت لؤلطراؼ االتفاؽ على ـبالفتها. واحملكمة ؼبا اعتربت العقد موضوع النزاع عقدا ؿبدد اؼبدة ور 
اآلاثر القانونية على ذلك من حيث التعويض اؼبستحق للمطلوبة عن فسخ عقد الشغل يكوف 

 قرارىا معلبل تعليبل سليما.
 (387/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016مارس  08الصادر بتاريخ  419 )القرار عدد

 

من مدونة  62و 459ُت وجوب احًتاـ اؼبسطرة الواردة يف اؼبادت -خطأ جسيم  -مندوب األجراء   .21
 الشغل.

من مدونة الشغل وإف كانت تنص على أنو " يبكن للمشغل يف حالة اػبطأ  459إف اؼبادة 
اعبسيم أف يقرر حاال التوقيف اؼبؤقت يف حق مندوب األجراء وعليو أف يشعر فورا العوف اؼبكلف 

 بتفتيش الشغل ابإلجراء التأدييب اؼبزمع ازباذه".
أعبله أف يتخذ  458و 457"هبب على العوف اؼبكلف ابلتفتيش يف اغباالت الواردة يف اؼبادتُت 

 قراره ابؼبوافقة أو الرفض خبلؿ الثمانية أايـ اؼبوالية إلشعاره وهبب أف يكوف قراراه معلبل."
غل من مدونة الش 62إال أف عليو وابؼبوازاة سلوؾ مسطرة االستماع اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 داخل أجل شبانية أايـ من اتريخ التبُت من اػبطأ.
 إف االستماع إىل األجَت يتعُت أف يتم داخل اؼبقاولة وليس أماـ مفتش الشغل.

 (876/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016مارس  22الصادر بتاريخ  541)القرار عدد 
 

 وجوب التأكد من سبلمة مسطرتو. –فصل أتدييب   .22

احملكمة ال تنظر إىل األخطاء اؼبرتكبة من طرؼ األجَت إال بعد أف تتأكد من سبلمة  إف
وما بعده من مدونة الشغل. وؼبا كاف األجَت قد توصل  62مسطرة الفصل اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 

ابإلنذار ابؼبخالفات اؼبرتكبة من طرفو وبعدىا برسالة الفصل دوف القياـ ابستدعائو رفقة مندوب 
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لعماؿ واالستماع إليو من طرؼ اؼبشغل أو من ينوب عنو داخل أجل ال يتعدى شبانية أايـ من ا
اتريخ تبُت الفعل اؼبنسوب إليو وربرير ؿبضر بذلك يوقعو الطرفاف وتسلم منو نسخة لؤلجَت، يكوف 

 الفصل الذي تعرض لو تعسفيا يستحق عنو التعويضات اؼبنصوص عليها قانوان.
 (1353/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016مارس  22الصادر بتاريخ  543عدد )القرار 

 

 إهناء ضمٍت ومقنع لعقد الشغل. –عدـ اغبفاظ على حقوؽ األجراء  -مسطرة اإلغبلؽ اؼبؤقت   .23

إذا كاف وبق للمشغل كمالك ؼبؤسسة الشغل أف يتصرؼ فيها دبا ىو مسموح بو قانوان فإف 
وتنفيذ عقد الشغل الرابط بينو وبُت األجَت دوف أف يعمد إىل  إغبلقها بداعي اإلصبلح وإيقاؼ

اغبفاظ على حقوقو أو ينهي عقد الشغل معو يعد دبثابة إهناء ضمٍت ومقنع لعقد الشغل يربر 
 التعويض عنو حبسب اؼبنصوص عليو قانوان.

 (1673/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016مارس  30الصادر بتاريخ  646 )القرار عدد
 

 شروط إاثرتو. –دفع بعدـ االختصاص النوعي   .24

ؼبا كاف الثابت أف اؼبقالُت األصلي واإلصبلحي يصباف يف كوف اؼبطلوبة تعرضت للطرد تعسفيا 
سواء بتغيَت نوع العمل أو دبنعها من االلتحاؽ بو، فإف احملكمة ؼبا ردت الدفع بعدـ االختصاص 

اؼبوضوع وتقديبها لطلب مضاد دوف إاثرة الدفع اؼبذكور قبل النوعي بعلة أف جواب الطاعنة يف 
 ذلك، تكوف قد طبقت صحيح القانوف.

 (907/5/1/2013 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016أبريل  20الصادر بتاريخ  794 )القرار عدد
 

 إثباتو. -الدفع ابنقطاعو  –تقادـ   .25

إف احملكمة ؼبا ردت الدفع بقطع التقادـ بعلة أف األجَت وإف سبق لو رفع دعواه لدى القضاء 
اإلداري إبرجاعو إىل عملو داخل أجل السنتُت اؼبعتمدتُت يف التقادـ، فإنو تراخيو يف الطعن 
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ابالستئناؼ ضد اغبكم اؼبذكور وعدـ طعنو فيو إال بعد مضي حوايل طبس سنوات، يًتتب عنو 
 797 )القرار عددمن مدونة الشغل.  395ـ الدعوى بسبب انصراـ األجل الوارد ضمن اؼبادة تقاد

 (1710/5/1/2014 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016أبريل  20الصادر بتاريخ 
 

تعويض من اتريخ  -فصل تعسفي  -فصل األجَت قبل انتهاء العمل  -طبيعتو  -العمل ابلورش   .26
 لعمل.التوقيف إىل اتريخ انتهاء ا

 العمل ابلورش يعترب عقدا ؿبددا ينتهي ابنتهاء العمل ابلورش.
 فصل األجَت قبل انتهاء العمل اؼبكلف بو ابلورش يعترب فصبل تعسفيا.

يبقى األجَت ؿبقا يف تعويض وبتسب من اتريخ توقيفو عن العمل إىل اتريخ انتهاء العمل 
 اؼبكلف بو ابلورش.
 (458/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016ماي  24الصادر بتاريخ  1015)القرار عدد 

 

أثره على أجل  –طلب اؼبساعدة القضائية أماـ احملكمة اؼبصدرة للحكم اؼبطعوف فيو  –طعن ابلنقض   .27
 الطعن.

يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب اؼبساعدة القضائية بكتابة ضبط ؿبكمة النقض 
جديد من يـو تبليغ مقرر مكتب اؼبساعدة القضائية للوكيل اؼبعُت تلقائيا  ويسري ىذا األجل من

ومن يـو تبليغ قرار الرفض للطعن عند ازباذه. والطاعن ؼبا تقدـ بطلب اؼبساعدة القضائية للطعن 
ابلنقض أماـ مكتب اؼبساعدة القضائية للمحكمة اؼبطعوف يف قرارىا وليس أماـ كتابة ضبط ؿبكمة 

 طلب النقض غَت مقبوؿ.  النقض، يكوف
 (1312/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016ماي  24الصادر بتاريخ  1025 )القرار عدد 
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مغادرة  –رفض األجَت التوقيع على عقد اؼبهمة اعبديدة  -عقد عمل مؤقت  –وساطة يف التشغيل    .28
 تلقائية.

اؼبكلفة ابلشغل من أجل فبارسة ؼبا كانت اؼبطلوبة حبوزهتا رخصة من السلطة اغبكومية 
الوساطة يف التشغيل، دبا يف ذلك نشاط مقاوالت التشغيل اؼبؤقت، وأف عبلقتها ابلطالب زبضع 
ألحكاـ مقاوالت التشغيل اؼبؤقت، ألهنا تؤدي أجرتو مقابل وضعو رىن إشارة اؼبقاوالت اؼبستعملة 

ض الطالب التوقيع على عقد اؼبهمة من أجل إقباز أشغاؿ غَت دائمة، دبقتضى عقد مهمة، فإف رف
اعبديدة اؼبسندة اليو، ابعتباره أجَتا دبقتضى عقد عمل مؤقت، هبعلو يف حكم اؼبغادر لعملو بصفة 

 تلقائية.
 ( 1158/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016ماي  31الصادر بتاريخ  1110 )القرار عدد

 

 أثره. –قياـ شروط االشتغاؿ خارج مدة الشغل العادية  –رفض األجَت العمل ليبل   .29

ؼبا كاف اؼبمثل القانوين للمشغلة قد صرح أبف األجراء يتقاضوف تعويضات عن الساعات 
اإلضافية، وأف االشتغاؿ ليبل أملتو ضرورة اإلنتاج واػبوؼ من تلف اؼبادة األولية، فإف رفض األجَت 

مع أف الضرورة كانت ربتم ذلك ألف اؼبخازف أصبحت فارغة من اؼبخزوف حسب إقراره العمل ليبل 
بنفسو وتصروبات الشهود، يكوف بذلك ىو من وضع حدا لعقد العمل إبرادة منفردة، وهبعل 

 وما يليها من مدونة الشغل. 62اؼبشغلة غَت ملزمة بسلوؾ مسطرة الفصل اؼبنصوص عليها ابؼبادة 
 (1050/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016ماي  31الصادر بتاريخ  1093 )القرار عدد

 

 شروطو. -تعويض عن الضرر   .30
التعويض عن الضرر يكوف مستحقا دبجرد ثبوت تعسف يف إهناء عقد الشغل من طرؼ 

 من مدونة الشغل اشتغاؿ األجَت مدة تفوؽ السنة. 41اؼبشغل، وال يشًتط الستحقاقو، طبقا للمادة 
 (2309/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016يونيو  7الصادر بتاريخ  1157)القرار عدد 
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مشاركة قاض  -صدور قرار عن ىيئة بتت يف الطعن إبعادة النظر على قرار استئنايف  -مسطرة مدنية   .31
 عدـ اعتباره من حاالت التنايف. -سبق لو أف بت يف القرار اؼبطعوف فيو 

عدـ توفر عنصر  -ة بعد اغبكم كانت ؿبتكرة لدى الطرؼ اآلخر اكتشاؼ وثيقة حاظب
 االحتكار يف قرار جنائي ما دامت األحكاـ ال يتصور احتكارىا.

ال يعترب من بُت حاالت التنايف مشاركة قاض يف اؽبيئة اليت بتت يف الطعن إبعادة النظر على 
من قانوف  406النظر ما داـ الفصل  قرار استئنايف سبق لو أف بت يف القرار اؼبطعوف فيو إبعادة

اؼبسطرة اؼبدنية اليت ينص على أنو: "يرفع طلب إعادة النظر إىل احملكمة اليت أصدرت اغبكم 
 اؼبطعوف فيو وهبوز أف يبت فيو نفس القضاة الذين أصدروه".

من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية تنص على أف اكتشاؼ  402إذا كانت الفقرة الرابعة من الفصل 
وثيقة حاظبة بعد اغبكم كانت ؿبتكرة لدى الطرؼ اآلخر تعترب من بُت أسباب قبوؿ الطعن إبعادة 
النظر فإف صدور قرار جنائي قضى بتعويض لؤلجَت ضد الغَت اؼبتسبب لو يف االعتداء الذي اعتربه 

ه من قبل اػبصم إلمكانية اغبصوؿ على نسخة منو وتبعا حادثة شغل، ىذا القرار ال يتصور احتكار 
 لذلك فبل يعترب سببا لقبوؿ الطعن إبعادة النظر.

 (1327/5/1/2014 عدداالجتماعي يف اؼبلف  2016يونيو  8الصادر بتاريخ  1164عدد )القرار 

 

اعتباره مربرا لفصلو من العمل ما داـ ىذا  -رفض األجَت ارتداءه البذلة اؼبوحدة  -جسيم  خطأ  .32
 التدبَت يدخل يف إطار حق اؼبشغل يف تسيَت مقاولتو.

ؼبا كاف اؼبشغل وبق لو ازباذ صبيع التدابَت اليت تضمن حل حسن تسيَت وتنظيم مقاولتو فإف 
اليت يتقيد ها صبيع العماؿ يشكل خطأ جسيما مربرا لفصلو امتناع األجَت من ارتداء البذلة اؼبوحدة 

من مدونة الشغل قد أوردت األخطاء اعبسيمة على سبيل اؼبثاؿ  39من عملو ما دامت اؼبادة 
 وليست على اغبصر.

 (462/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016يونيو  8الصادر بتاريخ  1166)القرار عدد  .62
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 اعتبار الطرد الذي تعرض لو األجَت تعسفيا. -عدـ ثبوهتا  -تلقائية  مغادرة  .33
 استبعادىا بسبب عدـ اؼبصادقة على توقيعها أماـ السلطة الية. -استقالة األجَت 

ؼبا كانت العربة ابلسبب اؼبباشر يف إهناء عبلقة الشغل فإف ادعاء اؼبشغلة لكوف األجَت قد 
من مدونة  63عبء إثباهتا طبقا ؼبقتضيات الفقرة الثانية من اؼبادة  غادر عملو تلقائيا يلقي عليها

 الشغل وىو ما مل تقم بو اؼبشغلة.
لئن كانت اؼبشغلة قد أدلت بطلب استقالة يف اسم األجَت فإنو ما داـ ىذا الطلب مل تتم 

إف ىذه من مدونة الشغل ف 34اؼبصادقة على توقيعو أماـ السلطة احمللية كما تقرر ذلك اؼبادة 
 االستقالة تبقى عديبة األثر القانوين.

 (2799/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016يونيو  15الصادر بتاريخ  1228)القرار عدد 
 

 طرد تعسفي. –عدـ احًتاـ مبدأ التدرج يف العقوبة  –فصل من العمل   .34
من مدونة الشغل، فإف اؼبشغل ملـز إبتباع مبدأ التدرج يف العقوبة، وال  38و 37طبقا للمادتُت 

، داخل 37يسوغ لو فصل األجَت من العمل، إال بعد استنفاذ العقوابت الوارد النص عليها ابؼبادة 
 أجل سنة، وإال اعترب الفصل من العمل فصبل غَت مربر.

 (729/5/1/2016 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016أكتوبر  18الصادر بتاريخ  2294 )القرار عدد
 

 عبء إثبات التمتع ها يقع على عاتق اؼبشغلة.  -عطلة سنوية  .35

إف عدـ منازعة اؼبشغلة يف التعويض عن العطلة السنوية بشكل صريح واقتصارىا على اإلشارة 
إىل أف األجَت كاف يتمتع بعطلتو السنوية، دوف اإلدالء دبا يفيد ذلك، وبعل ما أثَت ألوؿ مرة أماـ 

 ؿبكمة النقض غَت مقبوؿ الختبلط الواقع فيو ابلقانوف. 
 (1764/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016أكتوبر  18الصادر بتاريخ  2261 القرار عدد)
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 خطأ جسيم. –رفض األجَت إرجاعو للمشغلة  –مفاتيح اؼبعلوميات ) القن السري(   .36
من اؼبقرر أف األجَت ملـز برد أدوات العمل بعد انتهاء الشغل الذي كلف بو. وؼبا كاف األجَت 

" القن السري " الذي ىو من أدوات العمل، فإف رفضو إرجاعها يتوفر على مفاتيح اؼبعلوميات 
للمشغلة بعد انتهاء األشغاؿ اؼبكلف ها وتسببو يف توقيف العمل ها، يعترب خطأ جسيما موجبا 

 للفصل.
 (5/5/1/2016 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016أكتوبر  18الصادر بتاريخ  2292 )القرار عدد

 

 من مدونة الشغل. 62وجوب احًتاـ اتفاقية العمل الدولية واؼبادة  -التأديب  مسطرة .37

اػباصة إبهناء عبلقة الشغل دببادرة من  1982لسنة  158دبقتضى اتفاقية العمل الدولية رقم 
من مدونة الشغل، وقبل أف يتخذ اؼبقرر التأدييب  62اؼبشغل، أوجب اؼبشرع ومن خبلؿ نص اؼبادة 

يف حق األجَت، أف تتاح لو فرصة الدفاع عن نفسو ابالستماع إليو حبضور مندوب األجراء أو اؼبمثل 
النقايب ابؼبقاولة واؼبختار من طرؼ األجَت نفسو وذلك ابتداء من التاريخ الذي تبُت فيو ارتكاب 

 .الفعل
 (1695/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016نونرب  08بتاريخ  الصادر 2427 القرار عدد)

 

 أثره. -تعذر إجرائها بسبب اعتقاؽبا  -مسطرة االستماع إىل األجَتة  .38

ؼبا ثبت أف اؼبشغلة استدعت األجَتة بعنواهنا وتوصلت بواسطة أختها، وأف عدـ حضورىا 
راجع إىل اعتقاؽبا وىو ما ال يبكن ربميل تبعاتو إىل اؼبشغلة، اليت قامت دبا يلزمها بو القانوف وأقبزت 

سطة زوجها ؿبضر االستماع ضمنتو غياب األجَتة، وأصدرت مقرر الفصل وبلغتو للطالبة بعنواهنا بوا
لتعذر تبليغها شخصيا، وأشعرت مفتش الشغل، فإف ذلك يعٍت أف مسطرة الفصل التأدييب مت 

 احًتامها، وىو ما أبرزتو احملكمة يف تعليلها ويكوف قرارىا مرتكزا على أساس قانوين. 
 (1562/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016نونرب  8الصادر بتاريخ  2435 القرار عدد)
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 ربوؿ إىل عقد شغل غَت ؿبدد اؼبدة.  -انتهاء اؼبدة القصوى  -د تدريب عق .39

إىل ربديد مدة قصوى لبلختبار أو التجربة، وذلك ربسبا  إف مدونة الشغل عمدت
للتجديدات اؼبتكررة ؽبذا العقد وحرماف األجَت من ضماانت عقد الشغل النهائي. وىكذا فقدت 

أشهر ابلنسبة لؤلطر وأشباىهم،  3حددت مدد االختبار أو التجربة ابلنسبة للعقد غَت ؿبدد اؼبدة يف 
دد قصوى ال يبكن ذباوزىا يوما ابلنسبة للعماؿ، وأف اؼب 15و ،وشهر ونصف ابلنسبة للمستخدمُت

سواء من خبلؿ عقد الشغل أو االتفاقية اعبماعية أو النظاـ الداخلي، وابلتايل فإف ربديد مدة 
قصوى يًتتب عنو عدـ إمكانية ربديد فًتة التجربة ألكثر من مرة واحدة لدى نفس اؼبشغل حىت إذا 

األجَت مستمرا يف عملو ربوؿ العقد إىل عقد شغل غَت ؿبدد اؼبدة وىبضع انتهت فًتة التجربة وظل 
 ألحكاـ ىذا العقد. 

 (2277/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016نونرب  08الصادر بتاريخ  2445 القرار عدد)
 

 شروط قياـ مسؤوليتو التضامنية. -جديد  مشغل .40

ؼبا كانت اؼبشغلة اعبديدة غَت عاؼبة عند إبراـ عقد الشغل ابلعبلقة اليت ذبمع األجَتة دبشغلتها 
السابقة، وأف علمها بذلك مل يكن إال بعد فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية من طرؼ األجَتة 

ضرر بتقديبها الستقالتها قبل األجل احملدد يف عقد الشغل، فإف ىذه األخَتة تعترب مسؤولة عن ال
اغباصل ؼبشغلتها من جراء الفسخ التعسفي ؽبذا العقد، وأف اؼبشغلة ال تنطبق عليها الفقرة ما قبل 

من مدونة الشغل وىو ما انتهى إليو القرار اؼبطعوف فيو الذي جاء معلبل تعليبل   42األخَتة من اؼبادة 
 كافيا.
 (489/5/1/2015 االجتماعي عدديف اؼبلف  2016نونرب  15الصادر بتاريخ  2478 القرار عدد)

 

 أثره. -عنف اؼبشغل  -األجَت لعملو  مغادرة .41

إف مغادرة األجَت لشغلو بسبب استعماؿ اؼبشغل ألي نوع من أنواع العنف، يعد دبثابة فصل 
 تعسفي عن العمل.

 (1836/5/1/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016نونرب  15الصادر بتاريخ  2495 القرار عدد)
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 تعويض. –عدـ إخطار اؼبشغل  –مغادرة العمل   .42

ؼبا كانت الطاعنة ىي من غادرت العمل منهية بذلك عقد الشغل الذي كاف يربطها دبشغلها 
دوف إخطار ىذا األخَت برغبتها يف إهناء ذلك العقد، فإهنا يف ىذه اغبالة تكوف ملزمة أبداء تعويض 

 نة الشغل.من مدو  43لو عن ذلك طبقا ؼبا تقضي بو اؼبادة 
 (1965/5/1/2013 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015دجنرب  2الصادر بتاريخ  2462 )القرار عدد

 

 طرد تعسفي. –توقيف األجَت ؼبدة غَت ؿبددة   .43
ؼبا قامت اؼبشغلة بتوقيف الطاعن من عملو، دوف أف تنص يف رسالة التوقيف على اؼبدة اليت 
سيظل خبلؽبا الطاعن موقوفا عن العمل واكتفت إبخباره فيها أنو موقوؼ إىل حُت االنتهاء من 
عملية االفتحاص اليت تقـو ها خبصوص االختبلالت واألخطاء اؼبنسوبة إليو ودوف ربديد أي مدة 

ذا اإلجراء وال للتوقيف الذي طالو، هبعل ىذا اإلجراء غَت قانوين ؼبا لو من مساس بكرامتو أماـ ؽب
زمبلئو ومرؤوسيو وأتثَته السليب على نفسيتو ومعنوايتو وحياتو األسرية، واحملكمة ؼبا قضت بتأييد 

ا ؼبقتضيات اغبكم اؼبستأنف القاضي برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي يكوف قرارىا ـبالف
 من مدونة الشغل ومعلبل تعليبل غَت سليم وغَت مرتكز على أساس. 62و 37اؼبادتُت 

 (1289/5/1/2013 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015دجنرب  30الصادر بتاريخ  2654 )القرار عدد
 

 انتفاء صفة التعسف يف إهناء عقد العمل. -بلوغ األجَت سن التقاعد  .44

إف احملكمة ؼبا رفضت طلب التعويض عن الطرد التعسفي بعلة أف األجَت بلغ السن القانونية 
لئلحالة على التقاعد وذباوزىا، وأف األمر يتعلق بنهاية طبيعية لعقد العمل وعجز عن العمل، وتنتفي 

ف قد من مدونة الشغل، تكو  526معو صفة التعسف يف إهناء عقد العمل تطبيقا ؼبقتضيات اؼبادة 
 عللت قرارىا تعليبل قانونيا سليما.

 (2477/5/2/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2016مارس  2الصادر بتاريخ  401 القرار عدد)
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وجوب ربمل اؼبشغل  –وقوعها دبناسبة العمل يف ظل وجود عبلقة التبعية  -مفهومها  -شغل  حادثة .45
 تبعاهتا وما يًتتب عليها من آاثر.

من ظهَت حوادث الشغل يعترب حادثة شغل مىت كانت دبناسبة العمل ويف  3إذا كاف الفصل 
إطار عبلقة التبعية مع اؼبشغل فإنو بقياـ ىذا العنصر يتحمل اؼبشغل تبعاهتا وما يًتتب عليها من 
آاثر، واحملكمة حينما اعتربهتا ؾبرد حادث عرضي ومل ربملو اؼبسؤولية عنها تكوف قد عرضت قرارىا 

 للنقض.

 (1266/5/2/2015عدد  االجتماعيلف يف اؼب  2016مارس  2الصادر بتاريخ  403رار عدد )الق
 

وجوب أدائو ابتداء من اليـو األوؿ اؼبوايل لتاريخ وقوع اغبادثة وطيلة  –تعويض يومي  -حادثة شغل  .46
 مدة العجز الكلي اؼبؤقت.

اؼبقرر أف األحكاـ اليت تبت يف قضااي حوادث الشغل واألمراض اؼبهنية تصدر دائما  من
ـ. وؼبا كاف التعويض .ـ.من ؽ 285مشمولة ابلنفاذ اؼبعجل بقوة القانوف عمبل دبقتضيات الفصل 

اليومي يكوف واجب الدفع ابتداء من اليـو األوؿ اؼبوايل لتاريخ وقوع اغبادثة وطيلة مدة العجز 
اؼبتعلق ابلتعويض عن حوادث  16/2/1963من ظهَت  59ي اؼبؤقت طبقا ؼبا ينص عليو الفصل الكل

الشغل واألمراض اؼبهنية، فإف أداء ىذا التعويض ال يتوقف على صدور حكم بو وسلوؾ إجراءات 
ـ ألف حلوؿ .ـ.وما يليو من ؽ 428التبليغ ومسطرة التنفيذ اعبربي لؤلحكاـ وفق أحكاـ الفصل 

 ئو يتحقق منذ اليـو األوؿ اؼبوايل لتاريخ وقوع اغبادثة.أجل أدا

 (741/5/2/2015 يف اؼبلف االجتماعي عدد 2015ماي  27الصادر بتاريخ  1261 )القرار عدد
 

 عدـ خضوعو ألحكاـ مدونة الشغل. -كتاب قرآين  .47
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الكتاب القرآين ولئن كاف مؤسسة تعليمية تستفيد من بعض ما تستفيد منو مؤسسات التعليم 
دبثابة النظاـ األساسي للتعليم اؼبدرسي اػبصوصي،  06.00اػبصوصي اؼبنظمة دبقتضى القانوف رقم 

 فإنو ال ىبضع ألحكاـ مدونة الشغل.
 (2568/5/2/2015 االجتماعي عدديف اؼبلف  2016دجنرب  21الصادر بتاريخ  2945 القرار عدد)

 
 أثره. - إفراغ اؼبشغلة تنفيذا غبكم قضائي .48

ال يعترب من قبيل القوة القاىرة األمر الذي كاف من اؼبمكن دفعو، مامل يقم اؼبدين الدليل على 
أنو بذؿ كل العناية لدرئو عن نفسو، واحملكمة ؼبا رفضت التعويضات اؼبطلوبة من األجَتة بعلة أف 

حاولت درء ودفع أمر إفراغها من مكاف العمل لكنها أهنا أجربت عليو دبوجب حكم  اؼبشغلة
قضائي، وأصبحت ىي بنفسها بدوف مقر حىت يبكنها االحتفاظ ابلعماؿ، فجاء بذلك قرارىا مرتكزا 

 على أساس ومعلبل تعليبل سليما.
 (953/5/2/2016 عدديف اؼبلف االجتماعي  2016دجنرب  28الصادر بتاريخ  2984 القرار عدد)
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 سادسا: قرارات الغرفة اعبنائية
 

احتسابو من اتريخ إرجاع الشيك البنكي بدوف  -تقادمها  -جنحة إصدار شيك بدوف مؤونة   .1
 أداء. 

إف احملكمة عندما اعتربت أبف الدعوى العمومية موضوع البحث طاؽبا التقادـ اعبنحي ؼبرور 
مدة تفوؽ أربع سنوات بُت اتريخ إصدار الشيك البنكي وبُت اتريخ اؼبطالبة إبجراء ربقيق، واغباؿ 

اب أف احتساب ىذه اؼبدة يبتدئ من اتريخ إرجاع الشيك البنكي بدوف أداء، الذي ىو اتريخ ارتك
جنحة عدـ توفَت مؤونة شيك عند تقديبو لؤلداء، فإهنا تكوف قد جانبت الصواب فيما قضت بو 

 وعللت قرارىا تعليبل فاسدا ينزؿ دبنزلة انعدامو. 
 (15051/6/1/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016مارس  09الصادر بتاريخ  334)القرار عدد  

 

 مناقشتها شفهيا وحضوراي يف تعليل احملكمة. وجوب بياف  -حجج اإلثبات ووسائل االقتناع   .2

إف احملكمة ؼبا قضت إبدانة الطاعن من أجل التهم اؼبنسوبة إليو، دوف أف يتضمن تعليلها ما 
يفيد أهنا عرضت أثناء اعبلسة حجج اإلثبات ووسائل االقتناع اليت اعتمدهتا، وأنو سبت مناقشتها 

لطاعن وابقي أطراؼ الدعوى يف اعبلسة العلنية، كجزء شفهيا وحضوراي بتفاصيلها الواردة فيو مع ا
من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، مث  287رئيسي يف حبث القضية وربقيقها النهائي، تطبيقا ؼبقتضيات اؼبادة 

تعمل بعد ذلك سلطتها التقديرية يف تقييم العناصر اليت تستخلصها فبا ذكر لتكوين اقتناعها دبا 
  تقضي بو، يكوف قرارىا انقص التعليل اؼبوازي النعدامو. 

 (10512/6/1/2014يف اؼبلف اعبنائي عدد  2016 ماي 18الصادر بتاريخ  582)القرار عدد 
  

إحالة القضية على القضاء العادي طبقا ؼبفهـو  -نقضو  -حكم صادر عن احملكمة العسكرية   .3
 . 108.13اؼبادة الثالثة من قانوف القضاء العسكري رقم 
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ؼبا كانت األفعاؿ اعبرمية موضوع اغبكم اؼبطعوف فيو الصادر عن احملكمة العسكرية الدائمة 
طبقا  2015للقوات اؼبسلحة اؼبلكية ابلرابط مل تبق من اختصاص القضاء العسكري منذ فاتح يوليوز 

ا الذي دخل حيز التطبيق يف ىذ 108.13ؼبفهـو اؼبادة الثالثة من قانوف القضاء العسكري رقم 
التاريخ، فإف التصريح بنقض اغبكم اؼبذكور يقتضي إحالة القضية على القضاء العادي الذي آؿ 

والفقرة ما قبل  254إليو حبكم القانوف اختصاص البت يف تلك األفعاؿ، وابلدرجة االنتهائية )اؼبادة 
من قانوف القضاء  219من قانوف اؼبسطرة اعبنائية(، مراعاة ؼبقتضيات اؼبادة  457األخَتة من اؼبادة 

 العسكري.  

 (6202/6/1/2013يف اؼبلف اعبنائي عدد  2016يوليوز  27الصادر بتاريخ  994)القرار عدد 
 

 من ؽ.ـ.ج.  215صبلحيات اؽبيئة احملالة عليها القضية طبقا للمادة  -ربقيق   .4

حملكمة اؼبختصة من قانوف اؼبسطرة اعبنائية وبق ؽبيئة التحقيق اؼبعينة يف ا 215دبقتضى اؼبادة 
احملالة عليها القضية االستمرار يف مواصلة ابقي إجراءات التحقيق فيها، من غَت حاجة إىل إعادة 

من القانوف اؼبذكور اللذين سبق استيفاؤنبا فيها  268/1اإلجراءين مناط قاعدة االستثناء يف اؼبادة 
 طبقا للقانوف من لدف قضاء ـبتص فيها.  

 (10405/6/1/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016أكتوبر  19الصادر بتاريخ  1215)القرار عدد 
 

 مساس حبقوؽ الدفاع.  -عدـ إحضاره للجلسة  -متهم يف وضعية اعتقاؿ   .5

إف احملكمة ؼبا اعتدت بعدـ حضور الطاعن اختياراي رغم وضعية االعتقاؿ اليت كاف عليها ومل 
وعاقبتو عنها حبكم وصفتو دبثابة حضوري يف حقو بعدما  تعمل على إحضاره، وأدانتو يف غيبتو جبناية

 أثبتت فيو أنو بلغ بتاريخ اعبلسة وزبلف عنها رغم توصلو، يكوف قرارىا خارقا غبقوؽ الدفوع.  

 (7241/6/1/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016أكتوبر  19الصادر بتاريخ  1227)القرار عدد 
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 أثر اؼبساس ها. -حقوؽ الدفاع  .6

احملكمة ؼبا أدانت الطاعن يف غيبتو جبنايتُت وعاقبتو عنهما حبكم وصفتو دبثابة حضوري يف إف 
حقو، بعدما أثبتت فيو أنو بلغ بتاريخ اعبلسة وزبلف عنها رغم توصلو، واغباؿ أهنا مل تعمل على 
 إحضاره رغم أف استدعاءه للجلسة من طرؼ السيد وكيل اؼبلك بلغ إليو وأمضى عليو يف السجن،

 تكوف بذلك قد مست حبقوؽ دفاعو.
 (11017/6/1/2016يف اؼبلف اعبنائي عدد  2016أكتوبر  19الصادر بتاريخ  1229القرار عدد ) 

 

صدور حكم عن احملكمة العسكرية يف غيبة اؼبتهم  -استَتاد وضبل مسدس انري بدوف قانوف  جناية .7
 أثره. -عدـ تطبيق اؼبسطرة الغيابية  -

ف احملكمة تصدر يف إذا مل وبضر اؼبتهم فإمن قانوف القضاء العسكري،  116دبقتضى اؼبادة 
و أاء على ملتمسات النيابة العامة حكما غيابيا نب 115حقو دبجرد انتهاء األجل الوارد يف اؼبادة 

حكما بناء على اؼبسطرة الغيابية حسب اغبالة. واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا بتت يف 
يف غيبة احملكـو عليو، دوف تطبيق اؼبسطرة الغيابية يف حقو، تكوف قد خرقت  أفعاؿ جنائية

 اؼبقتضيات القانونية اؼبذكورة.
 (12082/6/1/2016يف اؼبلف اعبنائي عدد  2016نونرب  02الصادر بتاريخ  1308القرار عدد )

 

انتفاء  -مطالب ابغبق اؼبدين  -قرار استئنايف مؤيد للحكم بعدـ االختصاص  -نوعي  اختصاص .8
 طلب نقضو. يفاؼبصلحة 

مر يتعلق بدعوى عمومية حركتها النيابة العامة، ودعوى مدنية اتبعة لفائدة اؼبطالب ؼبا كاف األ
على من لو حق  هنما قضى بعدـ االختصاص النوعي وإحالة اؼبلفأابغبق اؼبدين، وصدور حكم بش

اؼبطالب ابغبق اؼبدين وحده، وصدور قرار مؤيد لو، يًتتب عنو  ف استئنافو من طرؼإالنظر، ف
صَتورة اغبكم اؼبذكور هنائيا وابات يف شقو اؼبتعلق ابلدعوى العمومية لعدـ استئنافو من قبل طرفيها، 

 طلب النقض منتفية.وأضحت مسطراي ؿبالة على غرفة اعبناايت، فبا هبعل مصلحة الطاعن يف 
 (16373/6/1/2016يف اؼبلف اعبنائي عدد  2016دجنرب  07الصادر بتاريخ  1482القرار عدد )
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 اختصاص النيابة العامة. -طلب إلغائها  – مذكرة حبث .9

من اؼبقرر أف اختصاص غرفة اعبنح االستئنافية يف غرفة اؼبشورة ؿبدد دبقتضى اؼبواد 
احملكمة ؼبا بتت يف طلب إلغاء مذكرة البحث لتقادـ الدعوى من ؽ.ـ.ج.  415 إىل 396 من

العمومية، رغم أف حق النظر فيو من اختصاص النيابة العامة وحدىا، يشكل شططا يف استعماؿ 
 السلطة وجاء قرارىا خارقا لقواعد جوىرية للمسطرة.

 (15445/6/1/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016دجنرب  28الصادر بتاريخ  1557القرار عدد )

 

 قياـ الضماف.  -الضحية ليس من ضمن ركاب الناقلة اؼبتسببة يف اغبادثة  -حادثة سَت   .10

إف احملكمة ؼبا قضت إبخراج شركة التأمُت من الدعوى رغم أف الضحية مل يكن من بُت ركاب 
الناقلة اؼبتسببة يف اغبادثة وال تسري عليو مقتضيات البند )د( من اؼبادة السادسة من الشروط 

وازي ، يكوف قرارىا مشواب بسوء التعليل اؼب26/5/2006النموذجية العامة لعقد التأمُت اؼبؤرخة يف 
  النعدامو. 

 (14041/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 مارس 30الصادر بتاريخ  417)القرار عدد 
 

 أثره على رخصة السياقة.  -عدـ أدائها  -غرامة تصاغبية وجزافية   .11

من مدونة السَت اليت توبع اؼبطلوب طبقا ؼبقتضياهتا تشًتط لئلدانة من  152لئن كانت اؼبادة 
ركبة تتطلب سياقتها اغبصوؿ على رخصة سياقة أف يكوف السائق قد صدر يف حقو أجل قيادة م

مقرر قضائي حائز لقوة الشيء اؼبقضي بو أو قرار إداري بتوقيف رخصتو للسياقة أو بسحبها أو 
من نفس اؼبدونة توقف رخصة السياقة بقوة  228إبلغائها، فإنو دبقتضى الفقرة السادسة من اؼبادة 

يوما من اليـو اؼبوايل لتسليم رخصة  15القانوف إذا مل يتم أداء الغرامة التصاغبية واعبزافية داخل أجل 
السياقة للعوف ؿبرر ؿبضر اؼبخالفة وذلك يف حالة عدـ األداء الفوري ؼببلغ تلك الغرامة، فبا يفضي 
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ًتتب عنو يف ىذه اغبالة اآلاثر القانونية اليت لتوقيف رخصة السياقة إىل القوؿ أبف ذلك التسليم ي
  من ذات اؼبدونة.  95من طرؼ اإلدارة اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

 (14359/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 مارس 30الصادر بتاريخ  419)القرار عدد 
 

 أثره على التأمُت.  -نتو كميكانيكي انقلة مودعة لدى السائق حبكم مه -مطالب ابغبق اؼبدين   .12

ما داـ أف الناقلة اؼبتسببة يف اغبادثة كانت مودعة لدى سائقها حبكم مهنتو كميكانيكي فإنو 
يبقى ملزما بتأمُت مسؤوليتو اؼبدنية عن األضرار اليت يبكن أف تلحقها اؼبركبة اؼبذكورة ابلغَت، وذلك 

من مدونة السَت حىت إذا ما أحجم عن إبراـ عقد  122ة وفق ما تنص عليو الفقرة الثانية من اؼباد
أتمُت يغطي تلك اؼبسؤولية كانت األضرار اليت يتسبب فيها بواسطة تلك الناقلة يف ىذه اغبالة 
مستثناة من التأمُت عمبل دبقتضيات البند )ايء( من اؼبادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد 

 الواجبة التطبيق على النازلة ابلنظر إىل اتريخ وقوع اغبادثة.   26/5/2006التأمُت الصادرة يف 
 (14457/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 مارس 30الصادر بتاريخ  420)القرار عدد 

 

بدأ سرايهنا من اتريخ اغبكم اؼبنشئ  -طبيعتها التعويضية عن التأخَت يف التنفيذ  -فوائد قانونية   .13
 للحق يف التعويض. 

لئن كانت الفوائد القانونية تشكل تعويضا عن التأخر يف دفع التعويض احملكـو بو، فإهنا 
وبتلك الصفة تبقى مرتبطة ابغبكم اؼبنشئ للحق يف ذلك التعويض، وابلنتيجة يبدأ سرايهنا من اتريخ 

بتدائي صدور ذلك اغبكم ال قبلو، واحملكمة ؼبا قضت بسرايف الفوائد القانونية من اتريخ اغبكم اال
 القاضي بعدـ قبوؿ الطلبات اؼبقدمة يف إطار الدعوى اؼبدنية التابعة، مل ذبعل لقرارىا أساسا سليما. 

  (14521/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016مارس  30الصادر بتاريخ  421)القرار عدد 
 

 شروطها وآاثرىا.  -ظروؼ التخفيف   .14
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فإف منح الظروؼ اؼبخففة إمبا  -من القانوف اعبنائي  146دبقتضى الفقرة األخَتة من الفصل 
من نفس  151إىل  147ينتج عنو زبفيض العقوبة اؼبقررة قانوان ضمن الشروط الواردة يف الفصوؿ من 

القانوف، واحملكمة ؼبا قضت على الطالب عن القتل اػبطأ الناتج عن حادثة سَت والفرار عقب 
واغباؿ أف اغبد األدىن للعقوبة اغببسية عما ذكر ىو ستة أشهر ارتكاب اغبادثة بشهرين حبسا انفذا 

من مدونة السَت تكوف قد رتبت اآلاثر القانونية عن قرارىا منح ظروؼ  172عمبل دبقتضيات اؼبادة 
من القانوف  55التخفيف للطاعن واليت ال عبلقة ؽبا دبزية إيقاؼ التنفيذ اليت ينص عليها الفصل 

  ط ؿبددة، وجاء قرارىا مؤسسا. اعبنائي ويربطها بشرو 
 (14095/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 أبريل 6 الصادر بتاريخ 463)القرار عدد 

 

فعبلف منفصبلف ربكمهما مقتضيات ـبتلفة  -جنحيت السكر العلٍت البُت والسياقة يف حالة سكر   .15
 من القانوف اعبنائي.  118ال ؾباؿ لتطبيق مقتضيات الفصل  -

توبع اؼبطلوب من أجل جنحتُت ـبتلفتُت ونبا السكر العلٍت البُت والسياقة يف حالة سكر ؼبا 
 118من مدونة السَت، فإنو ال ؾباؿ لتطبيق مقتضيات الفصل  183واؼبادة  14/11/1967طبقا ؼبرسـو 

 من القانوف اعبنائي ما داـ األمر يتعلق جبنحتُت مستقلتُت وليس فعبل واحدا قاببل ألوصاؼ متعددة. 
 ( 6086/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 أبريل 06الصادر بتاريخ  485)القرار عدد 

 

 موجبات نقصاهنا أو انعدامها.  -أىلية التقاضي   .16

فقد مورد مورد  -ثبوت االعاقة والعجز عن الكسب  - أبناء اؽبالك -مطالبوف ابغبق اؼبدين 
 تعويض.  -عيشهم بعد وفاة اؽبالك 

من مدونة األسرة فإف ما يؤدي إىل جعل أىلية األداء  217و 213طبقا ؼبقتضيات اؼبادتُت 
واؼبتمثلة يف أىلية التقاضي انقصة أو منعدمة يتمثل أساسا يف اإلعاقة الذىنية كما ىو الشأف 
ابلنسبة للسفيو واؼبعتوه واجملنوف وفاقد العقل دوف غَتىا من أنواع اإلعاقات األخرى، وأنو ؼبا مل 

اؼبطلوبُت إبعاقة من ىذا النوع األخَت، فإنو ال ؾباؿ لبلحتجاج ابنعداـ يثبت من واثئق اؼبلف إصابة 



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

150 

أىليتهما للتقاضي، وابلتايل فإف احملكمة اؼبصدرة للقرار اؼبطعوف فيو ؼبا قضت بقبوؿ مطالبهما 
اؼبدنية مل زبرؽ أي مقتضى قانوين. لئن كانت نفقة األب على أوالده الذكور تستمر إىل حُت بلوغهم 

القانوين أو إسباـ اػبامسة والعشرين ابلنسبة ؼبن يتابع دراستو، فإف إنفاؽ األب يستمر  سن الرشد
من  198على أوالده اؼبصابُت إبعاقة والعاجزين عن الكسب وذلك بصريح الفقرة األخَتة من اؼبادة 

ب وابلتايل مدونة األسرة، وؼبا كاف اثبتا أف ولدي اؽبالك اؼبطلوبُت أثبتا إعاقتهما وعجزنبا عن الكس
فقد مورد عيشهما بوفاتو، فإف احملكمة حينما أيدت اغبكم االبتدائي فيما قضى بو للمطلوبُت من 

 تعويضات مادية، يكوف قرارىا غَت خارؽ ألي مقتضى قانوين.  
 (3891/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 أبريل 13الصادر بتاريخ  528)القرار عدد 

 

 عقوبتو.  -ة سَت قتل خطأ انتج عن حادث  .17

من  172ؼبا ثبت أف اؼبطلوب قد أدين من أجل القتل اػبطأ الناتج عن حادثة سَت وفقا للمادة 
مدونة السَت، فإف احملكمة حينما أيدت اغبكم االبتدائي فيما قضى بو من اغبكم على اؼبطلوب 

ف رخصة سياقتو اؼبذكور أبربعة أشهر حبسا موقوؼ التنفيذ وغرامة انفذة دوف أف أتمر بتوقي
وإخضاعو لدورة يف الًتبية على السبلمة الطرقية وذلك ابلرغم من قبوؿ استئناؼ النيابة العامة، 

 يكوف قرارىا مشواب بسوء التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو.  
 (3892/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 أبريل 13الصادر بتاريخ  529)القرار عدد 

 

 عقوبتهما.  -العلٍت البُت والسياقة يف حالة سكر جنحتا السكر   .18

ؼبا ثبت أف اؼبطلوب قد أدين من أجل السكر العلٍت البُت والسياقة يف حالة سكر وفقا 
من مدونة السَت فإف احملكمة حينما أيدت اغبكم االبتدائي فيما قضى بو على اؼبطلوب  183للمادة 

بشهر واحد حبسا موقوؼ التنفيذ وغرامة انفذة دوف أف أتمر بتوقيف رخصة سياقتو وذلك ابلرغم 
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أعبله وجعلت قرارىا غَت  183من قبوؿ استئناؼ النيابة العامة تكوف قد أساءت تطبيق اؼبادة 
  لى أساس قانوين سليم. مرتكز ع

 (12038/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 أبريل 20الصادر بتاريخ  572)القرار عدد 
 

 أمر موكوؿ لقضاة اؼبوضوع وخاضع لسلطتهم التقديرية. -تفريد العقوبة  -قتل غَت عمدي   .19

خفيف من عدمو إف تفريد العقوبة وجعلها انفذة أو موقوفة التنفيذ وسبتيع اؼبتهم بظروؼ الت
أمر موكوؿ لقضاة اؼبوضوع وخاضع لسلطتهم التقديرية مىت ارأتى نظرىم ما يقتضي ذلك وىم غَت 
ملزمُت بتعليل عدـ منح ظروؼ التخفيف وال رقابة عليهم يف ذلك من طرؼ ؿبكمة النقض طاؼبا مل 

  جريبة اؼبتابع ها. تتجاوز العقوبة احملكـو ها اغبد األقصى ومل تنزؿ عن اغبد األدىن اؼبقرر لل
  (5243/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 ماي 4الصادر بتاريخ  632)القرار عدد 

 

 مفهومو.  -مبلغ األجرة اؼبطلوب إثباتو من طرؼ اؼبصاب   .20

إف اؼبقصود دببلغ األجرة الذي على اؼبصاب أف يثبتو وحسب مدلوؿ اؼبادة السادسة من 
ىو اؼببلغ الذي يتوصل بو األجَت حقيقة أو حكما دوف احتساب اعبزء اؼبقتطع  2/10/1984ظهَت 

منو دبقتضى القانوف مقابل ما هبب على األجَت من ضرائب وضماف اجتماعي وأتمُت صحي وغَتىا 
من االقتطاعات األخرى واليت وإف كانت تدخل يف احتساب األجر عند اؼبنبع فإهنا ال تشكل جزءا 

 يقبضو األجَت. من األجر الذي 
  (14738/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016ماي  25الصادر بتاريخ  725)القرار عدد 

 

 أثره.  -استئناؼ احملكـو عليو وحده  -جرح خطأ وعدـ ضبط السرعة   .21

لئن كانت ؿبكمة الدرجة األوىل قضت بسقوط الدعوى العمومية فيما ىبص اعبرح اػبطأ 
وإدانتو من أجل ـبالفة عدـ ضبط السرعة، فإف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا وضعت يدىا 
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على القضية بناء على استئناؼ اؼبطالب ابغبق اؼبدين وحده، مل يكن بوسعها سوى أتييد اغبكم 
ائي أو إلغائو لفائدتو تبلفيا إلضراره ابستئنافو ومراعاة منها ؼبقتضيات الفقرة األخَتة من اؼبادة االبتد

  من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، فجاء قرارىا مؤسسا وغَت خارؽ ألي مقتضى قانوين.  409
   (1225/6/2/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 يونيو 8الصادر بتاريخ  842)القرار عدد 

 
 عدـ اتسامها أبي طابع سياسي. -جريبة التفالس  - مسطرة تسليم اجملرمُت .22

إف جريبة التفالس احملكـو ها على اؼبطلوب تسليمو يف إطار اؼبساطر القانونية اؼبعموؿ ها ال 
تكتسي أي طابع سياسي، وأف النشاط السياسي الذي كاف يبارسو ىذا األخَت يف إطار مهامو  

سياسي ال ينهض سببا هبعل من اعبريبة اليت اقًتفها جريبة سياسية، إذ اؼبعيار ككاتب عاـ غبزب 
 الذي يبيز ىذه اعبريبة مرتبط بطبيعة اعبريبة يف حد ذاهتا وليس بصفة مقًتفها.

 (21179/6/3/2016يف ملف تسليم عدد  2016مارس  23الصادر بتاريخ  397القرار عدد )

 
 د اعبنائي. الطابع اػباص للقص -خيانة زوجية   .23

 من القانوف اعبنائي.  129عدـ خضوعو لقواعد اؼبشاركة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  -فعل اؼبشاركة 

إذا كاف اؼبتفق عليو فقها وقضاء أف اعبرائم العمدية تستلـز فعبل لتحققها توفر القصد اعبنائي 
العاـ، فإنو يف جريبة اػبيانة الزوجية يكتسي ىذا القصد طابعا خاصا، ذلك أف العبلقة اعبنسية 

شاركة يف جريبة إف فعل اؼبخارج إطار الزواج تعترب يف حد ذاهتا عمبل غَت مشروع وفعبل ؾبرما قانوان. 
من القانوف اعبنائي وىو ىبرج عن قواعد  492اػبيانة الزوجية منصوص عليو بشكل خاص يف اؼبادة 

من القانوف اعبنائي فيما ىبص توقيت ارتكاب الفعل، ذلك  129اؼبشاركة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
تزوج فإف فعل ىذا األخَت أنو إذا كاف أحد الطرفُت متزوج ومارس اعبنس مع الطرؼ اآلخر غَت اؼب

اؼبتمثل يف اؼبمارسة اعبنسية أي ارتكاب جزء من الفعل اؼبادي للجريبة بشكل متزامن مع ارتكاب 
 الفعل من قبل الطرؼ اآلخر يعترب مشاركا يف رأي اؼبشرع اؼبغريب. 

 (13152/6/3/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015نونرب  11الصادر بتاريخ  2196)القرار عدد 
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عدـ  -انعداـ السند القانوين  -موضوعو إيقاؼ إجراء تنفيذ حكم صادر بعقوبة حبسية  -نقض   .24
 قبولو. 

ؼبا كاف طلب النقض يرـو األمر إبيقاؼ إجراء تنفيذ حكم صادر بعقوبة حبسية، فإنو يكوف 
كمة عاراي من السند القانوين الذي يؤطره ضمن مقتضيات قانوف اؼبسطرة اعبنائية والذي يتيح حمل

  النقض البت يف مثل ىذه الطلبات، فبا يتعُت معو التصريح بعدـ قبولو.
 ( 20248/6/4/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016يناير  13الصادر بتاريخ  39)القرار عدد 

 

 إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد ابلنقطة القانونية.  -ؿبكمة اإلحالة   .25

إذا كاف أثر قرار النقض واإلحالة ىو إعادة القضية وطرفيها إىل اغبالة اليت كانوا عليها قبل 
صدور القرار اؼبنقوض فإف ذلك ال يبنع احملكمة من إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد 

ار ؿبكمة النقض ابلنقطة القانونية الواردة بقرار ؿبكمة النقض، وابلتايل فإهنا ؼبا اكتفت ابلقوؿ أبف قر 
قد حاز الصفة النهائية وأحجمت عن مناقشة القضية مكتفية بتحديد العقوبة فقط يكوف قرارىا 

 مشواب بعيب فساد التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو. 
  (3120/6/4/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016 أبريل 13الصادر بتاريخ  351)القرار عدد 

 

 قناعة احملكمة.  -عنصر العلم  -استعماؿ ؿبرر رظبي مزور  جريبة  .26

إف احملكمة حرة يف تكوين قناعتها من خبلؿ ما يعرض عليها من وسائل إثبات، وأهنا ؼبا 
من القانوف اعبنائي من الوقائع اؼبعروضة  356استخلصت عنصر العلم ابلزور الذي يشًتطو الفصل 

 ليلها يكوف استخبلصها سائغا ومقبوال. عليها واؼبعطيات اليت أوردهتا يف تع
  (14046/6/4/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016نونرب  02الصادر بتاريخ  1202)القرار عدد 
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 أثره.  -عدـ إيداع اؼبذكرة داخل األجل  -مطالب ابغبق اؼبدين  -نقض   .27

كاف طالب النقض ىو اؼبطالب ابغبق اؼبدين، فإف عدـ إيداعو للمذكرة اؼبنصوص عليها يف   ؼبا
يوما على اتريخ تسجيل اؼبلف بكتابة الضبط دبحكمة  60من ؽ.ـ.ج رغم مرور أكثر من  528اؼبادة 

  النقض، يًتتب عنو سقوط الطلب.
 ( 14047/6/4/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016نونرب  02الصادر بتاريخ  1203)القرار عدد 

 

 إثباتو.  –دفع ابلتقادـ اػبمسي  -دعوى مدنية اتبعة   .28

من ؽ.ؿ.ع، واحملكمة  106من اؼبقرر أف تقادـ الدعوى اؼبدنية التابعة ىبضع ألحكاـ الفصل 
ضرر ؼبا ردت دفع الطاعن ابلتقادـ اػبمسي، بعلة عدـ إثباتو أف الطرؼ اؼبدين كاف على علم ابل

واؼبتسبب فيو وتقاعس عن تقدًن الشكاية حىت انصـر أجل التقادـ، يكوف قرارىا مرتكزا على 
  أساس من القانوف.
 ( 14093/6/4/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016نونرب  16الصادر بتاريخ  1245)القرار عدد 

 

 أمد تقادمها يبتدئ من اتريخ ارتكاها.  -جريبة فورية  -جريبة التزوير   .29

إف جريبة التزوير تعترب من اعبرائم الفورية وأف أمد تقادـ الدعوى العمومية بشأهنا يبتدئ من 
من قانوف اؼبسطرة اعبنائية اليت عربت عنها: "بيـو ارتكاب اعبناية أو  5اتريخ ارتكاها بصريح اؼبادة 

اعبنحة أو اؼبخالفة"، وىو ما يتماشى مع رغبة اؼبشرع يف سن نظاـ موحد للتقادـ إذ لو ترؾ بداية 
 احتسابو لعلم اؼبتضرر من اعبريبة ما ربققت الغاية اليت توخاىا. 

 (14096/6/4/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016رب نون 16الصادر بتاريخ  1247)القرار عدد 

 

معفى بقوة القانوف من أداء  -استئنافو بصفتو مطالبا ابغبق اؼبدين  -الوكيل القضائي للمملكة   .30
 الرسم اعبزايف. 
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إف احملكمة ؼبا قضت بعدـ قبوؿ استئناؼ الوكيل القضائي للمملكة كمطالب ابغبق اؼبدين 
، رغم أنو يبثل إدارة عمومية معفاة بقوة القانوف من اإليداع اؼبنصوص بعلة عدـ أداء الرسم اعبزايف

من القانوف اؼبتعلق بتنظيم اؼبصاريف القضائية، يكوف قرارىا خارقا للقانوف وغَت  54عليو يف اؼبادة 
 مرتكز على أساس.  

-06يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015دجنرب  16الصادر بتاريخ  1005)القرار عدد 
17703/6/4/2015) 

 

وجوب استناد الوصف  -سلطتها يف التكييف القانوين لؤلفعاؿ احملالة عليها  -غرفة اعبناايت   .31
 اعبديد للجريبة على اعبـز اليقُت. 

إعادة التكييف وإدانة اؼبتهم جبناية اإليذاء العمدي ضد أحد  -جناية القتل العمد ألحد األصوؿ 
  اؼبعتمدة يف التكييف.ضرورة إبراز األدلة  -األصوؿ 

لئن كانت غرفة اعبناايت ال ترتبط بتكييف اعبريبة احملاؿ عليها، وهبب عليها أف تكيف قانونيا 
األفعاؿ اليت رباؿ إليها، وأف تطبق عليها النصوص اعبنائية اؼبتبلئمة مع نتيجة حبث القضية 

ا وقانوان وعلى سبيل اعبـز واليقُت ابعبلسة، فإنو يتعُت عليها أف تستند يف ذلك إىل أدلة تؤدي واقع
إىل قياـ عناصر اعبريبة طبقا للوصف اعبديد الذي انتهت إليو. إف احملكمة عندما أدانت الطاعن 

من ؽ.ج بدال من جناية القتل  404و 403جبناية اإليذاء العمدي ضد أحد األصوؿ طبقا للفصلُت 
ائي الذي أتسس على قرينة تواجده لوحده العمد ألحد األصوؿ متبنية يف ذلك علل القرار االبتد

مع اؽبالك ساعة وقوع اغبادث وما كاف بينهما من خبلؼ وعلى تقرير التشريح الطيب، الذي يفيد 
أف الوفاة انذبة عن إصابة الضحية أبداة صلبة على مستوى الرأس تكوف بنت قرارىا على أدلة ال 

ذكور فبا هبعلو مشواب بنقصاف التعليل ومعرضا تربز بصورة يقينية عناصر اعبريبة طبقا للوصف اؼب
 للنقض واإلبطاؿ. 

 (14251/6/5/2014يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015يناير  07الصادر بتاريخ  14)القرار عدد  
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إدانة من أجل جناية السرقة اؼبوصوفة بعد  -السرقة اؼبوصوفة اؼبقرونة بظرؼ ضبل السبلح  جناية  .32
 فساد التعليل.  -تغيَت الوصف القانوين 

من ؽ.ج. يعاقب على السرقة ابلسجن اؼبؤبد إذا كاف السارقوف أو  507دبقتضى الفصل 
يا حىت ولو ارتكب سواء كاف ظاىرا أو خف 303أحدىم حامبل السبلح حسب مفهـو الفصل 

السرقة شخص واحد، واحملكمة ؼبا قضت إبدانة اؼبطلوبُت يف النقض من أجل جناية السرقة 
من نفس القانوف، اؼبنسوبة إليهما  507من ؽ.ج بدال من جناية الفصل  509اؼبوصوفة طبقا للفصل 

 ليبل فاسدا. بعلة عدـ ربقق شرط تعدد الفاعلُت أي اثنُت فما فوؽ، تكوف قد عللت قرارىا تع

 (16782/6/5/2014 عدداعبنائي يف اؼبلف  2015فرباير  04الصادر بتاريخ  132 )القرار عدد 

  

وجوب مناقشة عناصرىا من  -جنحة اإلمساؾ عمدا عن تقدًن اؼبساعدة لشخص يف حالة خطر   .33
  .خبلؿ زبصص الطبيب اؼبداـو

لئن كانت احملكمة بررت قضاءىا برباءة اؼبطلوب يف النقض من جنحة التسبب عن إنباؿ يف 
القتل غَت العمدي بعلة أنو مل يكن حاضرا ابؼبستشفى ومل يقم أبي تدخل طيب خبصوص الضحية حىت 

من ؽ.ج  431يبكن أف ينسب إليو أي إنباؿ يف ما قاـ بو من تدخل، فإهنا ؼبا اعتربت جريبة الفصل 
غَت قائمة يف حقو لكونو طبيبا غَت ـبتص يف التوليد والنعداـ اػبطر ما داـ األمر يتعلق ابمرأة يف حالة 
ـباض من أجل الوضع، دوف أف تناقش عناصر ىذه اعبريبة انطبلقا من أف مهنة اؼبعٍت ابألمر كطبيب 

ليو التدخل لتقدًن وكمتخصص يف اعبراحة العامة والقائم أبشغاؿ اؼبداومة وقت األحداث، تفرض ع
اؼبساعدة للمريضة مهما كانت طبيعة ونوع اػبطر اغباصل ؽبا، يكوف قرارىا مشواب بنقصاف وفساد 

 التعليل. 

 (2198/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015يونيو  17الصادر بتاريخ  653)القرار عدد  

  

تغيَت الوصف القانوين  -خربة طبية  -الضرب واعبرح ابلسبلح اؼبؤديُت إىل عاىة مستديبة  جناية  .34
 سوء تقدير الوقائع.  -
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إف احملكمة ؼبا انتهت إىل أف األفعاؿ الثابتة يف حق اؼبطلوب يف النقض ال تنطوي على عناصر 
 جوىرىا جنحة الضرب جناية الضرب واعبرح ابلسبلح اؼبؤديُت إىل عاىة مستديبة وإمبا تشكل يف

من ؽ.ج، واغباؿ أف اػبربة  401واعبرح ابلسبلح اؼبعاقب عليها دبقتضى الفقرة الثانية من الفصل 
الطبية اليت أمرت ها للفصل يف ىذه اؼبسألة قد انتهت إىل أف اإلصاابت البلحقة ابلضحية 

أف اإلصاابت  اؼبشتكي قد خلفت لو شلبل على مستوى اعبهة اليسرى من الوجو، فضبل عن
اغباصلة لو على مستوى اعبمجمة قد زبلف لو نوابت دماغية وعصبية غَت قابلة للزواؿ تؤدي بو 
أحياان إىل السقوط يبكن وصفها ابلعاىة اؼبستديبة جزئيا، تكوف أساءت تقدير الوقائع على ضوء 

 اػبربة اؼبأمور ها ووصفت األفعاؿ وصفا ـبالفا للقانوف. 

 (4936/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015يونيو  24الصادر بتاريخ  692)القرار عدد  
 

 تناقض يف التعليل.  -إعادة التكييف  -ؿباولة القتل العمد مع سبق اإلصرار والًتصد   .35

تكوف احملكمة قد تناقضت حينما أشارت يف تعليلها أف اؼبنسوب إىل اؼبتهم وىو "ؿباولة القتل 
ًتصد" اثبت يف حقو، واغباؿ أهنا أدانتو يف منطوقها فقط من أجل جنحة العمد مع سبق اإلصرار وال

من ؽ.ج بعد إعادة التكييف، علما أبهنا أشارت يف تعليبلت  401الضرب واعبرح طبقا للفصل 
قرارىا كذلك أبف الضحية أصبح معاقا من جراء االعتداء عليو فبا يستنتج منو أف الضحية مصاب 

اؼبذكورة  432بعاىة وىي حُت أعادت وصف األفعاؿ اؼبنسوبة على ىذا النحو تكوف خرقت اؼبادة 
 وعللت قرارىا تعليبل انقصا. 

 (7045/6/5/2014يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أكتوبر  14الصادر بتاريخ  961القرار عدد ) 

  

تصروبات الضحية سبهيداي  -جناية الضرب واعبرح بواسطة السبلح الناتج عنهما عاىة مستديبة   .36
 أثرىا على قناعة احملكمة.  -وأماـ قاضي التحقيق 

إف احملكمة حُت برأت اؼبطلوبُت يف النقض من جناية الضرب واعبرح بواسطة السبلح الناتج 
عنهما عاىة مستديبة بعلة أف الضحية أكد سبهيداي وأماـ قاضي التحقيق عدـ اعتداء اؼبطلوبُت عليو 
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وسانبا مع  بسيف على يده اليمٌت، واغباؿ أف تصروباتو تفيد أف اؼبطلوبُت كاان من بُت اؼبعتدين عليو
ابقي اؼبتهمُت يف االعتداء عليو ابلضرب واعبرح يف ذات الواقعة، يكوف قرارىا منعدـ األساس من 

 الناحيتُت الواقعية والقانونية وانقص التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو. 

 (12418/6/5/2014يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أكتوبر  14الصادر بتاريخ  962)القرار عدد 

 

 عناصرىا التكوينية.  -ؿباولة القتل العمد   .37

إف احملكمة مل تربز على وجو اعبـز واليقُت عنصر القصد اػباص البلـز توافره يف جناية ؿباولة 
القتل العمد إذ إف قرينة تصويب البندقية وإصابة الضحية على مستوى الوجو والعُت يطبعها 

اء العمدي كما تصلح للتدليل على ؿباولة القتل االحتماؿ ما دامت تصلح للتدليل على ؾبرد اإليذ
العمد، كما أف احملكمة مل تربز ما ىي الظروؼ اػبارجة عن إرادة اؼبتهم واليت حالت دوف ربقق 
النتيجة وما ىي األدلة اليت استخلصت منها ىذه الظروؼ، األمر الذي هبعل قرارىا على ىذا 

 النحو مشواب بعيب النقصاف يف التعليل. 

 (5653/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أكتوبر  14الصادر بتاريخ  968رار عدد )الق

  

أثره على  -  إصابة اؼبتهم دبرض نفسي  )ابرانواي كريتشمَت( -خربة طبية  -جناية القتل العمد   .38
 اؼبسؤولية اعبنائية. 

ضرورة االستناد على خربة  -معاينة احملكمة للحالة الظاىرة للمتهم  -استبعادىا  -خربة طبية 
  طبية مثلها أو أقوى منها.

إف احملكمة عندما انتهت من خبلؿ مناقشتها لتقرير اػبربة الطبية الذي خلص إىل أف الطاعن 
يعاين من مرض نفسي ال يعدمو اؼبسؤولية، واغباؿ أف التقرير اؼبذكور هبـز يف أنو مصاب دبرض 

ا اؼبرض جعلو وقت ارتكابو لؤلفعاؿ عدًن اؼبسؤولية، تكوف عقلي يسمى )ابرانواي كريتشمَت( وأف ىذ
حرفت مستندا منتجا يف الدعوى وحاظبا فيها. إف احملكمة عندما استبعدت نتيجة اػبربة الطبية 
اؼبذكورة أتسيسا على معاينتها للحالة الظاىرية للطاعن من خبلؿ جوابو عن أسئلتها بكل تلقائية، 
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خربة طبية مثلها أو أقوى منها ومن غَت أف ذبيب عما طلبو األطراؼ  من غَت أف تستند يف ذلك إىل
يف ىذا الشأف من احتكاـ ػبربة طبية ثبلثية ربسم يف اؼبسألة، تكوف بنت قرارىا هذا اػبصوص على 

 تعليل فاسد. 

 (8289/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أكتوبر  21الصادر بتاريخ  1037)القرار عدد  

  

 تعليلو.  -النزوؿ عن اغبد األدىن  -عقوبة   .39

ؼبا كانت العقوبة من اؼبسائل اليت تستقل بتحديدىا احملكمة شريطة أف تعلل قرارىا بشأف 
ذلك كلما نزلت ها عن حدىا األدىن، فإف احملكمة عندما عللت قضاءىا خبصوص العقوبة احملكـو 

ولعدـ سوابقو وتنازؿ شقيقتو، تكوف قد ها على اؼبطلوب يف النقض بسبب ظروفو االجتماعية 
 من القانوف اعبنائي، وجاء قرارىا معلبل تعليبل سليما.  141راعت يف ذلك مقتضيات الفصل 

 (13917/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015نونرب  25الصادر بتاريخ  1154)القرار عدد  

 

 خضوعو للسلطة التقديرية للمحكمة.  -تفريد العقوبة   .40
إف ربديد العقوبة وتفريدىا يف نطاؽ اغبدين األدىن واألقصى اؼبقررين يف القانوف اؼبعاقب على 
اعبريبة اؼبرتكبة ىبضع لسلطة احملكمة التقديرية اليت تراعي يف ذلك خطورة اعبريبة اؼبرتكبة من 

ما مل  -فيف انحية، وشخصية اجملـر من انحية أخرى، وؽبا أيضا أف سبنح اؼبتهم التمتع بظروؼ التخ
كلما تبُت ؽبا أف اعبزاء اؼبقرر للجريبة يف القانوف قاس ابلنسبة ػبطورة   -يوجد نص قانوين يبنعها 

 األفعاؿ اؼبرتكبة أو ابلنسبة لدرجة إجراـ اؼبتهم. 

 (10596/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015دجنرب  02الصادر بتاريخ  1163)القرار عدد 

  

 أثرىا على قناعة احملكمة.  -يجة التشريح الطيب نت -شهادة الشهود   .41
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إف احملكمة عندما استبعدت شهادة الشهود، واستنكفت عن مناقشها وتقديرىا ابلتساند مع 
ابقي األدلة اؼبتوفرة لديها بعلة أف تصروباهتم جاءت متناقضة مع تقرير التشريح الطيب ما داموا قد 

بطنو والتشريح الطيب يثبت أبف الطعنة كانت على  صرحوا أبف اؼبتهم طعن الضحية على مستوى
مستوى القلب، تكوف أساءت تقديرىا ؽبذه الشهادة اليت تبقى مبنية على الظاىر الذي ال يتأتى 
معو للشاىد ربديد العضو الذي استهدفو الطعن يف جسم الضحية، وهبعل ما انتهت إليو يف قرارىا 

 مبٍت على تعليل فاسد.  

 (5218/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015دجنرب  02الصادر بتاريخ  1168)القرار عدد 
 

 جواز سبكُت اؼبتهم اؼبتغيب عن اعبلسة من فرصة أخرى للدفاع عن نفسو.  -مسطرة غيابية   .42
  القناعة الوجدانية. -جنحة القتل اػبطأ  -تغيَت الوصف القانوين  - حادثة سَت

احملتج ها وإف مل ربل على اؼبواد اؼبنظمة إلجراءات تطبيق اؼبسطرة الغيابية أماـ  457إف اؼبادة 
غرفة اعبناايت االبتدائية، فإنو ال نص يف القانوف يبنع غرفة اعبناايت االستئنافية من تطبيق اؼبسطرة 

فاع عن اؼبذكورة إف رأت فائدة يف تطبيقها وسبكُت اؼبتهم اؼبتغيب عن اعبلسة من فرصة أخرى للد
نفسو ربقيقا حملاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضماانت القانونية على النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
األوىل من قانوف اؼبسطرة اعبنائية. إف احملكمة حينما أيدت القرار االبتدائي الذي أتسس فيما انتهى 

لعمدي اؼبؤدي إىل اؼبوت إىل إليو من إعادة تكييف الفعل اؼبنسوب للمطلوب يف من جناية اإليذاء ا
جنحة القتل اػبطأ الناتج عن حادثة سَت، واعتربت أف إصابة الضحية بعد إقبلع السيارة بكسر 

من مدونة السَت،  172على مستوى الفخذ تسبب يف وفاتو بعد تعفنو ىبضع ؼبقتضيات الفصل 
ت ويف تقدير حقيقة الوقائع تكوف بتبنيها ؽبذا التعليل قد استعملت سلطتها يف تقييم أدلة اإلثبا

اؼبعروضة عليها ووصفتها ابلوصف اؼبطابق للقانوف بعدما كونت قناعتها الوجدانية بعدـ تعمد 
 الظنُت إصابة اؽبالك، فجاء قرارىا ساؼبا من العيب اؼبنسوب إليو.  

 (4723/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015دجنرب  02الصادر بتاريخ  1175)القرار عدد 
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خلو القرار من الوقائع اليت سبثل وعاء اعبريبتُت  -ؿباولة القتل العمد وؿباولة السرقة اؼبوصوفة   .43
 نقصاف التعليل.  -اؼبذكورتُت 

ؼبا كاف القرار ؿبل الطعن جاء خاليا من ذكر الوقائع سواء على وجو اإلصباؿ أو التفصيل، 
وىي بياانت إلزامية يف كل حكم أو قرار  وخاليا من بياف مكاف ارتكاها ومن بياف اتريخ حدوثها

واليت بدوهنا ال يبكن حملكمة النقض أف تبسط رقابتها على الوجو القانوين اؼبطلوب، فإف احملكمة 
عندما أدانت الطاعن )اغبدث( جبناية ؿباولة القتل العمد وؿباولة السرقة اؼبوصوفة ومل تبُت يف قرارىا 

اؼبذكورتُت على النحو اؼبذكور أعبله، تكوف بنت قرارىا على غَت  الوقائع اليت سبثل وعاء للجريبتُت
 أساس من الواقع والقانوف وعللتو تعليبل انقصا.  

 (14535/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015دجنرب  09الصادر بتاريخ  1192)القرار عدد 
  

 عناصرىا التكوينية.  -سبق اإلصرار والًتصد  جناية ؿباولة القتل العمد مع  .44
إف احملكمة مل تربز دبا فيو الكفاية القصد اػباص اؼبتمثل يف السعي إىل إزىاؽ روح الضحية، 
سيما وأف ضبل تصريح الطاعن أنو قاـ بضرب الضحية بواسطة عصا خشبية وأف نيتو كانت تنصرؼ 

إما بتصفيتو أو قباتو، ال يعٍت ابلضرورة اذباه نيتو إىل  إىل تكبيلو واالعتداء عليو إىل أف ينتهي األمر
إزىاؽ روح اجملٌت عليو، كما أهنا مل تربز الظروؼ واألسباب اػبارجة عن إرادتو اليت حالت دوف 
مواصلة اعتدائو على الضحية إىل حُت وفاتو، فبا هبعل قرارىا مشواب بنقصاف التعليل اؼبنزؿ منزلة 

 انعدامو.  

 (14063/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015دجنرب  09الصادر بتاريخ  1216)القرار عدد 
 

 األساس القانوين لتقديره.  –أو أحد مأموريو  اؼبؤاجرخطا  .45

ذوو )إف احملكمة عندما اقتصرت يف تقدير خطا اؼبؤاجر ومأموريو الذي أسس عليو الطاعنوف 
مطالبهم، على الوصف اعبنائي لؤلفعاؿ اليت أدين من اجلها اؼبطلوبوف يف النقض  (حقوؽ األجَت

بعلة غياب عنصر العمد طبقا للقواعد العامة للمسؤولية اعبنائية، دوف مناقشة ىذا اػبطأ بوصفو 
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ويف إطار  6/02/1963من ظهَت  312إىل  310عمداي أو غَت مقبوؿ انطبلقا من مقتضيات الفصوؿ من 
ية التقصَتية اليت تنظمها أحكاـ القانوف اؼبدين تكوف جعلت قرارىا مشواب بعييب فساد اؼبسؤول

 التعليل وسوء تطبيق القانوف اؼبنزلُت منزلة انعداـ التعليل.
 (10342/6/5/2016-45يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016دجنرب  28الصادر بتاريخ  1229القرار عدد )

  

 تقييم حجج اإلثبات. سلطة احملكمة يف  -شهادة الشهود   .46
إف احملكمة ؼبا برأت اؼبطلوب يف النقض فبا نسب إليو من جناية الضرب واعبرح اؼبفضي إىل 
اؼبوت دوف نية إحداثو استنادا إىل أف تصروبات اؼبطلوب تتوافق مع شهادة الشاىدين اؼبستمع 

ثبات اؼبعروضة إليهما من طرؼ ؿبكمة أوؿ درجة، تكوف قد استعملت سلطتها يف تقييم حجج اإل
عليها وأتكدت من عدـ قياـ الدليل على ارتكابو اؼبنسوب إليو، فجاء قرارىا واغبالة ىذه معلبل دبا 

 يف الكفاية من الناحيتُت الواقعية والقانونية.  

 (5808/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015دجنرب  30الصادر بتاريخ  1280)القرار عدد 
 

 سلطة احملكمة.  -ظروؼ التخفيف  -عمدا يف مبٌت وزبريبو جناية إضراـ النار   .47
ؼبا أدين الطاعن من أجل جناية إضراـ النار عمدا يف مبٌت وزبريبو وىي اعبريبة اؼبعاقب عليها 

من القانوف اعبنائي، ابلسجن من عشر إىل عشرين سنة، فإف احملكمة عندما  581دبقتضى الفصل 
من القانوف اعبنائي، وقضت عليو يف إطار  147متعتو بظروؼ التخفيف طبقا ؼبقتضيات الفصل 

سلطتها اؼبتعلقة يف ربديد العقوبة بعشر سنوات سجنا انفذا وىو اػبيار األوؿ اؼبنصوص عليو يف 
قت القانوف وال يعاب عليها يف ىذه اغبالة اللجوء إىل ىذا اػبيار دوف غَته، ىذا الفصل، تكوف طب

 فبا كاف معو قرارىا ساؼبا من العيب اؼبنسوب إليو.  

 (12274/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015دجنرب  30الصادر بتاريخ  1282)القرار عدد 
  

 سلطة احملكمة يف استدعائو.  -مطالب ابغبق اؼبدين   .48
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إف احملكمة غَت ملزمة ابستدعاء اؼبطالبُت ابغبق اؼبدين إال إذا ارأتت يف ذلك فائدة، وأهنا 
حينما مل تفعل واعتربت القضية جاىزة بعد أف ثبت ؽبا من أوراؽ اؼبلف ما يغٍت عن ذلك تكوف يف 

 كفاية.  ما انتهت إليو يف قرارىا ؿبل الطعن قد بٍت على أساس قانوين وواقعي وعللتو دبا فيو ال

 (13768/6/5/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015دجنرب  30الصادر بتاريخ  1307)القرار عدد 

 

 وجوب بياف عناصرىا التكوينية.  -جنحة انتزاع عقار من حيازة الغَت   .49
إف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو أدانت الطاعن من أجل الفعل اؼبنسوب إليو وىو 

حيازة الغَت متبنيا علل وأسباب اغبكم االبتدائي، واغباؿ أف األسباب والعلل جنحة انتزاع عقار من 
اؼبذكورة تفيد عدـ استجماع اؼبتابعة لعناصرىا التكوينية وعدـ ثبوت قياـ اعبنحة يف حقو، وىو ما 
هبعل أسباب القرار كما وردت عليو متناقضة مع منطوقو، فبا هبعلو يف ىذا اعبانب من الدعوى 

 يب سوء التسبيب غَت اؼبؤدى بصفة واقعية وال قانونية إىل نتيجة منطوقو.  مشواب بع

 (1027/6/6/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015نونرب  4الصادر بتاريخ  1837)القرار عدد 
  

 أثره.  -عدـ ضبل أتشَتة إيداعها بكتابة الضبط  -مذكرة ببياف أسبابو  -نقض   .50
ف طالب النقض لئن أدىل دبذكرة لبياف أوجو الطعن، إال أف ىذه اؼبذكرة ال ربمل أتشَتة إ

اؼبذكورة  528إيداعها بكتابة ضبط احملكمة اؼبصدرة للقرار اؼبطعوف فيو طبقا للفقرة الرابعة من اؼبادة 
أعبله األمر الذي حاؿ دوف مراقبة أجل إيداعها، فبا يتعُت استبعادىا من اؼبناقشة والتصريح 

 بسقوط الطلب.  

 (19150/6/8/2014يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015فرباير  05الصادر بتاريخ  180)القرار عدد 
 

ذكر  -ذييلها إبمضائو عدـ ت -تقديبها من طرؼ وكيل اؼبلك  -مذكرة أبسباب الطعن ابلنقض   .51
 أثره.  -اسم انئبو مكاف االمضاء 
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إف الطاعن لئن أدىل دبذكرة أبسباب الطعن ابلنقض مؤشرا عليها بكتابة ضبط احملكمة مصدرة 
القرار اؼبطعوف فيو، فإهنا غَت مذيلة إبمضائو وأف ذكر اسم انئبو مكاف اإلمضاء ال يقـو مقاـ 

جب اؼبذكورة فبا يستو  528التوقيع، األمر الذي يشكل خرقا ؼبقتضيات الفقرة الرابعة من اؼبادة 
 إقصاء اؼبذكرة من اؼبناقشة والتصريح بسقوط الطلب.  

 (19151/6/8/2014يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015فرباير  05الصادر بتاريخ  181)القرار عدد 
 

 وجوب فصل قضية الرشداء عن قضية األحداث.  -متهموف رشداء وأحداث   .52
 وجد من قانوف اؼبسطرة اعبنائية أنو إذا 461ؼبا كاف من اؼبقرر دبقتضى الفقرة الثانية من اؼبادة 

ابغبدث،  اؼبتعلقة القضية عن قضيتهم فصل وجب رشداء، مشاركوف أو مسانبوف اغبدث مع
األحداث أو إىل اؼبستشار اؼبكلف  قاضي إىل للحدث ربيلو خاصا ملفا العامة النيابة وتكوف

برباءة اؼبتهمُت دبن فيهم اغبدث من ابألحداث. واحملكمة ؼبا قضت بتأييد اغبكم االبتدائي القاضي 
دوف مراعاة للمقتضيات القانونية اػباصة ابألحداث سواء تلك اؼبتعلقة ابؼبتابعة أو احملاكمة وتشكلة 

 اؽبيأة يكوف قرارىا معرضا للنقض واإلبطاؿ.  

 (4461/6/8/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أكتوبر  29الصادر بتاريخ  1478)القرار عدد 
 

خرؽ مقتضيات  -عقوبة مالية ذباوزت اغبد األقصى  -جنحة إتبلؼ نبااتت سبت بغرس اإلنساف   .53
 من القانوف اعبنائي.  3الفصل 

إف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي فيما قضى بو من إدانة الطاعن من أجل جنحة إتبلؼ 
اؼبذكور، وعقابو بعقوبة مالية ذباوزت اغبد األقصى  597نبااتت سبت بغرس اإلنساف، طبقا للفصل 

 من القانوف اعبنائي.   3لتلك اؼبنصوص عليها يف القانوف، تكوف بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 

 (3391/6/8/2015يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أكتوبر  29الصادر بتاريخ  1489)القرار عدد 
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اؼبادة اؼبذكورة فإف طلب النقض ال يقبل من أي شخص  شروط قبولو. دبقتضى -طعن ابلنقض   .54
 إال إذا كاف طرفا يف الدعوى اعبنائية وتضرر من اغبكم اؼبطعوف فيو. 

وؼبا كاف التصريح قدـ من شخصُت معلومُت ومن معهم من دوف ربديد، فضبل على أف 
وض على مقدمي اؼبذكورين ابالسم ليسوا أطرافا يف الدعوى، فإف عبارة ومن معهم أضفت الغم

التصريح ابلنقض فبا حاؿ دوف بسط ؿبكمة النقض لرقابتها على سبلمة وقانونية التصريح ابلنقض 
 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية فبا يعرضو لعدـ القبوؿ.   526و 518يف إطار اؼبادتُت 

-11185-11184يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015نونرب  17الصادر بتاريخ  1584)القرار عدد 
11186/6/8/2015) 
  

 وما يليها من ؽ.ـ.ج.  330وجوب استيفاء مقتضيات اؼبادة  -شهادة الشهود   .55
وما  330ؼبا كانت الشهادة ىي تلك اليت يؤديها الشاىد أماـ احملكمة طبقا ؼبقتضيات اؼبادة 
الكتايب  بعده من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، فإف احملكمة حينما اعتمدت يف إدانة الطاعن على اإلشهاد

اؼبدىل بو ابؼبلف واؼبوقع عليو من طرؼ اؼبصرحُت، من دوف أف تستويف إجراءات التحقيق اؼبتعلق 
ابستدعاء الشاىدين اؼبذكورين وتغريبهما واألمر إبحضارنبا ألجل االستماع إليهما، تكوف قد 

  نعدامو. اعتمدت وسيلة يف اإلثبات غَت قانونية، فجاء قرارىا فاسد التعليل ينزؿ منزلة ا

 (6739/6/8/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015نونرب  17الصادر بتاريخ  1589)القرار عدد 
  

 نقصاف التعليل.  -عدـ اعبواب عنو  -دفع جوىري يتعلق دباىية األساس القانوين للمحاكمة   .56
ؼبا كاف الطاعن أاثر دفعا جوىراي تعلق دباىية األساس القانوين اؼببنية عليو ؿباكمتو، وىو 
الدفع الذي أكده يف مذكرتو الدفاعية فإف احملكمة وحسب الثابت من تعليبلت حكمها مل تبت يف 

انوين على الدفع اؼبذكور إهبااب أو سلبا، وأهنا بعدـ جواها عن ىذا الدفع دبا قد يكوف لو من أثر ق
 قضائها، جاء قرارىا موسوما بنقصاف التعليل اؼبوازي النعدامو.  

 (12689/6/8/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015دجنرب  10الصادر بتاريخ  1780)القرار عدد 
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 اتصالو ابلنظاـ العاـ.  -تشكيل احملكمة   .57

األحكاـ أو القرارات اليت تصدر عن قضاة مل  من ؽ.ـ.ج، فإف 370و 297دبقتضى اؼبادتُت 
يشاركوا يف صبيع اعبلسات اليت نوقشت فيها القضية تكوف ابطلة. والقرار اؼبطعوف فيو ؼبا أشار إىل 
أف أحد أعضاء اؽبيئة شارؾ يف إصداره رغم أنو مل وبضر مناقشتها، فضبل على أنو كاف عضوا يف 

بتدائي، فإف ذلك يعترب إخبلال جوىراي يف إجراءات اؼبسطرة اؽبيئة اليت بتت يف القرار اعبنائي اال
 لصيق ابلنظاـ العاـ.  

 (16983/6/9/2014يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أكتوبر  1الصادر بتاريخ  1401)القرار عدد 
  

 يكفي وجود أدلة تربر اؼبتابعة.  -قاضي التحقيق   .58
ؼبا كاف قاضي التحقيق أيمر ابؼبتابعة عند تلمسو وجود أدلة تربر ذلك ووبيل على احملكمة 
اؼبختصة اليت يبقى ؽبا أمر تقييم قوة األدلة اؼبعروضة عليها لؤلخذ ها أو طرحها، فإف الغرفة اعبنحية 

ت عللو وأسبابو، مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا أيدت أمر قاضي التحقيق بعدـ اؼبتابعة تكوف قد تبن
واغباؿ أف االقتناع بتلك األدلة يدخل يف صبلحية احملكمة وحدىا ويكفي قاضي التحقيق للمتابعة 
وجود أدلة تربرىا ولو مل تكن مقنعة، فبا يكوف معو القرار اؼبذكور عندما أيد األمر الصادر عن 

 عدامو.  قاضي التحقيق وحالتو ما ذكر مشواب بعيب نقصاف التعليل اؼبوازي الن

 (13469/6/9/2012يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أكتوبر  14الصادر بتاريخ  1455)القرار عدد 
  

 وجوب التقيد بقرار ؿبكمة النقض.  -ؿبكمة اإلحالة  -جنحة النصب   .59

إف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا بتت يف الشق اؼبدين اؼبتعلق ابلدعوى اؼبدنية استنادا 
لقرار ؿبكمة النقض اليت أحالت عليها القضية للبت فيها خبصوص الدعوى اؼبدنية وقصرت نظرىا 

ا كمحكمة تبعا لذلك على مصاحل اعبهة اؼبدنية ابعتبارىا الوحيدة اليت طالبت ابلنقض فبا أاتح ؽب
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جنحية تقدير حقيقة الوقائع اؼبتسببة يف الضرر اؼبدعى بو معتمدة بذلك على إفادة الشهود 
اؼبستمع إليهم بيمينهم أمامها، وىو ما يدخل يف إطار سلطتها التقديرية وال معقب عليها يف ذلك، 

  يكوف قرارىا معلبل تعليبل سليما وقانونيا. 
 (18354/6/11/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016يناير  28الصادر بتاريخ  147)القرار عدد 

  

اختصاص ؿبكمة  -العدوؿ عنو أو رفعو  -تدبَت استثنائي  -وضع ربت اؼبراقبة القضائية   .60
 اؼبوضوع. 

من قانوف اؼبسطرة اعبنائية ىو تدبَت  159إف الوضع ربت اؼبراقبة القضائية حسب اؼبادة 
نح اؼبعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، وما داـ األمر كذلك فإف استثنائي يعمل بو يف اعبناايت واعب

حملكمة اؼبوضوع اللجوء إليو أو العدوؿ عنو أو رفعو كلما اقتضى نظرىا ذلك ويبقى ذلك من 
من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، ويتعلق األمر  369اختصاصها إال يف اغباالت الواردة حصرا يف اؼبادة 

اءهتم أو إبعفائهم أو احملكـو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ يف حقهم فيتعُت على ابؼبتهمُت احملكـو برب 
احملكمة يف ىذه اغباالت الثبلث أف ترفع عمن ذكر تدابَت اؼبراقبة القضائية رغم كل استئناؼ أو 

 طعن ابلنقض. 
 ( 13080/6/11/2013يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016أبريل  21الصادر بتاريخ  579)القرار عدد 

 

من نفس  507من ؽ.ج بدال من الفصل  509إعادة التكييف وإعماؿ الفصل  -جريبة السرقة   .61
 نقصاف التعليل.  -أتسيسو على عدـ توفر عنصر اػبطر يف استعماؿ السبلح  -القانوف 

احملكمة اؼبطعوف يف قرارىا ؼبا قضت بتأييد القرار اعبنائي اؼبستأنف يف مبدئو دبؤاخذة  إف
من  507من ؽ.ج بدال من الفصل  509اؼبطلوب يف النقض من أجل السرقة بعد إعماؿ الفصل 

على ؾبرد عدـ توفر عنصر اػبطر يف استعماؿ  507نفس القانوف أسست استبعادىا للفصل 
التقديرية دوف أف تتأكد وتناقش مدى توفر الدليل القانوين احملاؿ عليو  السبلح حسب سلطتها

من نفس القانوف  303من ؽ.ج موضوع اؼبتابعة والوقوؼ على توفر عناصر الفصل  507ابلفصل 
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من ؽ.ج، واحملكمة بذلك غَت ملزمة ابلبحث يف توفر  509من عدمها بدؿ اعادة التكييف للفصل 
ا بعدـ سلوكها ىذا اؼبنحى القانوين تكوف قد بنت قضاءىا على غَت عنصر اػبطر من عدمو وأهن

   أساس قانوين صحيح وجاء قرارىا متسما بنقصاف التعليل اؼبوازي النعدامو.
 (6020/6/11/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016يونيو  02الصادر بتاريخ  824)القرار عدد 

 

 شروط إيقافو.  -التابعة  تعلقو ابلدعوى اؼبدنية -تنفيذ   .62
ؼبا كانت واثئق اؼبلف وظروؼ القضية ومبلبساهتا ال تكتسي الصبغة االستثنائية اليت يقتضيها 

من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، فإف ؿبكمة النقض ارأتت عدـ االستجابة لطلب إيقاؼ  361الفصل 
  التنفيذ اؼبرفوع إليها. 

 (10066/6/11/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015دجنرب  03الصادر بتاريخ  1047)القرار عدد 
  

 

انتفاء العناصر  -إخراج أحد الزوجُت من بيت الزوجية  -جنحة انتزاع عقار من حيازة الغَت   .63
 التكوينية. 

إف قياـ أحد الزوجُت إبخراج اآلخر من بيت الزوجية إمبا يشكل إخبلال منو بواجب اؼبساكنة 
الشرعية واؼبعاشرة ابؼبعروؼ الذي يعترب من أىم الواجبات اليت تًتتب عن عقد الزواج، وأف ىذا 

التدخل  منو اليت زبوؿ للنيابة العامة حق 53اإلخبلؿ تنظمو أحكاـ مدونة األسرة خاصة منها اؼبادة 
من أجل إرجاع الزوج اؼبطرود إىل بيت الزوجية حاال، مع ازباذ اإلجراءات الكفيلة أبمنو وضبايتو، 

 من القانوف اعبنائي.  570وال تسري عليو مقتضيات الفصل 
  ( 8694/6/12/2016يف اؼبلف اعبنحي عدد  2016أكتوبر  11الصادر بتاريخ  427)القرار عدد 
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اىثاىثاىجزء   

اىُقـــوتع دراصـــاث   
 



  اىقاوىن واىعذاىت مىصُيت ىالصتقرار

 اىمغرب ومىرجا
  اؼبصطفى مستعيدذ.

 رئيس غرفة دبحكمة النقض
 

تنص اؼبادة الثانية من الدستور اؼبغريب على ما يلي : " السيادة لألمة، سبارسها مباشرة ابالستفتاء، 
 ." ... فبثليها وبصفة غَت مباشرة بواسطة

وينص الدستور الفرنسي كذلك على أف السيادة لألمة. يف حُت ينص الدستور اؼبصري على أف 
  السيادة للشعب.

ولكن، ال يلبث أف يقضى أبف السيادة للقانوف، فالقانوف كظاىرة اجتماعية، يتأثر بكافة العوامل 
وحىت جغرافية حىت يبدو واقعيا ومتمشيا مع تطور ايطة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، أو سياسية 

  ىذه العوامل ؾبتمعة.
ويرى سقراط وتالمذتو )أفالطوف وأرسطو( أف العدؿ يف ذاتو أو العدؿ اؼبطلق ىو القانوف الطبيعي 

 والذي على أساسو يوجد العدؿ، داخل اجملتمع.
 (3ماف ص مفهـو القانوف الطبيعي عند فقهاء الرو  –اضبد إبراىيم حسن  /)د

ويعترب شيشروف )أعظم خطباء الروماف( أف القاضي ىو الصوت اغبي للقانوف وىو يطبق القانوف. 
وكاف لو بعد فلسفي يف ذلك فبا جعلو يطلق على القانوف فن ربقيق السعادة والعدؿ. )نفس اؼبرجع 

 أعاله(
شخصيا، ألف العدؿ ىو  فالقانوف والعدؿ مرتبطاف بينهما ارتباطا وثيقا فالعدؿ ال يبكن أف يكوف

القاعدة القانونية العامة واجملردة. فنظاـ العدؿ اػباص كاف نظاما معيبا فهو ال يضمن لصاحب اغبق 
 اليت جاء فيها " ربدث ااكم 054حقو، وقد استدرؾ الدستور اؼبغريب ذلك دبقتضى اؼبادة 

 ئية".ال يبكن إحداث ؿباكم استثنا العادية واؼبتخصصة دبقتضى القانوف.
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  ومن مت جاءت قاعدة : ال هبوز ألحد أف يكوف خصما و حكما يف نفس الوقت.
فالقضاء يظل فوؽ األطراؼ واؼببدأ ىو حياد القاضي. فقوؿ أرسطو أف القاضي ىو رجل العدؿ 
الذي يبسك ابؼبيزاف بُت الطرفُت ال زاؿ أقوى تعريف فٍت للعمل القضائي، وىو ما َف يستطع الفكر 

 (.255ؼبعاصر اإلتياف بتعريف أقوى منو. )ظبَت عبد السيد تناغو : النظرية العامة للقانوف ص القانوين ا

 .ومن مت فإف كل ما ليس عمال قضائيا فهو عمل إداري، كالتنفيذ اعبربي والعمل الوالئي

ميع، وتنص اؼبادة السادسة من الدستور اؼبغريب على أف " القانوف ىو أظبى تعبَت عن إرادة األمة. واعب
  أشخاصا ذاتيُت أو اعتباريُت، دبا فيهم السلطات العمومية، متساووف أمامو، وملزموف ابالمتثاؿ لو".

وتنص اؼبادة الواحدة والعشروف على أف " لكل فرد اغبق يف سالمة شخصو وأقرابئو، وضباية 
 فبتلكاتو ..... قرينة الرباءة واغبق يف ؿباكمة عادلة مضموانف".

ائة وشبانية عشر على أف " حق التقاضي مضموف لكل شخص للدفاع عن حقوقو وتنص اؼبادة م
 وعن مصاغبو اليت وبميها القانوف".

ففكرة استقرار الدولة، أو االستقرار يف الدولة ال يتحقق جملرد وجود قواعد القانوف، وإال فال حاجة 
 كأساس جزئي لنظرية القانوف أو للقانوف، وال حاجة للقضاء، فبا يعٍت أف فكرة االستقرار ال تصلح حىت

   نظرية القضاء، أي ال تصلح كأساس لفكرة قواعد القانوف.
فال يتصور مثال ربقيق العدالة يف ؾبتمع غَت مستقر وتسوده الفوضى واالضطراب. وال يتصور أف 

بل أفراد يكوف ىناؾ االستقرار القانوين بدوف عدالة ألنو سيصبح غَت مقبوؿ، ألنو بدوف العدالة ال يق
 اجملتمع االستقرار القانوين، وإمبا القوة العادلة ىي اليت ربقق االستقرار وربافظ على

استمراره. والعدالة تعمل على ربقيق االستقرار من خالؿ إعطاء مرونة للتشريع كلما ظهر جامدا غَت 
 قادر على مواجهة اؼبستجدات، وىو ما يعرؼ ابالجتهاد القضائي.

فاألنظمة العسكرية اؼبنهارة يف كل من تونس ومصر واليمن وليبيا وسوراي ذات التكوين العسكري 
اؼبعتمد على القوة، اليت َف تفلح يف إيقاؼ الثورات، ألف الفكر الذي يعتمد على الكذب و الذي ال 

يت يشهدىا العاَف، يؤسس للتغيَت عن طريق خلق قواعد قانونية قارة تؤسس جملتمع منفتح على التغيَتات ال
يف ظل التطور يف ؾباؿ التكنولوجيا اؼبعلوماتية وعاَف االتصاؿ والتطور يف عاَف األقمار االصطناعية، حيث 
ظلت ىذه األنظمة تعامل شعوهبا على أساس أهنا ال تعلم دبا هبري حوؽبا يف العاَف متناسية أف التكنولوجيا 
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اء يف اغبواضر أو يف القرى، لكن ىذه األنظمة تعنتت اغبديثة قد أدخلت العاَف إُف كل البيوت سو 
واستعملت القوة بدؿ اإلصالحات العميقة اؼبطلوبة وىي اإلصالحات القانونية اليت ربكم العالقات 
الفردية واعبماعية، فكاف مصَتىا االندحار أماـ إرادة اجملتمع القوية اليت سئمت من القوانُت اؼبوضوعة 

ومن أجل خدمة مصاٌف فئوية ضيقة قليلة، علما أف القانوف ىو عبارة عن قواعد زورا ضدا على ارادهتا 
  قانونية عامة وؾبردة، تطبق على الفالح و الوزير.

ولقد كاف للتكوين القانوين عباللة اؼبلك دمحم السادس، وعمق الرؤية لدى جاللتو الدور الكبَت يف 
بعقلية عسكرية، وقطع الطريق على كل اؼبؤامرات  ذبنيب اؼبغرب، ما وقع يف الدوؿ اليت كانت ؿبكومة

اػبارجية ابػبصوص واليت كانت تتحُت الفرصة لالنقضاض على أي ربرؾ صباىَتي لزعزعة االستقرار 
 الذي ينعم بو اؼبغرب، ولعل التصريح الذي أدُف بو أحد العسكريُت السوريُت

ابرات السورية بتعاوف مع نظَتهتا اعبزائرية ػبطة اؼبنشقُت عبريدة " الوطن " الكويتية مؤخرا عن إعداد اؼبخ
من أجل استغالؿ الثورات العربية لزعزعة استقرار اؼبغرب، ػبَت دليل على أف رؤية جاللة اؼبلك كانت 
اثقبة واستطاع بفضل تكوينو القانوين، التوصل إُف مكامن عالج أي أزمة فبكنة اغبصوؿ يف اؼبستقبل، 

ور جد متطور لالستفتاء فصوت عليو اؼبغاربة بقوة، ألهنم وجدوا فيو حيث طرح جاللتو مشروع دست
ضالتهم اليت ستنهي مع الفساد الذي استشرى يف اجملتمع وأصبح الفاسدوف يتعاملوف مع القوانُت السابقة 
بتحايل يؤدي إُف اإلفالت من العقاب وعدـ ااسبة فجاء الدستور اعبديد ليقر مبدأ ربط اؼبسؤولية 

سبة وإقرار اغبرايت وااكمة العادلة ابلتنصيص صراحة على أف القضاء يعترب سلطة قضائية، مع ابا
تكريس مبدأ االستقاللية وذلك بتشكل اجمللس األعلى للسلطة القضائية مع إبعاد وزير العدؿ عن 

فصل السلط.  تشكيلتو لكونو يبثل السلطة التنفيذية، والذي كاف تواجده هبذا اجمللس يشكل ضراب ؼببدأ
لقد تعامل جاللة اؼبلك مع الوضع قبل تطوره إُف ما ال وبمد عقباه، عكس األنظمة اليت بعدما قتلت 
وىجرت واعتقلت وعذبت أبناءىا، جاءت لتطرح تعديالت للقوانُت ليس ألف تلك القوانُت ينبغي أف 

رقبتها ورباوؿ إطباد الثورات  تتغَت ؼبصلحة تقدـ وتطور شعوهبا، بل ألهنا أدركت أف السكُت اقًتبت من
عن طريق التلويح ببعض اإلصالحات اليت ستدوب بعد هناية الثورة، وىو ما أصبحت تدركو تلك 
الشعوب اليت خرجت من أجل ىدؼ واحد ال ؿبيد عنو وىو إسقاط أنظمة عسكرية ال تعرؼ طريقا إُف 

 القانوف من أجل االستقرار.



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

173 

لقد تعامل جاللة اؼبلك مع األوضاع من الداخل، ألف اؼبعٍت ابغبرية والتقدـ وربسُت ظروؼ العيش 
والشغل والتعليم والعدالة وؿباربة الفساد وحب الوطن ابألساس، ىو الشعب اؼبغريب وال أحد غَته لذلك 

ة شفافة ونزيهة. ولعل توجو جاللتو خبطابو وابإلصالحات الدستورية إُف شعبو، كرست ابنتخاابت برؼباني
ما تضمنو الدستور اعبديد من توصيات ؽبيئة اإلنصاؼ واؼبصاغبة فيو إشارة قوية إُف أف اؼبؤسسات َف تبق 
ؾبرد واجهة. ال يؤخذ بتوصياهتا وال دبا تنجزه من تقارير ولعل اؼبثاؿ الثاين لذلك ىو اجمللس األعلى 

هبا بعدما كانوا مطمئنُت إُف أف مصَتىا إُف الرفوؼ، للحساابت الذي كانت تقاريره ال ترعب اؼبعنيُت 
فاليـو أصبح ؽبذه التقارير قوة يف ربريك اؼبتابعات ضد مبذري اؼباؿ العاـ. فالغاية من الدستور اعبديد ىي 
العدالة واالستقرار واػبَت العاـ، لذلك وجب وضع قوانُت تنظيمية تعترب ىي الوسائل واألسباب اليت تؤدي 

ا. فالدستور اؼبغريب قبح يف تلبية مطالب الشارع ألنو استطاع أف يعاًف ويضبط الصراع بُت إُف بلوغه
الضعفاء واألقوايء وكذا الصراع بُت األقوايء بينهم ليسود بعضهم على بعض، ذلك أنو لو تركت األمور 

ضع على على ما كانت عليو قبل الدستور اعبديد لعمت الفوضى ولسادت يف اجملتمع وإف استمر الو 
ذلك، كاف سيقضى على اجملتمع، ولعل أبرز مثاؿ على ذلك ما يقع اآلف يف ليبيا ومصر واليمن وسوراي 
وبنسبة أقل يف تونس، فاجملتمع يف حاجة إُف سلطة ؽبا قوهتا ربمي الضعيف من بطش القوي وربل النظاـ 

ش القوي كما أيمن القوي من ؿبل الفوضى، فيبقى اجملتمع ويستمر وتستقر اغبياة وأيمن الضعيف من بط
انتقاـ الضعيف يف أف أيخذ بثأره من الغٍت، فوجود السلطة يف اجملتمع، ضرورة لبقاء اجملتمع واستمراره وأنو 

  بدوف السلطة ينهار اجملتمع وينتهي ويتالشى، كما سبت اإلشارة إليو.
الجتماعي لعل أنبها قد نص فاالستقرار القانوين لو قواعد تعترب ىي اؼبرتكز لتحقيق االستقرار ا

عليو الدستور اؼبغريب يف فصلو السادس الذي اعترب أف القانوف ىو أظبى تعبَت عن إرادة األمة، واعبميع 
أشخاصا ذاتيُت أو اعتباريُت دبا فيهم السلطات العمومية، متساووف أمامو وملزموف ابالمتثاؿ لو. كما أقر 

ن آليات ربقيق االستقرار قاعدة عدـ االعتذار جبهل القانوف. نفس الفصل مبدأ عدـ رجعية القوانُت. وم
وكذا القاعدة اآلمرة والقاعدة اؼبكملة إذ ال هبوز يف القاعدة اآلمرة االتفاؽ على ـبالفتها بُت األشخاص 
وكل اتفاؽ ـبالف ؽبا يكوف ابطال فالقاعدة القانونية اليت ربـر القتل أو السرقة مثال قاعدة آمرة فهي 

ة ال هبوز االتفاؽ على ـبالفة حكمها سواء تضمنت أمرا أو هنيا. أما القاعدة اؼبكملة أو اؼبقررة أو قاعد
اؼبفسرة فهي القواعد القانونية اليت هبوز لألفراد االتفاؽ على اػبروج عليها و لكنها تكوف ملزمة ؽبم و 
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ملزمة ابتداء و انتهاء. ومن هبب على القاضي تطبيقها عليهم إذا َف يتفقوا على خالفها فهي قواعد 
األمثلة على ذلك ما قضى بو قانوف االلتزامات والعقود من أف يكوف الثمن مستحق الوفاء يف مكاف 
ووقت تسليم اؼببيع، فهي ؾبرد قواعد تكميلية ال تطبق إال إذا َف يتفق اؼبتعاقداف على مكاف ووقت آخر 

تمع منها يف شيء، فأف يتفق البائع واؼبشًتي على دفع للوفاء ابلثمن .فكل القواعد اؼبكملة ال يضار اجمل
الثمن بعد تسليم اؼببيع، أو أف يكوف الثمن مؤجال .... اٍف. كما أف اغبماية البدنية للفرد واعبماعة و 

كل ىذه القواعد  ضباية اؼبمتلكات واغبق يف التقاضي وقرينة الرباءة ىي األصل واغبق يف ااكمة العادلة.
واغبقوؽ وضعت نظراي وفقهيا كأساس ػبلق االستقرار االجتماعي وكرسها الدستور اؼبغريب لوضع  واؼببادئ

البالد على سكة االستقرار الذي أصبح عملة اندرة تنشدىا األنظمة الشمولية اليت تضل الطريق عندما 
ا على أرض تلجأ إُف القوة والعنف وتنسى أف اغبل يف تكريس القواعد أعاله مع السهر على تنزيله

  الواقع.
فالقانوف والعدالة، خاصة العدالة االجتماعية ال يبكن أف تستتب دبجرد وضع القوانُت، بل البد أف 
تكوف ىذه القوانُت منسجمة مع الدستور وغَت ـبالفة لقواعده. فمثال ال يبكن لوزير أو مدير مهما كانت 

ومكافآت تتجاوز حدود اػبياؿ بدوف حسيب صالحياتو أف يصدر قانوان يبنحو وللمقربُت منو مرتبات 
وال رقيب ويعطي لذلك الشرعية بواسطة قانوف يضعو على مقاسو، لذلك مت إنشاء اكمة الدستورية 

من الدستور واليت رباؿ عليها القوانُت قبل إصدار األمر بتنفيذىا، بل إف اختصاص  056دبقتضى الفصل 
أثَت أماـ ؿباكم اؼبملكة أثناء النظر يف الدعوى، يتعلق بقانوف ىذه اكمة يبتد إُف النظر يف كل دفع 

سيطبق يف النازلة يبس ابغبقوؽ واغبرايت اليت يضمنها الدستور. فأي ضماانت لتطبيق القانوف العادؿ 
أكثر من ىذا، ما داـ الدستور يضمن اغبرايت واغبقوؽ اليت وضعها حىت ابلنسبة للقوانُت اعباري هبا 

أهنا إذا كانت متعارضة مع مقتضياتو، فما ابلك ابلقوانُت اعبديدة اليت ستصدر بعد دخولو  العمل ما داـ
حيز التطبيق. لذا فإف اكمة الدستورية بعد جاللة اؼبلك، نبا الضامناف لوضع وتطبيق قانوف يضمن 

عليما قواي االستقرار ووبد من الفوارؽ االجتماعية ويضع البالد على سكة النمو االقتصادي ويضمن ت
ومناصب شغل ربفظ لكل مغريب كرامتو وحريتو وأمنو والوصوؿ إُف حقو عن طريق قضاء عادؿ أوال 
ومستقل اثنيا ألف القاضي الذي ال يتحمل اؼبسؤولية كاملة يف الفصل بُت اؼبتقاضُت ال يبكن أف يكوف 

امن للعدالة وضامن إلصدار قاضيا كفؤا وابلنتيجة لن يكوف عادال. فاؼبغرب اليـو يتوفر على دستور ض
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قوانُت دبواصفات عاؼبية فيما يتعلق ابغبرايت واغبقوؽ وابلتاِف فإف ذلك ىو الضماف العقالين واؽبادئ 
 لالستقرار.



اىرقابت اىقضائُت عيً قراراث 

  اىمحافع اىعقارٌ

 مه خاله قراراث محنمت اىىقض
 

  عبد العتاؽ فكَتذ. 
 النقض رئيس غرفة دبحكمة

  :اؼبقدمة
ضائية على قرارات اافظ على ُف كوف موضوع الرقابة القإشارة استهالال ؽبذا البحث البد من اإل

مالؾ العقارية كاف دائما ؿبل اىتماـ وانشغاؿ الباحثُت من جهة لكوف ؾباال خصبا لتقاطع الفقو األ
القرارات اؼبذكورة ىي سبظهر واقعي خرى لكوف أومن جهة  ،والعمل القضائي اتفاقا واختالفا دارياإل

وما يفرزه  ،ىو مرفق اافظة العقارية مع مرتفقيو من اؼبواطنُت ،وذبسيد مادي لتعامل مرفق عاـ وحساس
ساسا على أوإذا كانت اؼبنهجية اؼبعتمدة يف البحث تقـو  ،ىذا التعامل من طعوف تعرض على القضاء
على ضوء التعديل والتتميم الالحق بظهَت التحفيظ العقاري  عرض النصوص القانونية اؼبتعلقة ابؼبوضوع

غناؤه دبواقف الفقو إنو قد مت إف ،والتعليق عليها تبعا للمالحظات اؼبثارة 01-14دبقتضى القانوف رقم 
وكل ذلك هبدؼ ؿباولة  ،ةداريوابلقرارات القضائية اغبديثة الصادرة عن ؿبكمة النقض يف غرفتها اإل

مع ضرورة االعًتاؼ  ،شكاليات اؼبطروحة بصددهىم اإلأوعرض  ،بتشبعات اؼبوضوع مكنأحاطة ما اإل
دة رغم كوف ف حسم اؼبشرع يف االختصاص النوعي عبهة قضائية معينة ابلبت يف قرارات ؿبدىنا أب

عماؿ إقل من اظور أف َف إخرى هبعل من الصعب أُف جهة قضائية إقرب أطبيعتها وخاصيتها ىي 
 ،لتجاوز ىذا التحديد فيما يتعلق ابالختصاص النوعي ابلنظر التصالو بقواعد النظاـ العاـ معايَت معينة

ماـ أكثر شيوعا من زاوية الطعن فيها قرارات اافظ العقاري األوقد ارأتيت حصر اؼبوضوع وتركيزه يف 
  :وىي القرارات التالية ،القضاء
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 .القرارات اؼبتعلقة برفض التحفيظ  -1

 .مطلب التحفيظ اؼبتعلقة إبلغاءالقرارات   -2

 .القرارات اؼبتعلقة ابلتعرضات  -3

 .القرارات اؼبتعلقة برفض تسجيل حق عيٍت او التشطيب عليو  -4

 القرارات اؼبتعلقة برفض تنفيذ حكم.  -5

 قرار رفض التحفيظأوال: 
يعطي  01-14من ظهَت التحفيظ العقاري كما مت تعديلو وتتميمو ابلقانوف رقم  51ذا كاف الفصل إ

جراءات إدبا يتخللها من  ،للمحافظ العقاري صالحية ربفيظ العقار الذي كاف موضوع مسطرة التحفيظ
ومن شرعية  ،جراءات اؼبقررة يف ىذا القانوفقباز صبيع اإلإوذلك بعد ربققو من  ،للتحديد واإلشهار

مكرر من نفس القانوف  54ف الفصل إف ،ي تعرضأالطلب وكفاية اغبجج اؼبدُف هبا ومن عدـ وقوع 
يعطيو ابؼبقابل صالحية رفض طلب التحفيظ شريطة تعليل قراره وتبليغو لطالب التحفيظ. وينص على  

ماـ اكمة االبتدائية اليت تبت فيو مع اغبق يف أكوف القرار اؼبتخذ هبذا الشأف يكوف قابال للطعن فيو 
من نفس  55ف الفصل اؼبواِف أطعن ابلنقض كما تئنافية قابلة للوعلى كوف القرارات االس ،االستئناؼ

ية مرحلة من مراحل اؼبسطرة اعتبار أالقانوف رتب على رفض مطلب التحفيظ ألي سبب كاف ويف 
ىم ما أاثر ىذا الرفض ابلنسبة لطالب التحفيظ وابقي اؼبعنيُت ابألمر. ولعل آوحدد  ،التحديد الغيا

فالتعليل  ،لمحافظ بتعليل قراره القاضي برفض التحفيظلزامو لإمكرر اؼبذكور ىو  54تضمنو الفصل 
فصاح عنو كتابة يف صلبو اعتبار ذلك القرار غَت يًتتب عن عدـ اإل ،داريشرطا شكليا يف القرار اإل

دارات العمومية واعبماعات الية لزاـ اإلإف أبش 15-10وُف من القانوف رقم بصريح اؼبادة األ -مشروع 
فالتعليل يشكل ضماان لألمن القانوين للفرد اذباه السلطة  ،ةداريبتعليل قراراهتا اإلواؼبؤسسات العمومية 

طار الشرعية ووبد من السلطة العامة لإلدارة وهبنبها إدارة تتصرؼ يف ف اإلة ويبنح الفرد قناعة أبدارياإل
  .1صدار قرارات تعسفية وربكميةإ

                                                           

 .25ص  - 5101نونرب  12العدد  -حبث لألستاذ دمحم قصري منشور دبجلة عدالة  - 1
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القاضي برفض التحفيظ ؿبسوما  العقاري وإذا كاف االختصاص النوعي ابلبت يف قرار اافظ
كعيب شكلي ـبتلف عن ف التمسك بعيب عدـ التعليل  إمكرر ف 54لفائدة القضاء العادي بنص الفصل 

خالؿ بو سباب القانونية والواقعية خالؿ الدعوى. وطلب ترتيب جزاء اإلفصاح عن األمسطرة طلب اإل
ة تسَت مرفقا إداريماـ ااكم العادية اؼبختصة ما داـ اافظ سلطة أماـ الطرؼ الطاعن حىت أيبقى متاحا 

دي. وقد قضت ؿبكمة امنح استثناء الطعن فيو عبهة القضاء الع إداريصلو أعاما وما داـ القرار ىو يف 
 - 0211/1/0/5101يف اؼبلف رقم  05/13/5101واتريخ  465النقض يف قرار حديث ؽبا صدر ربت عدد 

 طار بتها كجهة استئنافية لؤلحكاـ االبتدائية الصادرة يف االختصاص النوعيإوذلك يف غَت منشور "
افظ أتسيس الرسم العقاري موضوع ف ما اعتمده اغبكم اؼبستأنف من اعتبار رفض احملإوعليو ف ...

عبله أليو إمطلب التحفيظ اؼبودع من طرؼ الطاعن دبثابة امتناع عن تنفيذ اغبكم القضائي اؼبشار 
نو ال جداؿ بُت الطرفُت حوؿ صحة واقعة قياـ احملافظ فعبل ابلتشطيب أالف للواقع السيما و ـب

التعرضات احملكـو بعدـ صحتها دبقتضى القرار االستئنايف احملتج بو، لذلك كاف ما قضى بو  على
 داريأتسيسا على ىذا االستنتاج اػباطئ من اعتبار اختصاص البت يف الطلب منعقدا للقضاء اإل

مكرر من قانوف التحفيظ العقاري الذي اسند اختصاص البت  37ؾبانب للصواب وخارؽ للفصل 
يضا أكده أ" وىو ما لغاء قرار احملافظ برفض ربفيظ عقار يف ىذه اغبالة للمحاكم االبتدائيةإيف طلب 

 منشور.غَت  - 525/1/0/5101رقم  دارييف اؼبلف اإل 51/11/5101الصادر بتاريخ  241القرار عدد 

 لغاء مطلب التحفيظإقرار اثنيا: 
اضي برفض ذا كانت اعبهة القضائية اؼبختصة نوعيا ابلبت يف الطعن يف قرار اافظ العقاري القإ

َف وبدد  01-14ف ظهَت التحفيظ العقاري كما مت تعديلو وتتميمو ابلقانوف رقم إالتحفيظ ؿبددة قانوان ف
والذي يوقع بعض  ،اعبهة القضائية اؼبختصة ابلنسبة لقرار اافظ القاضي إبلغاء مطلب التحفيظ

طار التفرقة بُت القرارين صدرت دورية عن اافظ إويف  ،الباحثُت يف اػبلط بينو وبُت قرار رفض التحفيظ
دوف " :نوأظ العقاري ينص على من ظهَت التحفي 55. فالفصل 03/05/5101بتاريخ  555العاـ ربت عدد 

و من أذا نص احملضر على تغيب طالب التحفيظ إ ،من ىذا القانوف 6اؼبساس أبحكاـ الفصل 
ف أمطلب التحفيظ يعترب الغيا وكإف ف ،و على عدـ قيامو دبا يلـز إلجراء عملية التحديدأينوب عنو 
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ابإلنذار. يعترب مطلب التحفيظ  جل شهر من اتريخ توصلو أذا مل يدؿ بعذر مقبوؿ داخل إمل يكن 
قباز عملية التحديد إو انئبو أمبلؾ العقارية ذا تعذر على احملافظ على األإف مل يكن أكذلك الغيا وك

 ".ؼبرتُت متتاليتُت بسبب نزاع حوؿ اؼبلك
كوف الطعن يف قرار اافظ العقاري القاضي إبلغاء مطلب التحفيظ   2وىكذا اعترب بعض الفقو

ف كاف إو  ،ةإداريف اافظ يعترب سلطة أة على اعتبار دارياالختصاص النوعي بشأنو للمحاكم اإلعقد ني
إال ما  داريصل خاضعة للوالية العامة للقضاء اإليفصل يف مصلحة خاصة وكوف قراراتو تبقى يف األ

 استثٍت بنص صريح يسند االختصاص للقضاء العادي.

كوف ااكم االبتدائية تبقى ىي اؼبختصة   3و، ونسانده الرأي،يف حُت اعترب اعبانب الغالب من الفق
 54" الواردة يف الفصل يف صبيع اغباالتنوعيا ابلبت يف الطعن اؼبذكور، وما يعزز ىذا الرأي ىو عبارة "

صدرت أمكرر، واليت نعترب أبهنا تستوعب وتشمل قراري رفض التحفيظ وإلغاء اؼبطلب، ويف ىذا االذباه 
غَت  - 5255/1/0/5101يف اؼبلف رقم  02/10/5102بتاريخ  55ض قرارا حديثا ربت عدد ؿبكمة النق

جرائية ف القوانُت اإلأحيث صح ما عاب بو الطاعن اغبكم اؼبستأنف ذلك " :ورد فيو - منشور
اؼبتعلقة ابالختصاص تطبق أبثر فوري من اتريخ صدورىا ولو على القضااي اليت مل يصدر بشأهنا 

لغاء قرار احملافظ القاضي ابلتشطيب على مطلب إف اؼبستأنف التمس أحكم هنائي، ومن الثابت 
مكرر  37التحفيظ وىو ما يندرج ضمن حاالت رفض طلب التحفيظ اؼبنصوص عليها يف الفصل 

، والذي ينعقد االختصاص 14-07ن ظهَت التحفيظ العقاري كما مت تعديلو وتتميمو ابلقانوف رقم م
ف الطعن يف القرارات اؼبتخذة خبصوصها للمحكمة االبتدائية خبلفا ؼبا كباه اغبكم أالنوعي بش

 داريكدتو ؿبكمة النقض اإلأونفس التوجو  "،اؼبستأنف الذي جانب الصواب فيكوف واجب اإللغاء
رقم  دارييف اؼبلف اإل 05/15/5101الصادر بتاريخ  505وكذلك قرارىا عدد  0346/1/0/5101رقم 

                                                           

 – 50ص  - 5101يوليوز  –أبريل  - 053 - 052العدد اؼبزدوج  -حبث لألستاذ ىشاـ بصري منشور دبجلة ااكم اؼبغربية  - 2
 ".01-14وكذلك الدكتور عمر أزوكار يف كتابو: "مستجدات التحفيظ العقاري يف ضوء القانوف رقم 

 . 65ومدونة اغبقوؽ اؼبدنية ص  14/01رقم  - 3
ذ.  . وكذلك515ص  -منشورات اؼبعارؼ  –الدكتور دمحم خَتي يف كتابو: "مستجدات قضااي التحفيظ العقاري يف التشريع اؼبغريب" 

 ".دمحم اؽبيٍت يف مقالو: "الطعن يف قرارات اافظ على ضوء العمل القضائي
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قباز عملية ربديد اؼبلك موضوع النزاع ؼبرتُت متتاليتُت بسبب النزاع إدرج حالة تعذر أالذي  00/1/0/5101
 مكرر. 54حولو ضمن حاالت رفض التحفيظ اليت يشملها الفصل 

لغاء مطلب التحفيظ تستوقفنا بعض العبارات إالقانونية اؼبتعلقة حباالت  وابستعراضنا للنصوص
من ظهَت  55نو ورد يف الفصل أذلك  ،الواردة فيها واليت تستدعي يف نظران التوقف عندىا والتعليق

لغاء إالتحفيظ العقاري كوف عدـ قياـ طالب التحفيظ دبا يلـز إلجراء عملية التحديد يًتتب عنو جزاء 
وابلتاِف فإهنا  ،" ىو كوهنا وردت عامة وفضفاضةعدـ القياـ دبا يلـزفأوؿ ما يالحظ على عبارة " ،مطلبو

تًتؾ للمحافظ سلطة تقديرية واسعة إللغاء اؼبطلب حبسب تقديره لتلك الواقعة السلبية وىذه السلطة 
وقد يعارض بعض  ،اؼبذكور 55" كما ورد يف الفصل بعذر مقبوؿ" ،دالءُف عدـ اإلإالتقديرية سبتد 

اؼبمارسُت ىذا التخوؼ من جانبنا اؼبؤسس على صياغة النص اؼبذكور ابستعراضهم بعض صور عدـ 
و عدـ معرفة طالب التحفيظ أو الطالء أحجار حضار األإالقياـ دبا يلـز إلجراء عملية التحديد كعدـ 

ا ـباطر اؼبس حبقوؽ طاليب للحدود لكننا قبيبهم كوف الصياغة اؼبذكورة غَت دقيقة وربمل يف طياهت
فراد واعبماعات " لذلك نعترب حقوؽ األيف التفاصيل يوجد الشيطافالتحفيظ واؼبثل الفرنسي يقوؿ "

من صياغة النصوص القانونية وما تسمح بو من أتويالت ليأيت دور القضاء حاؿ التمسك بذلك  أتبد
 .فبن لو اؼبصلحة

قباز عملية التحديد ؼبرتُت بسبب نزاع حوؿ إتعذر  لغاء مطلب التحفيظ يف حالةإف جزاء أكما   
من ظهَت التحفيظ العقاري الذي  51مع مقتضيات الفصل  صالأ، ويتعارض قاسيايعترب جزاء  ،اؼبلك

ولتوفَت الظروؼ اؼببلئمة إلجراء  .لو ُتينجز التحديد يف التاريخ والوقت اؼبعين" :نوأنص على 
بطلب من احملافظ  ،عند االقتضاء ،هبب على وكيل اؼبلك تسخَت القوة العمومية ،عمليات التحديد

 ".كل من لو مصلحةمن  و أمبلؾ العقارية على األ
ية مسؤولية مباشرة يف ذلك أنو ال يتحمل أرغم  ،وىو جزاء يعاقب طالب التحفيظ إبلغاء مطلبو

نقل ؿبقق( ابلنظر لواقع ووضعية العقارات غَت  ف َفإمر وارد دوما )أما داـ النزاع حوؿ اؼبلك ىو  ،التعذر
ف يصنف ضمنو ذلك النزاع ىو تسجيلو كتعرض على أطار القانوين اؼبناسب الذي هبب ف اإلأو  ،افظة

ف َف نقل كلها ستلغى تطبيقا للقانوف إغلب مطالب التحفيظ أف إوإال ف ،خَتلغاء ىذا األإاؼبطلب ال 
ف ينتبو ذوو النيات السيئات للمقتضيات اؼبذكورة مع استثناء اغباالت اليت يتم فيها اؼبس ابألمن أدبجرد 
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لغاء إ، واليت يكوف فيها جزاء كاؼبنازعات بُت اعبماعات الساللية اؼبختلفة  -والنظاـ العاـ بشكل خطَت 
 جراءات بشأنو.سلم فبا قد يًتتب عن مواصلة اإلأىوف و أاؼبطلب 

ُف كوف الطعن يف قرار رفض أتسيس رسم عقاري جزئي خبصوص إف نشَت ولو بعجالة أوال يفوتنا 
من  55يكوف منعقدا للمحكمة االبتدائية بصريح الفصل  ،جراء ربديد تكميليإجزء غَت منازع فيو بعد 
وكذلك الطعن يف  ،اؼبتعلق بتفاصيل تطبيق نظاـ التحفيظ العقاري 15/13/0602القرار الوزيري اؼبؤرخ يف 

 -و لوقوع تعرض على ذلك أما بناء على تقدير اافظ إحالة رفض تسليم نظَت جديد للرسم العقاري 
ما خبصوص قرار أ. 01-14من ظهَت التحفيظ العقاري كما مت تعديلو وتتميمو ابلقانوف رقم  015الفصل 
اليت كانت سبب وضع النظَت رجاع نظَت رسم عقاري ألصحابو رغم ثبوت انتهاء التسجيالت إرفض 

 متسما ابلشطط إدارايفقد اعتربه اجمللس االعلى سابقا ؿبكمة النقض حاليا قرار  ،اؼبذكور لدى اافظ
القرار  -ماـ القضاء الشامل أيف استعماؿ السلطة وقابل للطعن فيو ابإللغاء لعدـ وجود دعوى موازية 

على يف منشورات اجمللس األ - 01125/61رقم  داريإليف اؼبلف ا 13/11/0662الصادر بتاريخ  025عدد 
 .516ص  - 0664سنة  -ربعُت ذكراه األ
فال يقبل الطعن ابعتباره اؼبنطلق الوحيد للحقوؽ العينية  ،ما ابلنسبة لقرار أتسيس الرسم العقاريأ

وىو ما ينص  ،والتحمالت العقارية اؼبًتتبة على العقار وقت ربفيظو دوف ما عداه من اغبقوؽ غَت اؼبقيدة
 4من ظهَت التحفيظ العقاري وأكده العمل القضائي اؼبتواتر على مستوى ؿبكمة النقض 35عليو الفصل 

لمتضرر من التحفيظ اؼبذكور اغبق فقط يف اؼبطالبة ابلتعويض عن الضرر الناتج عن وابلتاِف يبقى ل
 التحفيظ نتيجة التدليس.

 القرارات اؼبتعلقة ابلتعرضاتاثلثا: 
نو إف ،ذا كاف مطلب التحفيظ يعترب قرينة على ملكية طالب التحفيظ للملك اؼبطلوب ربفيظوإ

 51وينص الفصل  5ال بواسطة التعرضإثبات العكس والقرينة اؼبعاكسة ال تثبت إيعترب قرينة بسيطة تقبل 
ف أيبكن لكل شخص يدعي حقا على عقار مت طلب ربفيظو " :نوأمن ظهَت التحفيظ العقاري على 
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عبلف عن جل شهرين يبتدئ من يـو نشر اإلأيتدخل عن طريق التعرض يف مسطرة التحفيظ خبلؿ 
يف حالة اؼبنازعة يف  -1ف مل يكن قاـ بذلك من قبل وذلك: إانتهاء التحديد يف اعبريدة الرظبية 
يف حالة االدعاء  -2 ؛ف حدود العقارأو بشأو مدى ىذا اغبق أوجود حق اؼبلكية لطالب التحفيظ 

اؼبنازعة يف حق  يف حالة -3 ؛ابستحقاؽ حق عيٍت قابل للتقييد ابلرسم العقاري الذي سيقع أتسيسو
 ."من ىذا القانوف 84عبلف عنو طبقا للفصل وقع اإل

 ،ودوف الدخوؿ يف تفاصيل شكليات تقدًن التعرض ،ف ما يهمنا حسب موضوع البحثإوحيث 
ذ إ ،و اعتباره ملغىأ ،و رفضوأ ،ف قرارات اافظ العقاري اؼبتعلقة بقبوؿ التعرضأىو اؼبنازعة اليت تقع بش

كوف احملاكم العقاري قبل التعديل تنص على  من ظهَت التحفيظ 55ف كانت مقتضيات الفصل أبعد 
 ،العادية ىي اؼبختصة نوعيا ابلبت يف الطعن فيها يف حالة عدـ االدالء ابلواثئق اؼبدعمة للتعرض

بتاريخ  151على سابقا يف القرار عدد وىو ما سار عليو اجمللس األ ،دالء هاثبات استحالة اإلإوعدـ 
0224/62رقم  دارياؼبلف اإليف  16/00/0662

كيد على الطابع اإلداري أمع الت "... :نوأالذي اعترب  6
من ظهَت  32طار الفصل إف قراراتو اليت تندرج يف إمبلؾ العقارية فلكل قرارات اغبافظ على األ

ف أالفصل اؼبذكور و ماـ احملاكم العادية كما ينص عليو أالتحفيظ العقاري زبضع قانوان للطعن 
 ."االختصاص النوعي يف النازلة غَت منعقد للمحاكم اإلدارية

مت حذؼ الفقرة اليت تنص  14/01نو وبعد تعديل ظهَت التحفيظ العقاري وتتميمو ابلقانوف رقم أال إ
ات ة ىي اؼبختصة نوعيا ابلبت يف كل قرار داريعلى اختصاص ااكم العادية فأصبحت ابلتاِف ااكم اإل

وىو ما يستتبع ضرورة تقيد الطاعن  ،ةإداريصال قرارات أابعتبارىا  ،اافظ العقاري اؼبتعلقة ابلتعرضات
ويف ىذا السياؽ صدر  ،لغاءطار دعوى اإلإداري يف ماـ القضاء اإلأجراءات التقاضي إبكل شكليات و 

قرار حديث عن ؿبكمة النقض موضوعو الطعن يف قرار اافظ بقبوؿ تعرض سبق للمحكمة االبتدائية 
مث عرض النزاع على القضاء  ،وُف للتقاضي بعدـ اختصاصها نوعيا للبت فيوف قضت يف اؼبرحلة األأ

الصادر بتاريخ  011ر عدد القرا -الذي بت يف موضوعو برفض الطلب يف صبيع اؼبراحل  دارياإل
ف الطعن يتعلق وينحصر أُف إشارة وذبدر اإل - غَت منشور - 144/1/0/5101يف اؼبلف رقم  55/10/5102
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فيبقى من اختصاص ؿبكمة  ،ي اغبق اؼبدعى فيوأ ،ما موضوع التعرضأيف قرار اافظ يف حد ذاتو 
 التحفيظ استقالال.

 التعرض االستثنائي*** 
 :نوأعلى  01-14من ظهَت التحفيظ العقاري بعد تعديلو وتتميمو ابلقانوف رقم  56ينص الفصل 

ف يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرؼ أعبله يبكن أ 27جل احملدد يف الفصل بعد انصراـ األ"
ف ال أشريطة  ،ي تعرض سابقأولو مل يرد على مطلب التحفيظ  ،مبلؾ العقاريةاحملافظ على األ

 ."... ىل احملكمة االبتدائيةإيكوف اؼبلف قد وجو 
حقية اافظ العقاري يف أنو نص صراحة على أوأوؿ ما يبكن مالحظتو على الفصل اؼبذكور ىو 

واشًتط  ،قبوؿ التعرض االستثنائي دوف ربط ذلك بضرورة تقدًن تعرضات سابقة على مطلب التحفيظ
اؼبذكور  56ف الصياغة السابقة للفصل أيف حُت  ،اكمة االبتدائيةُف إف ال يكوف اؼبلف قد وجو أفقط 

يتمسك بضرورة وجود تلك التعرضات السابقة  وؽبماأ :ُف ظهور اذباىُت يف الفقوإدت أقبل التعديل 
جل جديد للتعرض وىو االذباه الذي سايرتو ؿبكمة النقض أمكانية فتح إعلى مطلب التحفيظ لتخويل 

ايف العديد من قرا رقم  داريلف اإليف اؼب 06/10/5105الصادر بتاريخ  25كالقرار عدد   7راهت
من قانوف  29ف من شروط تطبيق مقتضيات الفصل إحيث  ،لكن" :الذي ورد فيو 0526/1/0/5101

ين اؼبنصوص و جل القانكقاعدة استثنائية وقبوؿ احملافظ العقاري التعرض خارج األ  ،التحفيظ العقاري
حالة اؼبلف على إشرط وجود تعرضات سابقة تقتضي  ،من نفس القانوف 27عليو يف الفصل 

واعتربت تبعا لذلك  ،ف احملكمة ؼبا تبُت ؽبا من واثئق اؼبلف عدـ وجود تلك التعرضاتأو  ،القضاء
طار اختصاصو وحدود إيف  ،جل جديد للتعرض الصادر عن احملافظ العقاريأف قرار رفض فتح أ

ف نظاـ أو  ،احملتج بو تطبيقا سليما 29تكوف قد طبقت الفصل  ،مشروعاالسلطة اؼبخولة لو قانوان 
كيد حق ملكية طالب التحفيظ يف حالة أجل اؼبقرر لتالتحفيظ العقاري يعتمد على واقعة انصراـ األ

ضرورة توفر الشرط  االذباه الثاين". يف حُت ينفي ساسأعدـ وجود تعرضات والوسيلة على غَت 
حقوؽ  جل علىُف تعليق حق اؼبتعرض خارج األإف القوؿ بو سيؤدي أصة و خا ،اؼبذكور اؼبستنتج
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بصيغتو  56ف الفصل أجلها منح الًتخيص االستثنائي اؼبذكور إال أوسينفي ابلتاِف الغاية اليت من  ،غياراأل
مكانية السابقة اليت كانت ـبولة لوكيل اؼبلك لغى اإلأنو أغَت  ،اعبديدة حسم النقاش لفائدة االذباه الثاين

مكانية اؼبذكورة يف اافظ وحصر اإل ،حالة اؼبلف على اكمة االبتدائيةإجل جديد للتعرض بعد ألفتح 
من الظهَت الزاؿ يعطي لوكيل اؼبلك  53ف الفصل ألكن ما هبب استحضاره ىنا ىو  ،العقاري دوف غَته

وصياء واؼبمثلُت الشرعيُت والقاضي اؼبكلف ُف جانب األإ -لقانوين جل امكانية التعرض داخل األإ
وذلك ابسم اجورين والغائبُت واؼبفقودين  - فقودينمواؿ الغائبُت واؼبأبشؤوف القاصرين والقيم على 

جل جديد أمكانية فتح إوإذا كنا نتفهم الغاية من الًتاجع عن زبويل وكيل اؼبلك  ،وغَت اغباضرين
توخيا لتوحيد اعبهة اؼبختصة دبنح ىذه الرخصة االستثنائية اؼبطيلة للنزاع وحصرىا يف اافظ للتعرض 
ف دور وكيل اؼبلك كاف ىبلق نوعا من اغبماية إف ،صيلابعتباره صاحب االختصاص األ ،العقاري

و الصياغة اغبالية فبا نعترب مع ،االحتياطية للحقوؽ اؼبدعى هبا واؼبهددة ابلزواؿ النهائي حاؿ ربفيظ العقار
ويبكن  8نقاص لضماانت اؼبواطن وتركيز للسلطة اؼبذكورة بُت يدي اافظ العقاريإدبثابة  56 للفصل

مبلؾ يكوف قرار احملافظ على األ" :اؼبذكور واليت ورد فيها 56خَتة من الفصل ف الفقرة األالقوؿ أب
 5100" تتعارض صراحة مع دستور اؼبملكة لسنة العقارية برفض التعرض غَت قابل للطعن القضائي

ي قرار ازبذ يف اجملاؿ أعلى قابلية  ،طار ضباية حقوؽ اؼبتقاضُت وقواعد سَت العدالةإالذي ينص يف 
مانعا بذلك  ،ة اؼبختصةداريماـ اؽبيئة القضائية اإلأللطعن فيو  ،و فردايأسواء كاف تنظيميا  ،دارياإل

على ف اجمللس األإوحىت قبل صدور الدستور اعبديد ف ،رقابة القضائيةي قرار من اػبضوع للأربصُت 
حداثها إ ذة منداريرغم اختالؼ توجهاتو الالحقة وكذلك ااكم اإل ،وانطالقا من قضية ولياـ ووؿ

ابالستناد على طبيعة دعوى  ،ةداريما فتئت تقاـو ربصُت بعض القرارات اإل 10-61دبوجب القانوف رقم 
نو وبعيدا عن التأويالت أوابستعماؿ قاعدة النسخ الضمٍت للقوانُت ونعتقد  ،كدعوى قانوف عاـلغاء  اإل

ماـ القضاء العادي أُف الطعن إاليت ستحاوؿ االلتفاؼ على اؼبقتضى اؼبذكور ابلقوؿ كوف اؼبنع ينصرؼ 
يستوجب يف نظران  فتنزيل الدستور يف اؼبيداف القضائي ،ابعتباره قضاء اؼبشروعية داريدوف القضاء اإل
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، مع وذلك لسموىا على القوانُت الدنيا إداريي قرار أعماؿ الوثيقة الدستورية اجمليزة للطعن ابإللغاء يف إ
وىو ما سارت عليو ؿبكمة النقض يف قرار حديث  بعض االستثناءات اؼبتوقفة على صدور قوانُت تنظيمية

وكذلك القرار عدد  ،0551/1/0/5105رقم  ريدايف اؼبلف اإل 042ربت عدد  56/10/5105صدر بتاريخ 
ف وجد من ىبالفو إوىو توجو و ، 0120/1/0/5105رقم  دارييف اؼبلف اإل 56/10/5102الصادر بتاريخ  041

 .ُف تطور وبلورة مواقف قضائية حديثة وجريئةإؿبركا لنقاش لن يؤدي إال  فإننا نعترب ىذا اػبالؼ
 عيٍت والتشطيب عليو قرارات رفض تسجيل حقرابعا: 

: نوأعلى  01-14من ظهَت التحفيظ العقاري كما مت تعديلو وتتميمو ابلقانوف رقم  63ينص الفصل 
 وأ مبلؾ العقارية يف صبيع اغباالت اليت يرفض فيها تقييد حق عيٍتهبب على احملافظ على األ"

 .ف يعلل قراره ويبلغو للمعٍت ابألمرأالتشطيب عليو 
ماـ احملكمة االبتدائية اليت تبت فيو مع اغبق يف االستئناؼ أيكوف ىذا القرار قاببل للطعن 

  ."وتكوف القرارات االستئنافية قابلة للطعن ابلنقض
نو زبلى عن حصر حاالت رفض تسجيل اغبق أعاله ىي أف الفصل أوؿ مالحظة تثار بشأف إ

للقوؿ ابنعقاد االختصاص  ،دبعٌت اغبجج ،الرسـو و عدـ كفايةأالعيٍت والتشطيب يف عدـ صحة الطلب 
واليت ينبغي مع ذلك التعامل معها  ،النوعي للمحكمة االبتدائية ونص ابؼبقابل على عبارة صبيع اغباالت

قد اعترب كوف  -ؿبكمة النقض حاليا  -على سابقا كما سيأيت شرحو وكاف اجمللس األ  ،بنوع من التحفظ
ذا كاف إينحصر يف حالة ما " - 63حسب الصيغة السابقة للفصل  - ،اختصاص اكمة االبتدائية

ومل تبت فيها احملكمة  ،ىل احملافظإدلة قدمت مباشرة أو التشطيب عليو مبنيا على أرفض التسجيل 
من القانوف  8ىل القاعدة العامة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة إخَتة يتم الرجوع اؼبختصة ففي اغبالة األ

يف اؼبلف  05/00/5115الصادر بتاريخ  550القرار عدد  ،"... احملدث للمحاكم اإلدارية 41-90رقم 
ميز بُت رفض  ،وىو ما سارت عليو ؿبكمة النقض يف قرار حديث ؽبا ،5105/1/0/5115رقم  دارياإل

ليو احملكمة إنو وكما انتهت إحيث  ،لكن" :تقييد حق عيٍت ورفض تنفيذ حكم قضائي والذي ورد فيو
عطى للمحاكم االبتدائية االختصاص النوعي للبت يف أذا كاف اؼبشرع إنو إف ،اإلدارية عن صواب

مبلؾ العقارية برفض تقييد حق عيٍت تطبيقا ؼبقتضيات الطعوف اؼبقدمة ضد قرارات احملافظ على األ
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القضائية حكاـ مر قاصر على اغبقوؽ العينية دوف األف األإف ،من ظهَت التحفيظ العقاري 96الفصل 
مبلؾ العقارية بتارودانت برفض لغاء قرار احملافظ على األإىل إف موضوع الطلب يرمي أو  ،النهائية

مر أفبا يرجع  ،وليس بتقييد حق عيٍت ،3943/39تقييد حكم قضائي هنائي يف الرسم العقاري عدد 
يل اؼبذكور جعلتو البت فيو للقضاء اإلداري واف احملكمة اإلدارية حينما بنت قضاءىا على التعل

الصادر بتاريخ  616القرار عدد  -" ثَت غَت مرتكز على أساسأساس سليم من القانوف وما أمبنيا على 
كما صدرت تطبيقا للصيغة اعبديدة   - غَت منشور - 0560/1/0/5101رقم  دارييف اؼبلف اإل 04/14/5101

رقم  دارييف اؼبلف اإل 51/11/5101الصادر بتاريخ  223عدة قرارات منها القرار عدد  63للفصل 
 - 5531/1/0/5101رقم  دارييف اؼبلف اإل 15/01/5101الصادر بتاريخ  0103والقرار عدد  431/1/0/5101

قد اعتربت كوف  ،63ف ؿبكمة النقض ورغم عبارة صبيع اغباالت الواردة يف الفصل أغَت  - غَت منشورين
ال يبكن فصلها عن موضوع النزاع  ،واؼبتعلقة حبقوؽ عينيةبعض القرارات الصادرة عن اافظ العقاري 

صدرت قرارا حديثا أطار ة دوف ااكم العادية ويف ىذا اإلداريصلي الذي زبتص بو نوعيا ااكم اإلاأل
حيث صح ما " :جاء فيو 0360/1/0/5105رقم  دارييف اؼبلف اإل 455ربت عدد  52/14/5105بتاريخ 

ىل اغبكم على احملافظ إف الطلب يف انزلة اغباؿ يهدؼ أذلك  ،اؼبستأنفعابو الطاعن على اغبكم 
بعد  26/11/2009نزكاف ابلتشطيب على مشروع نزع اؼبلكية اؼبقيد بتاريخ مبلؾ العقارية إبعلى األ

جل دوف تفعيل انزع اؼبلكية ف ذلك يقتضي من احملافظ بعد انصراـ األأو  ،جل القانوينانصراـ األ
التشطيب على اؼبشروع تلقائيا دوف مطالبة مالك العقار  لكية اؼبقيد ابلرسم العقاريؼبشروع نزع اؼب

من قانوف التحفيظ  96وىو غَت التشطيب اؼبنصوص عليو يف الفصل  ،ابستصدار حكم هنائي
ف رفضو التشطيب على ذلك التقييد يعترب أو  ،طار ما يتمتع بو من سلطة إداريةإوذلك يف  ،العقاري

وىبرج ابلتايل  41-90من القانوف رقم  8قرارا إداراي زبتص ابلبت فيو احملاكم اإلدارية دبقتضى اؼبادة 
ويف نفس السياؽ كوف قرار رفض  ،" كما اعتربت ؿبكمة النقضعن اختصاص احملاكم االبتدائية

عم نطار الضماانت اليت تتإنة العامة للملكة على عقار يف التشطيب على الرىن الرظبي الذي يقيده اػبزي
طلبا متفرعا عن  ،من مدونة ربصيل الديوف العمومية 001و 005طبقا للمادتُت  ،هبا لتحصيل حقوقها

مصرحة ابختصاص  ،63وخارجة ابلتاِف عن مقتضيات الفصل  ،منازعة ضريبية يف جانب التحصيل
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رقم  دارييف اؼبلف اإل 14/00/5105الصادر بتاريخ  0151القرار عدد  -نوعيا ابلبت فيو  داريالقضاء اإل
ُف كوف مسطرة التقييد االحتياطي ذبري على إخر آكما ذىبت يف قرار   -غَت منشور - 5401/1/0/5105

ف قرار اافظ العقاري القاضي برفض التشطيب على التقييد إوابلتاِف ف ،العقار افظ لكفالة حق عيٍت
وأدؾبتو ابلتاِف ضمن  ،ُف رفضو التشطيب على ذلك اغبق العيٍت موضوعوإطي يبتد ابلتبعية االحتيا

مقررة بذلك االختصاص اؼبوعي للمحكمة االبتدائية  ،من ظهَت التحفيظ العقاري 63مقتضيات الفصل 
 .5563/1/0/5101رقم  دارييف اؼبلف اإل 52/05/5101الصادر بتاريخ  0255القرار عدد  -

 555/1/0/5105رقم  دارييف اؼبلف اإل 12/11/5105بتاريخ  555ويف نفس اؼبنحى صدر القرار عدد 
كما اعتربت ؿبكمة النقض كوف القرار الضمٍت الصادر عن اافظ العقاري القاضي   - غَت منشورين -

يل حق عيٍت برفض طلب مطابقة التصاميم العقارية مع اغبالة الراىنة للرسم العقاري قرارا برفض تسج
 15/01/5101الصادر بتاريخ  0113القرار عدد  -زبتص نوعيا ابلنظر يف الطعن بشأنو اكمة االبتدائية 

 .- غَت منشور - 5526/1/0/5101رقم  دارييف اؼبلف اإل
و التشطيب بكافة تفريعاهتا فإننا نعترب  أودوف التطرؽ لباقي قرارات اافظ العقاري اؼبتعلقة ابلتقييد 

ف ما مت عرضو كاؼ لتوضيح اؼبعايَت اؼبعتمدة لتحديد جهة االختصاص النوعي بصفة عامة خبصوص كو 
 ىذا الصنف من القرارات.

ُف إالذي سبق لنا مناقشتو دبناسبة التطرؽ  63ُف شرط التعليل الوارد يف الفصل إيضا أونشَت ىنا 
 قرار رفض التحفيظ. 

 حكمقرار احملافظ العقاري برفض تنفيذ خامسا: 
رقم  دارييف اؼبلف اإل 655ربت عدد  00/16/5101قضت ؿبكمة النقض يف قرار صادر بتاريخ 

لغاء قرار احملافظ على إىل إف فحوى الطلب يف انزلة اغباؿ يهدؼ إحيث " :دبا يلي 5155/1/0/5101
مر األف إوبذلك ف ،اؼبقضي بو يءمبلؾ العقارية القاضي برفض تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشاأل

حكاـ القضائية النهائية يتعلق بقرار إداري صادر عن احملافظ ابعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ األ
الصادرة يف قضااي التحفيظ العقاري زبتص ابلنظر يف النزاع بشأنو نوعيا للمحاكم اإلدارية طبقا 

اإلدارية ؼبا قضت بعدـ واحملكمة  ،احملدثة دبوجبو ؿباكم إدارية 41-90من القانوف رقم  8للفصل 
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ويكوف حكمها ابلتايل واجب  ،اختصاصها نوعيا للبت يف الطلب تكوف قد جانبت الصواب
العاـ الذي استقرت عليو واؼبتمثل يف كوف قرار  أكدت اؼببدأ". وبذلك تكوف ؿبكمة النقض قد لغاءاإل

ف ىذا اؼبوقف أغَت  ،9ةدارياإل زبتص نوعيا ابلطعن فيو ااكم إدارياافظ برفض تنفيذ حكم ىو قرار 
وكذلك استحضار نظرية الدعوى  ،القار يستدعي من جانبنا مناقشة اغبالة اليت يتعذر فيها تنفيذ اغبكم

 -على سابقا هة التعذر سبق وصدر عن اجمللس األفمن ج ،ثر ذلك على االختصاص النوعيأاؼبوازية و 
الذي  414/1/0/0666رقم  دارييف اؼبلف اإل 13/14/5111بتاريخ  0154القرار عدد  -ؿبكمة النقض حاليا 

غم سبسكو بوجود ، ر جابة على السؤاؿ اؼبطروح على ىامش النزاع وىو ىل يعترب اافظحاوؿ اإل
مع ما يًتتب عن ذلك من  ،فبتنعا عن تنفيذه ،قانونية ومادية ربوؿ دوف تنفيذ حكم قضائي صعوابت

طار ميز القرار اؼبذكور بُت التنفيذ والتقييد الذي ن ابإللغاء ويف ىذا اإلقابل للطع إداريالقوؿ بوجود قرار 
ف التقييد على الرسم العقاري ىبضع للشروط واؼبقتضيات اليت قررىا معتربا أب ،هبري على الرسم العقاري

والذي يلـز اافظ ابلتحقق ربت مسؤوليتو الشخصية من صحة الواثئق اؼبدُف ، 0605 غشت 05ظهَت 
ومن كوهنا ذبيز  ،ومن كوف مضموهنا ال يتعارض مع مضموف الرسم العقاري اؼبعٍت ،ا شكال وجوىراهب

اثرىا اافظ أماـ الصعوابت اليت أنو كاف من اؼبفروض أُف إوخلص القرار  ،تقييد اغبقوؽ اليت تتضمنها
صدر اغبكم اؼبذكور لرفع أُف القاضي الذي إخَت ف يلجا ىذا األأوسبسك هبا اذباه طلب اؼبعٍت ابألمر 

لغاء يقتصر على مراقبة مشروعية القرار ف دور قاضي اإلأما داـ  ،ليهاإالصعوابت والعراقيل اؼبشار 
نو ال يبكنو تعويض القرار اؼبلغى بقرار اخر بديال عنو ليستنتج من ذلك وجود دعوى أو  ،اؼبطعوف فيو

ت أخطأة قد داريمرتبا على ذلك كوف اكمة اإل ،ماـ القضاء العادي للبت يف النزاع اؼبذكورأموازية 
ليقضي  ،حينما صرحت ضمنيا ابختصاصها نوعيا ابلبت يف الطلب رغم وجود تلك الدعوى اؼبوازية

كما استحضرت   ،ة نوعياداريإبلغاء اغبكم اؼبستأنف وبعد التصدي التصريح بعدـ اختصاص اكمة اإل
يف  0516ربت عدد  05/00/5101قرار حديث ؽبا صدر بتاريخ ؿبكمة النقض نظراي الدعوى اؼبوازية يف 

يف اعتبار القرار  ثوىذا التوجو القضائي الذي يًتي - غَت منشور - 0514/1/0/5101رقم  دارياؼبلف اإل

                                                           

 - 002منشور دبجلة ااكم اؼبغربية عدد  – 105/1/0/5114يف اؼبلف اإلداري رقم  50/01/5114الصادر بتاريخ  455القرار عدد  - 9
 . -غَت منشور  - 61/1/0/5101يف اؼبلف اإلداري رقم  00/15/5101الصادر بتاريخ  056ويف نفس اؼبنحى القرار عدد 
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قد راعى  ، ابالمتناعإدارايسبسكو بوجود صعوابت تعًتض التنفيذ قرارا  ،اؼبتخذ من طرؼ اافظ حاؿ
قد تلحق خالؽبا ، بدوف شك واقع اؼبنازعات العقارية اليت تتطلب مسطرة التقاضي فيها مدة زمنية طويلة

هباـ وغموض إحكاـ من فضال عن ما يعًتي بعض األ ،تغيَتات طارئة على وضعية العقار اؼبتنازع بشأنو
ارية قد تتعارض مع مقتضيات ر منها على خربات عقخو منطوقها. ومصادقة البعض اآلأيف تعليالهتا 

ف ما أشكاليات اؼبطروحة واليت ال تربز إال خالؿ مرحلة التنفيذ غَت ُف غَت ذلك من اإلإقانونية صروبة 
بوجود صعوابت يصرحوف هبا يف  هنم يتمسكوفأيؤاخذ على اافظُت العقاريُت يف ىذا اعبانب ىو 

من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية  153يها يف الفصل ف يواصلوا اؼبسطرة اؼبنصوص علأؿباضر التنفيذ دوف 
ذا  إرهتا وذلك إبحالتها على رئيس ؿبكمة التنفيذ الذي يقدر ما آاثصحاب اؼبصلحة يف أابعتبارىم 

ذ إاؼبقضي بو  يءُف اؼبساس ابلشإكانت االدعاءات اؼبتعلقة هبا ؾبرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي 
مكن لو أيمر إبيقاؼ التنفيذ أف الصعوبة جدية أذلك وإذا ظهر لو  بصرؼ النظر عن أيمر يف ىذه اغبالة

مر. فاالكتفاء ابلتمسك اجملرد بوجود صعوبة دوف سلوؾ اؼبسطرة القانونية يؤوؿ ويؤدي ف يبت يف األأُف إ
شارة اثر خطَتة كما ذبدر اإلآقباز ؿباضر امتناع عن التنفيذ مع ما يًتتب عن ذلك من إُف إابلضرورة 

ثرت يف ف الصعوبة اليت أتخذ بعُت االعتبار ىي الصعوبة الطارئة بعد اغبكم حبيث لو صحت آلأُف إىنا 
ماـ أاثرهتا إما التمسك بدفوع كاف يبكن أو ابطل أو غَت صحيح أحواؿ جائزا التنفيذ فيصبح حبسب األ

اقًتاح  11فقووقد حاوؿ بعض ال، 10ثناء سرايف الدعوى فال تقبل كصعوبة يف التنفيذأقضاء اؼبوضوع 
حياان بصراحة أيصطدـ  ف ذلكأ، إال حلوؿ بناء على نظرية الدعوى اؼبوازية اليت تبقى نظرية قضائية حبتة

النص القانوين ادد الختصاص جهة قضائية معينة والذي يستلـز ابلتاِف التصريح بعدـ االختصاص 
لوية على الشكل واؼبوضوع فيتعذر ابلتاِف و النوعي ابعتباره من النظاـ العاـ ولكوف البت فيو تكوف لو األ

 -خَتة يف فقرتو األ -من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية  531ترتيب جزاء عدـ القبوؿ اؼبنصوص عليو يف الفصل 
 ،ة وبصفة عامة ويف غَت اغباالت اؼبربرةداريادث للمحاكم اإل 10-61من القانوف رقم  55ويف اؼبادة 

ف امتناع اافظ العقاري عن تنفيذ إف ،بوجود صعوبة يف التنفيذ مقررة ومثبتة وفقا ؼبا ينص عليو القانوف

                                                           

 . 051ص  –ذ.عبد العتاؽ فكَت  -كتابنا: "اؼبادة االستعجالية يف القضاء اإلداري"   - 10

مقاؿ ذ. حلمي نفطاطة حوؿ: "الطعن يف قرار اافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي بُت دعوى اإللغاء والدعوى اؼبوازية"  - 11
 . 31ص  -العدد األوؿ  -اؼبنشور دبجلة القضاء اإلداري 
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ساسية ستعماؿ السلطة وخرقا للقوانُت األحكم قضائي مستجمع للشروط الواجبة لذلك يعترب ذباوزا يف ا
 0102رار ؿبكمة النقض عدد ق -حكاـ القضائية وابلقانوف ظيم القضائي ومسا صروبا حبجية األوللتن

 .0623/1/0/5105رقم  دارييف اؼبلف اإل 11/05/5101الصادر بتاريخ 
 



اصتقاله اىضيطت اىقضائُت: قراءة فٍ 

 اىتجربت اىمغربُت
 

  د. دمحم اػبضراوي
  مستشار دبحكمة النقض

 ٍترئيس اؼبكتب الف
 

هتا وربديد أىدافها وتقوية ميكانزمات اشتغاؽبا من اوتطوير آلي «استقالؿ السلطة القضائية»يعترب 
أو ابقي أكثر اؼبواضيع راىنية يف اؼبغرب واليت حظيت ابىتماـ كبَت سواء على مستوايت مؤسسات الدولة 

 .«رىػػاف أمػة». فبا هبعلنا بكل موضوعية نعتربه الفعاليات القانونية واغبقوقية واؼبهنية والسياسية واعبمعوية

مانة والنزاىة الفكرية توثيق حقيقة اترىبية مقتضاىا أف التجربة اإلصالحية ابؼبغرب وتقتضي األ
عرفت عدة مراحل أساسية عملت خالؽبا على بناء قضاء مقتدر فعاؿ نزيو ومستقل، قضاء مواطن يليب 

اؼبؤسسي  انتظارات اجملتمع ويتوج اعبهود التنموية اليت تسَت فيها بالدان خبطى اثبتة على أساس التحديث
غشت  51لعل من أبرزىا اتريخ  ةمن اطات  األساسي ويبدو ذلك جليا من خالؿ عدد والديبقراطي. 

الذي يبقى عالمة فارقة يف ؾباؿ العدالة اؼبغربية بعدما أدخل اػبطاب اؼبلكي السامي دبناسبة ثورة  5116
 اؼبلك والشعب موضوع اإلصالح الشموِف والعميق للقضاء إُف مرحلة جديدة بتدقيقات مفصلة.

 مرحلة جعلت مسار اإلصالح يبر إُف مرحلة التفعيل اؼبيداين واالنتهاء من مرحلة التشخيص
 والتشاور والتنظَت وذلك عرب ربديد ستة ؾباالت ذات أولوية ودبنظور إصالحي جديد.

وقد وضع موضوع دعم ضماانت استقالؿ القضاء على رأس ىذه اجملاالت الست ذات األسبقية 
اليت هبب االشتغاؿ عليها ابعتبارىا ىي اور اؼبركزي لإلصالح واليت كانت قطب الرحى يف التعديالت 

وموضوع تصورات وآليات تطبيقية انبثقت عن اغبوار الوطٍت حوؿ إصالح ، 5100رية األخَتة لسنة الدستو 
 منظومة العدالة الذي شارؾ فيو اجملتمع بكل أطيافو وزبصصاتو ومشاربو.
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واألكيد أف رصيد التجربة اؼبغربية يف ؾباؿ استقالؿ القضاء يقتضي يف ؿبور أوؿ الوقوؼ على 

 أولية مؤطرة ؽبذا اؼبوضوع ذات أبعاد اترىبية ودينية وسياسية ودستورية وقانونية. شروط عامة ومنطلقات
 مث بعد ذلك يف ؿبور اثين رصد الضماانت اؼبتاحة للسلطة القضائية وآفاقها اؼبستقبلية.

 
 احملور األوؿ: ما ىو احملتوى النظري الستقبلؿ القضاء من خبلؿ التجربة اؼبغربية؟

قبل  ؿباولة اإلجابة على ىذا التساؤؿ الكبَت تقتضي الوقوؼ على بعض اؼبنطلقات األولية إف
 اػبوض يف شروط وؿباور االرتقاء ابلقضاء إُف سلطة مستقلة:

 
 أوال: الشروط العامة الستقبلؿ السلطة القضائية ابؼبغرب

قضائية والرصيد الكبَت قد اتفق اعبميع يف اؼبغرب من خالؿ التجارب الدستورية والتشريعية وال
لالتفاقيات واإلعالانت واؼبواثيق الدولية والقارية واإلقليمية واعبهوية على أف ىناؾ قواسم وشروط مشًتكة 

 البد منها لالرتقاء ابلقضاء كسلطة وىي : 
  مناخ سياسي ديبوقراطي حر 

 ابلنظاـ القانوين  حركة قانونية شاملة تبدأ من القوانُت التأسيسية وتصل إُف كل ما لو عالقة
 )قوانُت، مراسيم، مناشَت، قرارات...(.

  فبارسة عملية ملموسة تقر أبف السلطة القضائية ليست فرعا من أصل وإمبا ىي أصل قائم
بذاتو، مع ما يرتبط بذلك من إشراؾ ـبتلف الفاعلُت يف قطاع العدالة يف إقباح ىذا الورش 

 اإلصالحي الشموِف.
بفعل تراكمات كربى تكرس من خالؽبا مبدأ استقالؿ القضاء ،  وىي شروط وخالصات نضجت

 سواء على اؼبستوى الدستوري التنظيمي أو على مستوى الواقعية :
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  0645و 0641ومرورا بدساتَت  0635فعلى مستوى دساتَت اؼبملكة اؼبتعاقبة ابتداء من 
واليت أكدت كلها على مبدأ استقالؿ القضاء واستقاللية القضاة وخولتهم ؾبموعة من  0663و 0665و

 الضماانت اؼبؤسساتية والقانونية.

  أما على مستوى اؼبمارسة العملية الواقعية فقد خلد القضاة عرب اتريخ اؼبغرب العريق
ستعمر االسباين والفرنسي مالحم قضائية أابنوا من خالؽبا عن استقالؽبم وذبردىم خاصة يف مواجهة اؼب

وثقتها اغبجج والرباىُت ودلت عليها األحكاـ والقرارات والشواىد اؼبكتوبة اليت احتفظت هبا الذاكرة 
القضائية بكل فخر واعتزاز ولعل من بينها األحكاـ القضائية اليت أصدرىا قضاة الصحراء األماجد 

ملكة من خالؿ قضائها وكذا ؿباربة اؼبواطنُت اؼبغاربة عبهود دبناطقها اعبنوبية العزيزة اليت تربز أوال وحدة اؼب
اؼبستعمر  يف أسبنة ااكم، من خالؿ استمرار عبوئهم للقضاء الشرعي اؼبعُت بظهائر شريفة من طرؼ 

 السلطاف بدال من ااكم العصرية اليت أنبتها اؼبستعمر.
لى نصوص قانونية واضحة وأعراؼ ومن جهة اثنية فإف ىذه األحكاـ كانت تستند يف قضائها ع

وتقاليد ؿبلية راسخة وقواعد العدؿ واإلنصاؼ يف مواجهة اعبميع دبا فيها أعلى السلطات اإلدارية 
ابؼبنطقة آنذاؾ وىو ما وثقو التاريخ كدليل على ترسخ االستقاللية يف نفوس القضاة الذين ال سلطاف 

 عليهم يف أحكامهم إال صوت الضمَت ومبادئ العدؿ.
جنوب  0612وال أدؿ على ىذه الروح األبية اؼبستقلة للقضاة اؼبغاربة، معركة النمالف الشهَتة سنة 

اؼبغرب اليت قاـو فيها قضاة الصحراء اؼبستعمر وبذلوا أرواحهم استشهادا وفداء لوحدة الوطن. معركة 
 حضرىا ووثقها قاضي ضبراء مراكش  العالمة الفقيو األجل الغريف.

مات روحية اترىبية قانونية سانبت يف إذكاء روح االستقالؿ الفطري لدى القضاة إذف ىي تراك
اؼبغاربة وتوقَتىم من طرؼ اعبميع أفرادا ومؤسسات، واستمرت بعد االستقالؿ ويف مرحلة بناء دولة اغبق 

 واؼبؤسسات دبنهجية حديثة متجددة وروح أصيلة متجذرة يف القيم والتقاليد.
( سيالحظ ىذه 0624ولعل اؼبطلع على قرارات ؿبكمة النقض عرب سنواهتا الستوف )أتسست سنة 

 الروح اؼبستقلة.
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    ؼبرتكزات واؼبداخل األساسية الستقبلؿ السلطة  القضائية ابؼبغربا اثنيا:
 

يف إطار الثوابت اؼبرجعية للمملكة فإف إقامة العدؿ تعد من وظائف اؼبلك وىو الضامن دستوراي  .1
 من الدستور اؼبغريب اعبديد(. 751الستقالؿ القضاء. )الفصل 

ومن ىذا اؼبنطلق فقد عربت اإلرادة اؼبلكية بشكل واضح من خالؿ العديد من اػبطب الرظبية عن 
ؾباؿ للًتاجع عنو أال وىو إصالح القضاء ضماان غبرمتو وعبعل أحكامو اػبيار االسًتاتيجي الذي ال 

تستهدؼ اإلنصاؼ يف إطار من االستقالؿ عن كل أشكاؿ الضغوط اؼبادية واؼبعنوية، وابعتبار مبدأ 
استقالؿ القضاء قاعدة ديبوقراطية لكفالة حسن سَت العدالة وسيادة القانوف ومساواة اعبميع أمامو يف 

 ؼ واألحواؿ.صبيع الظرو 
 

ابستقالؿ  رغم وجود العديد من اؼبواثيق واإلعالانت والنصوص العاؼبية والقارية و اعبهوية اؼبرتبطة .2
فإنو ليس ىناؾ مفهـو واحد الستقالؿ السلطة القضائية يف  القضاء اليت صادؽ عليها اؼبغرب،

من دولة ألخرى  التجارب العاؼبية، حيث زبتلف التسميات والتطبيقات واآلليات والضماانت
حىت ابلنسبة لتلك اؼبنتمية لنفس اؼبنظومة القانونية )الالتينية، اعبرمانية، األقبلو ساكسونية، 

مطالبُت يف اؼبغرب أبف نضع تصوران اػباص بعناصر ىذا الورش  وابلتاِف كنااالسكندانفية...(، 
جنا الديبوقراطي ير مبوذوآليات تطبيقو دبا يتالءـ والثوابت اؼبرجعية للمملكة وذلك قصد تطو 

 .التنموي اؼبتميز

إذا كاف التقسيم الكالسيكي للسلط يرتب السلطة القضائية يف اؼبرتبة الثالثة فذلك ليس ألهنا  .3
 Elle»أقلهم درجة ولكن ألف ىدفها ليس القيادة وإمبا اؼبراقبة والتدقيق والتطبيق العادؿ للقانوف. 

n’est pas une force mais un frein« 

 لفصلاؼبطلوب ىو إهباد اآلليات اليت تكفل فصل وتوازف وتعاوف بُت السلط )ا كافومن مث  
يقصي اؼبواجهة( وىو ماقرره  التعاوفيستتبع وضع اغبدود وهبنب االكبراؼ و التوازفيتضمن االستقالؿ و
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لى أساس يقـو النظاـ الدستوري ابؼبملكة عالدستور اؼبغريب اعبديد يف فصلو األوؿ حيث جاء فيو: "
فصل السلط، وتوازهنا وتعاوهنا والديبوقراطية اؼبواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ اغبكامة اعبيدة وربط 

 ".اؼبسؤولية ابحملاسبة

عن توطيد أسس استقالؿ القضاء واستقاللية القضاة يف أبعاده اؼبختلفة ىو ليس حبثا عن  البحث .4
امتياز للسلطة القضائية وإمبا ىو حق للمواطن يف اؼبقاـ األوؿ، وىدفو اغبفاظ على ثقة األفراد يف 

 اؼبؤسسة وىو ما تسعى إليو أغلب التجارب القضائية العاؼبية.

اف واضعا نصب عينيو ىذا اؼبعطى حيث أنو بعد ما أسس يف اور ويبدو أف اؼبشرع الدستوري ك
فإنو يف اور األوؿ الستقالؿ القضاء مث تناوؿ يف اور الثاين مؤسسة اجمللس األعلى للسلطة القضائية 

تناوؿ حقوؽ اؼبتقاضُت وقواعد سَت العدالة وكأنو يريد أف  055 إُف 004الثالث من الدستور يف اؼبواد من 
ىذا االستقالؿ وىذه اؼبؤسسة الدستورية ليسا إال وسيلة لضماف حق اؼبواطن يف ااكمة  ؤكد أبفي

 العادلة.
 

 

 اثلثا: ؿباور االرتقاء ابلقضاء إىل سلطة مستقلة ابؼبغرب 
 إف اغبديث عن استقالؿ القضاء ىو يف عمقو طرح لسؤاؿ أوِف بسيط : 

 يبلك اليـو السلطة أو القدرة على التأثَت على القضاء والقضاة؟ " "من
وعناصر اعبواب عليو يبكن استخالصها من كل األدبيات والتجارب العاؼبية والوطنية يف اعبهات 

 التالية: 
  .السلطة التنفيذية 

 .السلطة التشريعية 

  : ابقي السلط الشديدة اإلغواء ومنها 

 ابالرتشاء  سلطة اؼباؿ اؼبغرية 

  سلطة النفس األمارة ابلسوء 

 .سلطة اإلعالـ 
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وابلتاِف أية مقاربة حقيقية ومشولية وعميقة هبب أف أتخذ بعُت االعتبار ىذه اعبهات اؼبؤثرة اليت 
 يبكن أف نضيف إليها أيضا التأثَتات الصادرة من داخل اعبهاز القضائي نفسو.

 
وىو ما برز جليا يف النصوص التنظيمية اؼبتعلقة ابجمللس األعلى للسلطة القضائية والنظاـ  

بعد مشاورات ونقاش ؾبتمعي كبَت حيث برزت ىذه الرغبة يف  5103األساسي للقضاة اليت صدرت سنة 
ستقلة توفَت كل الضماانت اؼبؤسساتية والفردية والتنظيمية واغبقوقية من أجل أتسيس سلطة قضائية م

 ضامنة للحقوؽ واغبرايت، ومكرسو لألمن القضائي اؼبنشود.
 

احملور الثاين: الضماانت الدستورية والقانونية لتعزيز استقبلؿ السلطة القضائية 
 ابؼبغرب

لقد ظبحت اؼبقاربة التشاركية اليت اعتمدىا اؼبغرب كسياسة عليا، ومسانبة كافة الفاعلُت يف الشأف 
القضائي والًتاكمات اؼبعرفية اليت أنتجتها ىيئات اجملتمع اؼبدين واإلعالـ واألحزاب السياسية واؽبيئات 

لطة قضائية مستقلة بضماانت اغبقوقية الوطنية، إُف انبثاؽ وثيقة دستورية وقوانُت تنظيمية أسست لس
 وآليات متعددة وفلسفة جديدة يبكن الوقوؼ على بعض مالؿبها كاآليت : 

خصص اؼبشرع الدستوري يف اببو السابع ستة فصوؿ كاملة تتعلق ابستقالؿ القضاء )اؼبواد  أوال:
اؼببادئ ( أكد فيها من جهة خصوصية التجربة اؼبغربية وراعى فيها من جهة أخرى 005إُف  014من 

األساسية اؼبتعارؼ عليها عاؼبيا يف ؾباؿ استقالؿ القضاء، فنص على أف السلطة القضائية مستقلة عن 
السلطتُت التشريعية والتنفيذية واف اؼبلك ىو الضامن ؽبذا االستقالؿ، ومنع بشكل صاـر التدخل أو 

أوامر أو إخضاعهم ألي ضغط التأثَت على القضاة بشاف مهمتهم القضائية أو إعطائهم أي تعليمات أو 
وأدخل كل ذلك ضمن دائرة التجرًن، ملزما القضاة ابلدفاع عن استقالؽبم من خالؿ التبليغ عن كل ما 

 يهدد ىذا االستقالؿ ربت طائلة اعتبار التهاوف يف ىذا األمر خطأ مهنيا جسيما.
كما أكد أف قضاة اغبكم ال يعزلوف وال ينقلوف إال دبقتضى القانوف وال يلزموف إال بتطبيقو، كما 
خوؿ لقضاة النيابة العامة اغبق يف عدـ االلتزاـ إال ابلتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة اليت 



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

197 

عبمعيات وإنشاء صبعيات مهنية يف يتبعوف ؽبا، ومكن القضاة من حقهم يف حرية التعبَت واالنتماء إُف ا
 إطار احًتاـ القيم واألخالقيات القضائية.

 
أسس الدستور اعبديد جمللس أعلى للسلطة القضائية يرأسو اؼبلك بًتكيبة موسعة تشمل قضاة اثنيا: 

منتخبُت من طرؼ زمالئهم وآخرين معينُت بقوة القانوف مع ضماف سبثيلية نسوية، وأعضاء آخرين خارج 
القضاء من الشخصيات اؼبشهود ؽبم ابلكفاءة والتجرد والنزاىة والعطاء اؼبتميز يف سبيل استقالؿ  قطاع

القضاء وسيادة القانوف. فبا يؤكد ابلفعل أف القضاء شأف ؾبتمعي عاـ يشتغل دبا تقتضيو آليات اغبكامة 
 القضائية من شفافية ونزاىة ووضوح.

 

ىذه اؼبؤسسة الدستورية اليت جعل من مهامها السهر على َف يعد لوزير العدؿ أي صفة داخل اثلثا:
تطبيق الضماانت اؼبمنوحة للقضاة وال سيما فيما ىبص استقالؽبم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدىم وأتديبهم 
وجعل قراراهتا اؼبتعلق ابلوضعية الفردية قابلة للطعن بسبب الشطط يف استعماؿ السلطة أماـ أعلى ىيئة 

 .قضائية ابؼبملكة
 استقالؿ ؼبفهـو حقيقي يلعلتف ىاما ياسسؤ م طاراإ شكلت اؽبامة الدستورية اؼبقتضيات ىذه

. مت تدعيمها من خالؿ القوانُت  القضائية لسلطةا إصالح مسلسل ضمن أساسية وحلقة القضاء
التنظيمية اؼبتعلقة ابجمللس األعلى للسلطة القضائية وللنظاـ األساسي للقضاة اليت استندت يف بنائها 
وصياغتها على دستور اؼبملكة والتوجهات اؼبلكية ومضامُت ميثاؽ إصالح منظومة العدالة واؼببادئ 

 ة القضائية وعدد من التقارير والدراسات الوطنية والدولية.واؼبعايَت الدولية اؼبتعلقة ابستقالؿ السلط
وقد عمل اؼبشرع اؼبغريب على وضع عدد من اآلليات لضماف استقاللية اجمللس ولتخويلو النجاعة 
واغبكامة يف أداء مهامو، وتقوية الضماانت اؼبخولة للقضاة دبناسبة تدبَت اجمللس لوضعيتهم اؼبهنية وفقا 

ية اددة قانوان، وفتح ابب مراقبة اؼبشروعية من خالؿ الطعن القضائي يف ىذه اؼبقررات للمعايَت اؼبوضوع
الفردية، وكذا تعزيز ضماانت مسطرة التأديب وتفعيل دور اجمللس يف التخليق ،واؼبسانبة يف ربسُت وضعية 

 منظومة العدالة بصفة عامة.
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مدة طويلة يصعب يف ىذه الورقة اإلشارة  وىي كلها ؿباور  استغرؽ النقاش اعباد واؼبهٍت خبصوصها
إُف بعض تفاصيلو اليت يبكن اإلطالع عليها يف كل اؼبواقع اؼبؤسساتية الرظبية أو مواقع اعبمعيات القضائية 
اؼبهنية اؼبغربية اليت تلعب دورا كبَتا يف اغبراؾ اغبقوقي والقانوين ابلبالد وفقا لضوابط اؼبمارسة اعبمعوية 

 طة ابلقيم واألخالقيات القضائية.السليمة اؼبرتب
 

 خالصات

 إف اؼبطلع  على التجربة اؼبغربية يف ؾباؿ استقالؿ القضاء سيخرج خبالصات أساسية واضحة:
االستناد على اؼبقاربة الشمولية االسًتاتيجية والقطع مع اؼبنهج األحادي التجزيئي اؼبؤقت وذلك  .1

وأىداؼ ؿبددة وؿباور اشتغاؿ مضبوطة وفق منهج  إبصالح منظومة العدالة يف كليتها برؤية موحدة
 أولوايت موضوعي.

 االعتماد على اؼبقاربة التشاركية كالتزاـ دستوري وخيار منهجي ابعتبار العدالة شأف ؾبتمعي عاـ. .2

االنفتاح على كافة اؼبدارس واؼبناىج العاؼبية لتكريس استقالؿ السلطة القضائية لكن يف إطار  .3
 يب مالئم ينسجم مع الرصيد التارىبي الكبَت للبالد وػبصوصيتها.البحث عن مبوذج مغر 

الًتكيز على العنصر البشري وعلى ورش التخليق للدفع هبذا اؼبشروع اإلصالحي اؼبقداـ واعبريء إُف  .4
  " الضمَت اؼبسؤوؿ"األماـ على اعتبار أف اإلصالح مهما توافرت شروطو وآلياتو فسيظل 

للفاعلُت يف القضاء ىو اك اغبقيقي إلصالحو بل وقواـ قباح ىذا القطاع برمتو كما جاء يف 
 .5105خطاب العرش  السامي عباللتو اؼبلك دمحم السادس نصره هللا سنة 

 
ۖ   َوُسْبَحاَف اَّللَِّ َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكُتَ ﴾ ۖ   َعَلٰى َبِصَتٍَة أاََن َوَمِن اتػَّبَػَعٍِت  ِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَُف اَّللَِّ   ﴿ُقْل ىَٰ

                                                                                      صدؽ هللا العظيم          
 والسالـ عليكم ورضبة هللا تعاُف وبركاتو



  محنمـت اىىقـض واألمـه اىعقـارٌ

  ىء اىرصاىت اىمينُت اىضامُتفٍ ض

حىه ظاهرة االصتُالء عيً أمالك 

 اىغُر
 

  حسن فتوخد.
  مستشار دبحكمة النقض

رئيس قسم التوثيق والدراسات 
 والبحث العلمي

 
 سبهيػػد:

يف إطار التفاعل مع الرسالة اؼبلكية السامية لصاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللا وأيده 
 1حوؿ ظاىرة االستيالء على عقارات الغَت، مت عقد عدة لقاءات وندوات علمية 51/05/5103اؼبؤرخة يف 

                                                           

 الرئيس اؼبنتدب للسلطة القضائية والرئيس األوؿ كمة النقض السيد مصطفى فارس يف كلمة لو خالؿ لقاء ابؼبعهد العاِف اعترب - 1
أف "األمر يتعلق بشكل مباشر  ابألمن العقاري للمغرب وحبق اؼبلكية اؼبكفوؿ  5104خصص ؼبقاربة ظاىرة أمالؾ الغَت يف يناير  للقضاء

الستثمار والتنمية بل دبحاوالت ايدي إجرامية امتدت ألمالؾ الغَت تريد قطع أواصر ارتباط أجانب ومواطنُت دستوراي ابالستقرار وا
أف تلك اؼبمارسات اؼبتكررة واليت أكدت الرسالة اؼبلكية على استفحاؽبا ىي فعل عصاابت منظمة “وأضاؼ موضحا ،  .”ابلوطن

ـو جبزء من جريبتها خارج الًتاب اؼبغريب، وأف ىذه األفعاؿ تطرح ؾبموعة من ؿبًتفة تضم أحياان يف صفوفها عناصر أجنبية قد تق
أف جرائم االستيالء على “وشدد يف كلمتو، على  .”اإلشكاليات القانونية والقضائية وتكتسي ابعادا حقوقية واقتصادية واجتماعية
اإلدارية وتصيد ضعاؼ النفوس من موظفُت ومهنيُت  أمالؾ الغَت وراءىا أشخاص ؿبًتفوف يف رصد الثغرات القانونية والتجاوزات

وقانونيُت من أجل مساعدهتم على االستيالء على عقارات الغَت إما زورا او احتياال ونصبا، حيث يقـو ىؤالء بعملية التحريك عن بعد 
 .”ىم من اؼبسؤولية والعقابلعدة أشخاص مهمشُت اجتماعيا مقابل إغراءات مالية بسيطة الستعماؽبم كواجهة إلجرامهم ليتخلصوا 

ل  واقًتح اصرة الظاىرة تبٍت خارطة الطريق اليت ضبلتها الرسالة اؼبلكية حبيث هبب اعتماد مقاربة تشاركية وخطة مشولية متكاملة لتفصي
ع، داعيا يف األخَت إُف كل العناصر الواقعية ؽبذه الظاىرة واالحاطة بكل جزئياهتا مع اعتماد أساليب التحسيس والتكوين واغبكامة والرد 
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من أجل تشخيص االختالالت وتدارس األسباب والبحث عن السبل الكفيلة لسد منافذ الزور وتسهيل 
   سبلك أمالؾ الغَت عن طريق الزور.

التصرفات القانونية اؼبربمة من طرؼ وجدير ابلذكر أف حسن النية ىو األصل اؼبفًتض تشريعيا يف 
اؼبتعاقدين، وأف اؼبشرع حصن صبيع التقييدات الواردة ابلرسم العقاري لفائدة الغَت من أي طعن أو 
احتجاج يف مواجهتو ابغبقوؽ غَت اؼبقيدة. غَت أنو إذا ثبت للمحكمة خالؼ األصل اؼبذكور يف طريف 

عليها يف  ي اؼبلـز ابإلثبات وفقا للقواعد العامة اؼبنصوصالعالقة التعاقدية أو أحدنبا، من قبل اؼبدع
أو عن طريق سلوؾ وفبارسة مساطر قانونية خاصة ؽبدـ األصل أعاله، فإف ، قانوف االلتزامات والعقود

 التقييد اؼبدوف ابلرسم العقاري يصبح ىو والعدـ وسواء، نتيجة لفقداف األساس القانوين.
قيده اؼبشرع بضرورة توافر ؾبموعة من اؼبعايَت التشريعية أماـ القضاء بيد أف االدعاء خبالؼ األصل، 

الذي لو سلطة تقديرية يف ىذا اجملاؿ الستخالص سوء النية من عدمو يف طريف العالقة التعاقدية أو 
أحدنبا. ومن مث فإف الوقوؼ على ىذه اؼبعايَت، وكيفية تعامل القضاء معها، وبياف القرائن القانونية 

ائية اؼبعموؿ هبا يف ىذا الشأف، هبعلنا نشَت إُف أنبية التقييدات اؼبؤقتة يف دحض قرينة حسن النية والقض
اؼبفًتضة من طرؼ اؼبشرع، ودورىا يف إثبات سوء نية الغَت، وابلتاِف إبطاؿ التصرفات القانونية اؼبربمة بُت 

 الطرفُت، والتشطيب عليها من الرسم العقاري.
النقط اؼبتعلقة إبثبات سوء نية الغَت، يتطلب تقسيم ىذا اؼبطلب إُف فقرتُت  لذلك، فإف تناوؿ ىذه

 على الشكل التاِف :
 احملور األوؿ: الزور واستعمالو والتدليس والصورية وآاثرىا على سوء النية

 احملور الثاين: التقييد االحتياطي واغبجز العقاري قرينة على سوء النية
  

                                                                                                                                                                         

والذي مت تقديبو قبل اشهر والذي يرمي اُف ادخاؿ الوكالة ضمن الواثئق  36-03التعجيل ابؼبسار التشريعي ؼبشروع القانوف رقم “
 .”الواجب ربريرىا بعقد رظبي او من طرؼ ؿباـ مؤىل لذلك
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 واستعمالو والتدليس والصورية وآاثرىا على سوء النيةالزور  احملور األوؿ:
 من مدونة اغبقوؽ العينية 2الزور والتدليس طبقا للمادة  الفقرة األوىل:

من مدونة اغبقوؽ العينية على " أف الرسـو العقارية وما تتضمنو من تقييدات اتبعة  5تنص اؼبادة 
اجهة الغَت على أف الشخص اؼبعُت هبا ىو إلنشائها ربفظ اغبق الذي تنص عليو وتكوف حجة يف مو 

 فعال صاحب اغبقوؽ اؼببينة فيها.
إف ما يقع على التقييدات من إبطاؿ أو تغيَت أو تشطيب من الرسم العقاري ال يبكن التمسك بو  

يف مواجهة الغَت اؼبقيد عن حسن نية، كما ال يبكن أف يلحق بو أي ضرر، إال إذا كاف صاحب اغبق قد 
تدليس أو زور أو استعمالو شريطة أف يرفع الدعوى للمطالبة حبقو داخل أجل أربع سنوات  تضرر بسبب

 من اتريخ التقييد اؼبطلوب إبطالو أو تغيَته أو التشطيب عليو ".
-10-04بتاريخ  5-53ربت عدد  2وذبدر اإلشارة إُف أف ؿبكمة النقض أصدرت قرارا جبميع غرفها

                                                           

 غَت منشور جاء فيو يف معرض حيثياتو ما يلي: 2516/0/5/5105ملف مدين عدد  5104-10-04بتاريخ  5-53قرار عدد  - 2
 فيما يتعلق ابلفرع الثاين من الوسيلة األوىل والفرع األوؿ والثاين والثالث والرابع من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة:

من ظهَت التحفيظ  33خرؽ مبدأ عدـ رجعية القوانُت وفساد التعليل وخرؽ الفصلُت  حيث يعيب الطاعن على القرار اؼبطعوف فيو
 551من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية و  512و  0بشأف التشريع الطبق على العقارات افظة والفصل  0602-13-15من ظهَت  5العقاري و 

من قانوف االلتزامات والعقود، ذلك أنو اعتمد، وخالفا للنصوص القانونية الصروبة والواضحة اؼبستدؿ هبا، على أف عمل ؿبكمة النقض 
على أف ضباية اؼبالك أوُف من ضباية اؼبشًتي، وىذا اؼبوقف حىت ولو أعطيت لو القوة  5114سابقا استقر منذ سنة ” اجمللس األعلى  ”

اؼبعطاة لنصوص القانوف، ال يبكن أف يطبق أبثر رجعي على وقائع وعقود حررت وأبرمت قبل تقرير االجتهاد القضائي اؼبذكور دبدة 
و سبسك أبنو اشًتى العقار حبسن نية يف وقت َف يكن فيو الرسم اؼبذكور مثقال أبي حجز أو تقييد احتياطي أو سنة، كما أن 31تفوؽ 

أي ربفظ آخر من شأنو أف يبعث الشك يف جدية سبلك البائع الذي، وإف كاف ؿبل متابعة وإدانة، فإف القرار اعبنائي القاضي إبدانتو 
و وأف حسن النية مفًتض دائما، غَت أف القرار َف يرد على ذلك واكتفى دبجرد القوؿ إف قضى برباءتو ىو، وىذه حجة على حسن نيت

الزور ال ينتج أي أثر، وأف ما بٍت على الباطل فهو ابطل وىو أمر ال ينطبق على حالو لكوف شرائو مبٍت على شراء صحيح وليس على 
تعارضها نصوص قانونية صروبة ألف القرار عندما استبعد تطبيق شراء ابطل، وأف القاعدة اؼبذكورة ىي ؾبرد قاعدة منطقية عامة 

بشأف التشريع اؼبطبق على العقارات افظة َف يبُت النص  0602-13-15من ظهَت  5من ظهَت التحفيظ العقاري و  33الفصلُت 
الواجب التطبيق بدؿ تلك اؼبستبعدة، وَف يرد على ما سبسك بو من أنو ال اجتهاد مع وجود النص، وعدـ جواز تدخل القضاء يف 

ة تبعية يف صبيع الطلبات اليت من سلطات اؼبشرع ألنو يبنع على ااكم فيما عدا إذا كانت ىناؾ مقتضيات ـبالفة أف تنظر ولو بصف
شأهنا أف تعرقل عمل اإلدارات العمومية للدولة واعبماعات العمومية األخرى أو تلغي إحدى قراراهتا، كما أنو ال هبوز للجهات 

اء اؼبقرر يف القضائية البت يف دستورية القوانُت، وأف القرار عندما ذباوز نصوصا قانونية واعتمد قاعدة منطقية هبعلو خاضعا للجز 
  من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية. 555و  526و  52الفصوؿ 

بشأف التشريع اؼبطبق على القرارات  0602-13-15من ظهَت  5من ظهَت التحفيظ العقاري و 33لكن؛ حيث إنو وطبقا للفصلُت 
، وابتداء من التقييد يف الرسم العقاري من كل حق متعلق بعقار ؿبفظ يعترب غَت موجود ابلنسبة للغَت إال بتقييده” افظة ودبقتضانبا 

وؼبا  ” وال يبكن يف أي حاؿ التمسك إببطاؿ ىذا التقييد يف مواجهة الغَت ذي النية اغبسنة”، ” طرؼ اافظ على األمالؾ العقارية
رين، فإف الغَت سيء اؼبذكو  5و 33كاف الغَت اؼبسجل عن حسن نية ال يبكن التمسك إببطاؿ التسجيل يف مواجهتو عمال ابلفصلُت 
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 عرفت من خاللو سوء النية كما يلي:  5104
" الغَت سيء النية ىو من كاف يعلم أو إبمكانو أف يعلم عيب سند سلفو، والطاعن ال يبكن  

اعتباره حسن النية اعتبارا لوقائع النزاع الثابتة ابلقرار اعبنائي الذي يعد حجة على ما يثبتو من 
عقود، فالطاعن مقاوؿ ويتاجر يف العقارات من قانوف االلتزامات وال 418وقائع عمبل ابلفصل 

بثمن ال يبلئم قيمتو وىو  2003-03-06ويفًتض فيو اغبذر يف معامبلتو وقد اشًتى العقار بتاريخ 
غَت مسجلة  1961مسجل ابسم الشركة اؼبالكة ، كما اعتمد يف البيع على مبادلة يعود اترىبها لسنة 

سنة على اترىبها، كما سجل عقد البيع واؼببادلة يف يـو ابلرسم العقاري رغم مرور أكثر من أربعُت 
واحد، وىي قرائن قوية ومتعددة على أف الطاعن كاف يف إمكانو أف يعلم العيب الذي يشوب 

 اؼببادلة اؼبستند عليها يف التملك من طرؼ البائع لو ".
انزلة تعود وقائعها إُف  يف 51/5/5105كما أف نفس اكمة سبق ؽبا أف أصدرت قرارا بغرفتُت بتاريخ   

 اتريخ سابق على اتريخ دخوؿ مدونة اغبقوؽ العينية جاء فيو ما يلي:
" إف تقييد التصرفات واغبقوؽ يف الرسـو العقارية قرينة لفائدة الغَت حسن النية على صحتها، وليس 

ؼبقيدة عن حسن نية ىناؾ ما يستثٍت حالة البطالف بسبب ثبوت التزوير يف عقد وقع تقييده ويبقى للغَت ا
من ظهَت  33استنادا عليو، واألجنيب عن ىذا العقد حق التمسك دبقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

                                                                                                                                                                         

 النية ىو من كاف يعلم أو إبمكانو أف يعلم عيب سند سلفو، والطاعن ال يبكن اعتباره حسن النية اعتبارا لوقائع النزاع الثابتة ابلقرار
العقارات  من قانوف االلتزامات والعقود، فالطاعن مقاوؿ ويتاجر يف 105اعبنائي الذي يعد حجة على ما يثبتو من وقائع عمال ابلفصل 

بثمن ال يالئم قيمتو وىو مسجل ابسم الشركة اؼبالكة إي كما  5115-15-13ويفًتض فيو اغبذر يف معامالتو وقد اشًتى العقار بتاريخ 
غَت مسجلة ابلرسم العقاري رغم مرور أكثر من أربعُت سنة على اترىبها، كما  0630اعتمد يف البيع على مبادلة يعود اترىبها لسنة 

البيع واؼببادلة يف يـو واحد، وىي قرائن قوية ومتعددة على أف الطاعن كاف يف إمكانو أف يعلم العيب الذي يشوب اؼببادلة  سجل عقد
اؼبستند عليها يف التملك من طرؼ البائع لو، وهبذه العلة القانونية اضة اؼبستمدة من الوقائع الثابتة أماـ قضاة اؼبوضوع تستبدؿ 

 قرار اؼبنتقدة فبا يبقى معو ما أثَت يف أسباب النقض أعاله غَت مبٍت على أساسؿبكمة النقض علة ال
 فيما يتعلق ابلفرع اػبامس من الوسيلة الثانية:

خرؽ اؼبادة الثانية من مدونة اغبقوؽ العينية، ذلك أف القرار استجاب لطلب تشطيب َف  حيث يعيب الطاعن على القرار اؼبطعوف فيو
 سنة من إقباز التصرؼ اؼبؤسس عليو التقييد ؿبل التشطيب. 15ن يقدـ إال بعد أزيد م

 5115-16-00وقد رفعت دعوى إبطاؽبما يف  5115-15-13لكن؛ حيث إف عقد اؼببادلة وعقد البيع سجال ابافظة العقارية يف 
ولذلك فإف اكمة َف تطبق اؼبادة الثانية من مدونة اغبقوؽ العينية فبا ال ؾباؿ معو للتمسك  5111-15-52وصدر اغبكم االبتدائي يف 

 خبرؽ مقتضياهتا ويبقى ما أثَت هبذا الفرع غَت جدير ابالعتبار.
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التحفيظ العقاري وتكوف اكمة ابلتاِف مدعوة للبحث يف حسن أو سوء نية ىذا األخَت لًتتيب آاثر 
 .3تقييده ابلرسم العقاري "

ولعل ىذا التوجو الذي كرستو ؿبكمة النقض بغرفتُت يوحي صراحة سبسكها إبعماؿ القرينة التشريعية 
اؼبقررة غبماية الغَت اؼبقيد حبسن النية يف مندرجات الرسم العقاري وىو معفى من إثباتو ألنو ىو األصل 

صل ما َف من ؽ.ؿ.ع الذي هبري سياقو على أف حسن النية ىو األ 144حسب مقتضيات الفصل 
 يثبت خالؼ ذلك.

ومعلـو أف عبء إثبات خالؼ األصل اؼبذكور يقع على مدعيو حىت يبكن لو أف يهدـ القرينة 
التشريعية اليت تناضل لفائدة اؼبقيد حبسن نية ابلرسم العقاري، ويكفي يف دعوى التشطيب على تقييد 

عقاري أو تقييد احتياطي مقيدين ابلرسم الشراء ابلرسم العقاري إلثبات سوء نية اؼبشًتي وجود حجز 
العقاري، أو علمو بعيب سند اؼبتصرؼ وقت تعاقده معو، وأبنو غَت مالك أو أف سند ملكيتو مشوب 

 . 4بعيب يبطلو أو دبا يوجب فسخو، ومع ذلك تعاقد معو
نة اؼبنصوص من مدونة اغبقوؽ العينية أكدت بدورىا نفس القري 5وإذا كانت الفقرة الثانية من اؼبادة 

كقاعدة عامة، فإهنا أوردت ألوؿ مرة استثناء يتعلق حصرا بصاحب اغبق الذي   33عليها يف الفصل 
بسبب تدليس أو زور أو استعمالو شريطة أف يرفع الدعوى للمطالبة حبقو داخل أجل أربع   تضرر

 سنوات من اتريخ التقييد اؼبطلوب إبطالو أو تغيَته أو التشطيب عليو.
صوص ىذا اؼبقتضى القانوين اؼبستجد يف مدونة اغبقوؽ العينية أف اؼبشرع خرج عن أجل ويالحظ خب

                                                           

 غَت منشور. 5551/0/0/5105يف اؼبلف عدد  5105مارس  51بتاريخ  041قرار صادر عن غرفتُت ربت عدد  -3
ان دمحم الكشبور إُف القوؿ أنو " دبراجعة العمل القضائي اؼبنشور اكم اؼبوضوع وللمجلس األعلى يتبُت أنو على امتداد ويذىب أستاذ -

اتريخ صدور القرارين عدد  5115مارس  03حيز التنفيذ وإُف حدود  0605غشت  05حواِف قرف من الزماف أي منذ دخوؿ ظهَت 
وإُف جانبها الفقرة الثانية من  0605غشت  05من ظهَت  33وىو يطبق الفقرة الثانية من الفصل َف يسبق للقضاء اؼبغريب  5521و  0014

أف عطل مبدأ اغبجية اؼبطلقة للتقييدات إزاء الغَت حسن النية وكاف يبيز حالة إبطالو لتقييدات سابقة  0602يونيو  5من ظهَت  5الفصل 
كيفما كانت الوقائع واألسباب اؼبؤدية إُف التشطيب على التقييد، وتظهر اؼبالمح   استند عليها الغَت بُت حاليت حسن نية وسوء النية

 الرئيسية ؽبذا التواتر من خالؿ أتكيد القضاء على عدـ مواجهة الغَت حسن النية ابلتشطيب على التقييدات السابقة ".
 –غَت  حسن النية  على ضوء قرارين للمجلس األعلى " مقاؿ بعنواف: " مبدأ اغبجية اؼبطلقة للتقييدات ابلسجالت العقارية إزاء ال -

 .                                                           5105منشور ابلتقرير السنوي كمة النقض لسنة 
 .5115أشار إليو التقرير السنوي كمة النقض لسنة  - 5246/0/0/5101ملف عدد  50/0/5105بتاريخ  351قرار عدد  - 4
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من نفس  505من ؽ.ؿ.ع، وَف يعتمد اؼبعايَت اؼبنصوص عليها يف الفصل  500السنة الوارد يف الفصل 
أو القانوف لتحديد بداية اتريخ احتساب أجل تقادـ السنة، بل ظبح للمتضرر بسبب التدليس أو الزور 

استعمالو إببطاؿ التقييد أو تغيَته أو التشطيب عليو ولو أنو َف يكن طرفا يف العقد ؿبل اؼبنازعة حيادا عن 
 أعاله.  500القواعد العامة الواردة يف الفصل 

ىذا ابإلضافة إُف أف اؼبشرع حدد أجل أربع سنوات لرفع الدعوى تبتدئ من اتريخ التقييد اؼبنازع فيو 
كاف األمر يتعلق أبجل التقادـ أو أجل السقوط وشتاف بُت اؼبصطلحُت من حيث اآلاثر   دوف بياف ما إذا

القانونية اؼبًتتبة على كل منهما طبقا للقواعد العامة اؼبنظمة يف قانوف االلتزامات والعقود، فبا لبلص معو 
نصراـ أجل أربع سنوات.  إُف القوؿ أف كل تفويت مقيد ابلرسم العقاري اؼبعٍت بو ال يكوف هنائيا إال بعد ا

ودبفهـو اؼبخالفة فإف كل تقييد بناء على عقد مزور يتم ربصينو دبجرد انصراـ األجل اؼبذكور، فبا هبعل 
مقتضيات اؼبادة اؼبذكورة أحد اؼبداخل الرئيسية لتشجيع االستيالء على أمالؾ الغَت استنادا على عقود 

لى وجو السرعة ضباية غبق اؼبلكية العقارية اؼبضموف مزورة، ويتعُت على اؼبشرع التدخل إللغائها ع
 دستوراي.

أف " إعداد  5103يناير  05ويف ىذا الصدد، اعتربت ؿبكمة النقض من خالؿ قرارىا اؼبؤرخ يف 
اؼبطلوب يف النقض )...(، إلراثة تشَت إُف كونو واراث وحيدا للهالكة )...(، اليت كانت قيد حياهتا زوجة 

زويرا وال تدليسا، ما داـ الشهود شهدوا دبا يعلموف، وحسن النية يعترب أصال، والعربة للطاعن ال يشكل ت
من  33من مدونة اغبقوؽ العينية، والفصل  5بسوء نية اؼبطلوبة )...( ابعتبارىا غَتا، ودبقتضى اؼبادة 

ة الغَت ذي النية ظهَت التحفيظ العقاري، فإنو ال يبكن التمسك إببطاؿ التقييد ابلرسم العقاري يف مواجه
 .5اغبسنة"

                                                           

غَت منشور. وفبا جاء يف حيثياتو: "   5111/0/0/5102ملف مدين عدد :  05/10/5103اؼبؤرخ فػي:  55/0قرارؿبكمة النقض عػدد:  -5
لكن، حيث إف إعداد اؼبطلوب يف النقض )...(، الراثة تشَت إُف كونو واراث وحيدا للهالكة )...( ، اليت كانت قيد حياهتا زوجة 

زويرا وال تدليسا، ما داـ الشهود شهدوا دبا يعلموف، وحسن النية يعترب أصال، والعربة بسوء نية اؼبطلوبة حبيبة ضبري للطاعن ال يشكل ت
من ظهَت التحفيظ العقاري، فانو ال يبكن التمسك إببطاؿ  33من مدونة اغبقوؽ العينية، والفصل  5ابعتبارىا غَتا، ودبقتضى اؼبادة 

مواجهة الغَت ذي النية اغبسنة، وىو ما اعتمدتو اكمة عن صواب يف تعليلها الذي جاء فيو "إف التقييد  التقييد ابلرسم العقاري، يف
الذي هبريو الغَت حسن النية ابلرسم العقاري، يكتسي قوة ثبوتية مطلقة، ويعترب صحيحا، وال يتأثر حقو، دبا يبكن أف يطاؿ ذلك 

من ظهَت التحفيظ العقاري، والتشريع اؼبطبق على العقارات افظة، وحسن  33لفصل التقييد من بطالف أو إبطاؿ أو تغيَت عمال اب
النية مفًتض، واؼبتعرض ضده، َف يبُت أف اؼبتعرضة كانت عاؼبة ابف البائع ؽبا، عمل على إقباز االراثة إلثبات حقو كوارث، واغباؿ انو 

 ة اغبقوؽ العينية، اتج خبرقها، وما ينعاه الطاعن غَت ذي االعتبار ".من مدون 5غَت ذلك"، وىو تعليل سليم، ليس فيو خرؽ للمادة 
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 الصورية كقرينة على سوء النية الفقرة الثانية:
إف إثبات سوء النية لدى الغَت اؼبكتسب غبقوؽ عينية على الرسم العقاري يطرح إشكاال آخر يتعلق 
أبحقية الدائن يف طلب إبطاؿ التصرفات اليت هبريها مدينو من أجل هتريب أموالو اليت تعترب ضماان عاما 

 55طبيقا ؼبقتضيات الفصلُت لدائنيو. فهل يعترب متلقي اغبق من اؼبدين اعباىل بوضعيتو غَتا سيء النية ت
 من ؽ.ؿ.ع؟ 0510و 

إف اعبواب عن ذلك، يقتضي منا استعراض موقف العمل القضائي حوؿ ىذه اؼبسألة، ورصد موقف 
يف مثل ىذه التصرفات،  ؿبكمة النقض من خالؿ قراراتو الصادرة يف ىذا الشأف، ومدى افًتاض الصورية 

قاعدة العامة القائلة أف إثبات االدعاء يقع على عاتق أو وجوب اإلثبات من طرؼ مدعيها تطبيقا لل
 .مدعيو، وربديد طبيعة الطلب اؼبقدـ من طرؼ الدائن ابعتباره غَتا

الصورية ىي األمر اجملهوؿ اؼبتنازع فيو، واستنباط القرينة القضائية من واقعة   6ذلك أف ؿبكمة النقض
واؼبتنازؿ لو وكوف اؼبتنازؿ ال يبلك إال الشيء اؼبتنازؿ عليو معلومة يف الدعوى وىي القرابة بُت اؼبتنازؿ 

 إلثبات األمر اجملهوؿ الذي ىو صورية تصرؼ اؼبتنازؿ عن الشيء اؼبتنازؿ عليو.
أف االلتزامات ال تلـز إال من كاف طرفا يف العقد اؼبنشئ ؽبا، فهي ال  7كما اعتربت نفس اكمة 

 األحواؿ اددة قانوان. أو بعبارة أخرى، فإف التصرفات اليت يربمها تنتج أي أثر يف مواجهة الغَت إال يف
اؼبدين قصد تفويت حقو إضرارا ابلغَت )الدائن(، زبوؿ ىذا األخَت الطعن فيها أماـ القضاء، واؼبطالبة 

 .8إببطاؽبا استنادا على الصورية

                                                           

منشور دبجلة قضاء  5055/0/1/5101يف اؼبلف اؼبدين عدد  5105يناير  01الصادر بتاريخ  055قرار صادر عن الغرفة اؼبدنية عدد   -6
 .43ؿبكمة النقض عدد 

ػ  10ػ منشور دبجلة قضاء ؿبكمة النقض عدد  2155/52الصادر يف اؼبلف االجتماعي عدد  06/01/0654بتاريخ  256ػ قرار عدد   7
 جاء فيو ما يلي: 040ػ ص  0655سنة نونرب 

من نفس القانوف فإف  555من ؽ.ؿ.ع فإف أمواؿ اؼبدين ضماف عاـ لدائنيو كما أنو دبقتضى الفصل  0510" إنو دبقتضى الفصل  
طرفا يف العقد فهي ال تضر الغَت وال تنفعهم إال يف اغباالت اؼبذكورة يف القانوف، ومن مث فإف الغَت الذي االلتزامات ال تلـز من كاف 

 أضرت االتفاقيات اليت يربمها مدينو بو قصد تفويت حقو يبقى من حقو الطعن قضائيا يف تلك االتفاقيات ابلصورية".
لرامية إُف إبطاؿ التفويت للصورية تقييدا احتياطيا ابلرسم العقاري؟ نعتقد أف ػ طرح السؤاؿ حوؿ مدى إمكانية تقييد دعوى الدائن ا  8

من ؽ.ؿ.ع، يقتضي وجواب تقييد  0510ربقق اغبماية الكاملة للدائن يف اافظة على أمالؾ اؼبدين ابعتبارىا ضماان عاما طبقا للفصل 
حة الدائن ىي وحدة ال تتجزأ بُت رفع الدعوى وإجراء التقييد مقاؿ ىذا النوع من الدعاوى تقييدا احتياطيا، على اعتبار أف مصل

االحتياطي، إذ ال يعقل أف تكوف لو اؼبصلحة يف التقاضي ضد اؼبدين واؼبفوت إليو، دوف أف تتوفر لديو عند تقييد مقاؿ الدعوى 
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مع الغَت الذي اكتسب ومعٌت ذلك، أف الدائن الطاعن يف االتفاقات اؼبربمة من طرؼ اؼبدين 
دبقتضاىا حقا عينيا ابلرسم العقاري، ملـز إبثبات الصورية اليت يدعيها جبميع الوسائل وفق القواعد العامة 

القوية اؼبنضبطة اؼبتالئمة مع ظروؼ ووقائع النازلة اؼبعروضة على اكمة عمال  9لإلثبات دبا فيها القرائن
وىذا ما أكدتو ؿبكمة النقض يف انزلة أخرى معتربة أف إبراـ . 10من ؽ.ؿ.ع 106دبقتضيات الفصل 

                                                                                                                                                                         

التفويت اؼبرـب بُت اؼبدين واؼبفوت إليو،  احتياطيا. ومن مث فإف الدائن تكوف لو اؼبصلحة يف طلب تقييد منطوؽ اغبكم القضائي ببطالف
وفبارسة كافة اؼبساطر اؼبخولة إايه قانوان على عقار اؼبدين بعد جعلو يف اظبو من أجل استيفاء حقو الشخصي من منتوج بيعو ابؼبزاد 

 العلٍت.  
 ػ جاء يف قرار كمة النقض ما يلي:  9
من ؽ.ؿ.ع ػ أي أف  116ىي دالئل يستخلص منها القاضي وجود وقائع ؾبهولة ػ الفصل  " إف القرائن القضائية اليت َف يقررىا القانوف 

القاضي يف نطاؽ سلطتو لتقدير الوقائع يستنبط من الوقائع اؼبعروضة عليو ما يكوف قناعتو إلثبات أمر ؾبهوؿ واإلثبات ابلقرائن ال 
 ثبوثها بصفة غَت مباشرة على صحة ما أثبتتو اكمة ". ينصب على الواقعة اؼبتنازع فيها وإمبا يتناوؿ وقائع أخرى يدؿ 

ػ ص  10منشور دبجلة قضاء ؿبكمة النقض عدد  5514/54صادر يف اؼبلف االجتماعي عدد  55/5/0655بتاريخ  026قرار عدد  -
046. 
إُف أف ادعاء الصورية طبقا للفصل أعاله هبب أف يثار أماـ ؿبكمة اؼبوضوع، وال يقبل إاثرتو ألوؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض.  ػ ونشَت  10

من ؽ.ؿ.ع اؼبتعلق إبثبات الصورية بواسطة  106الوسيلة الثالثة ... كما وقع خرؽ الفصل  "إذ ورد يف قرار ؽبذا األخَت ما يلي: 
ؼبنضبطة، فعقد اؽببة والبيع والوكالة كلها صورية اؽبدؼ منها حرماف الورثة من حقهم يف اإلرث يدؿ على ذلك الشهود والقرائن القوية ا

 أداء الضرائب من طرؼ الواىب، والشهادة اإلدارية أنو يسكن ابؼبنزؿ إُف أف تويف، واللفيف اؼبستفسر اؼبدُف بو، وإسناد التوكيل للواىب
دة بنت أخت اؼبوىوب ؽبا إمبا ىو احتياؿ، وربرير إشهاد عدِف حبصوؿ البيع قصد إثبات اؽببة يدؿ بعقد عريف قصد إجراء البيع لفائ

وما  على تواطؤ العدلُت، والقرار اؼبطعوف فيو َف يشر إُف اغبجج اؼبدُف هبا وَف يرد عليها إعماال وال إنباال وذلك هبعلو معرضا للنقض....
صورية فإنو َف يثر أماـ ؿبكمة اؼبوضوع، مث أف الصورية تقتضي وجود عقدين أحدنبا من ؽ.ؿ.ع بشأف ال 106يتعلق خبرؽ الفصل 

 ".  حقيقي واآلخر صوري والطاعن َف يبُت يف طعنو وجود عقدين، فبا جعل ما ورد يف ىذا الوجو غَت مقبوؿ...
ػ ص  31ػ  26ؾبلة قضاء ؿبكمة النقض عدد مزدوج  111/5/0/5110ملف عقاري عدد  5115يوليوز  01مؤرخ يف  253ػ قرار عدد   

515. 
غَت أف ما يالحظ على ىذا القرار أنو اعترب أف الصورية تقتضي وجود عقدين أحدنبا حقيقي، واآلخر صوري، يف حُت أف األمر  -

لنظر عن وجود اتفاقات من ؽ.ؿ.ع ال يشًتط ذلك، وإمبا يشمل صبيع التصروبات اؼبكتوبة بصرؼ ا 55ليس كذلك، بدليل أف الفصل 
 معارضة ؽبا من عدمها.

 وقد تبنت اكمة االبتدائية دبراكش ىذا التأويل كما يلي: 
من ؽ.ؿ.ع هبعل الضماف ساراي على صبيع أمواؿ اؼبدين وليس بعضها دوف  0510"... وحيث إنو ويف صبيع األحواؿ فإف الفصل 

داء الشركة اؼبديينة األصلية لكافة الديوف اؼبًتتبة عليها، فإنو ليس من حقها التصرؼ البعض، وابلتاِف فما دامت اؼبدعى عليها َف تثبت أ
 يف جزء من أمواؽبا بعلة أنو غَت مشموؿ ابلضماف.

وحيث دفعت اؼبدعى عليها من جهة أخرى أبف قياـ الصورية يقتضي وجود عقدين أحدنبا ظاىر واآلخر خفي وىو العقد اغبقيقي 
فرة يف النازلة . ذلك أف األمر يتعلق بعقد واحد ىو عقد اؽببة وىو صحيح ومنتج آلاثره ومت تسجيلو ابلصك وىذه اغبالة غَت متو 

 العقاري.
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عقد اؽببة بعد صدور اغبكم على اؼبدينة األصلية حبكم هنائي يشكل قرينة قوية على أف إرادة الواىب 
الكفيل للمدينة اؼبذكورة انصرفت إُف إبعاد اؼبلك من ذمتو اؼبالية للظهور دبظهر اؼبعسر والتهرب من 

ائية ضده، مؤكدة من خالؿ حيثياهتا ما يلي: "إف اكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو اؼبتابعات القض
عندما ألغت اغبكم االبتدائي الذي أبطل عقد اؽببة وقضت من جديد برفض الطلب معتربة أف اؽببة 

ؼ اؼبذكورة سبت قبل وقوع مطالبة الدائن الكفيل ابلدين وأف على البنك الطاعن إثبات أف اؼبطلوب تصر 
من ؽ.ؿ.ع ينص على أف أمواؿ اؼبدين ضماف عاـ  0510يف عقاره إضرارا بو، يف حُت أف الفصل 

لدائنيو وأف إبراـ عقد اؽببة بعد صدور اغبكم على اؼبدينة األصلية ابتدائيا واستئنافيا يستشف منو أف إرادة 
والتهرب من اؼبتابعات الطاعن كانت هتدؼ إُف إبعاد اؼبلك من ذمتو اؼبالية للظهور دبظهر اؼبعسر 

القضائية ضده بصفتو كفيال للمدينة األصلية، تكوف قد جعلت قرارىا الذي رفض الطلب ابلعلة اؼبذكورة 
 11فاسد التعليل اؼبوازي النعدامو وغَت مرتكز على أساس وعرضتو للنقض".

                                                                                                                                                                         

من ؽ.ؿ.ع ال ينحصر ؾبالو على االتفاقات السرية اؼبعارضة أي اليت تقتضي وجود اتفاؽ عليو ـبالف ؽبا،  55لكن حيث إف الفصل 
اء كانت اتفاقات معارضة لو أـ ال، فبا يعٍت أف وجود عقدين يف نفس الوقت ليس ضروراي بل بل يشمل صبيع التصروبات اؼبكتوبة سو 

 يكفي أف يكوف شبة عقد يضر دبصاٌف الغَت الذي َف يكن لو علم بو.
ال  وحيث إف اؼبدعى عليها مادامت قد فوتت حصتها يف الصك العقاري عدد .. أبف تربعت هبا لفائدة ابنها القاصر فإف عقد اؽببة

 يلـز إال طرفيو وال يبكنو اإلضرار دبصاٌف اؼبدعية اليت تعترب أجنبية عن ذلك العقد ويكوف من حقها ابلتاِف الطعن فيو ابلصورية...
ية وحيث إف الصورية اثبتة من خالؿ إقداـ اؼبدعى عليها على التربع حبصتها يف العقار اؼبذكور لفائدة ابنها القاصر واليت تعترب ولية شرع

و وقائمة على شؤونو وإدارة أموالو، وذلك هتراب من االلتزامات اؼبلقاة عليها دبوجب عقد الكفالة وإضرارا دبصاٌف دائنيها ومن بينهم ل
 اؼبدعية فبا يتعُت معو االستجابة إُف طلب ىذه األخَتة الرامي إُف إبطاؿ عقد اؽببة والتشطيب عليو من الصك العقاري...". 

 غَت منشور. 0551/0/5115يف اؼبلف رقم  5115شتنرب  55بتاريخ  5225حكم رقم  -  
ػ ص  5ػ ؾبلة اؼبنازعات العقارية ػ ـ س ػ العدد  634/05/5115يف اؼبلف التجاري عدد  53/12/5111صادر بتاريخ  355ػ قرار عدد  11

021. 
ضائية، فإننا نورد وقائعو لتقريب الفكرة اؼبتعلقة بطبيعة ػ ونظرا ألنبية ىذا القرار من حيث طبيعة النقاش القانوين يف ـبتلف اؼبراحل الق

 الرابطة اليت ذبمع بُت اؼبدين األصلي والكفيل العيٍت، وكيفية استخالص الصورية من خالؿ القرائن ايطة ابلقضية كالتاِف: 
 511.111شخصيتُت يف حدود مبلغ " حيث إف البنك الطالب التمس إبطاؿ عقد اؽببة استنادا إُف أف السيد )...( منحو كفالتُت 

و  05/13/0645درىم لضماف أداء صبيع اؼببالغ اليت ستصبح بذمة مؤسسة طونياؿ دبقتضى عقدين مصادؽ على توقيعهما يف 
لتنظيم إعساره وإخراج ذلك اؼبلك من  00/15/0664و  4وأف قاـ بصفة صورية هببة اؼبلك اؼبسمى النخيل لفائدة ابنو يف  11/13/0655
تابعات القضائية إال أف اكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ألغت اغبكم االبتدائي الذي أبطل عقد اؽببة وقضت من جديد برفض اؼب

وأف على البنك الطاعن إثبات أف اؼبطلوب تصرؼ  12/15/0666الطلب معتربة أف اؽببة سبت قبل وقوع مطالبة الدائن للكفيل ابلدين يف 
ؽ.ؿ.ع ينص على أف أمواؿ اؼبدين ضماف عاـ لدائنية وأف إبراـ عقد اؽببة بعد صدور  0510 حُت أف الفصل يف عقاره إضرارا بو يف

يستشف منو أف إرادة الطاعن كانت هتدؼ  02/10/0663واستئنافيا بتاريخ  02/13/0662اغبكم على اؼبدينة األصلية ابتدائيا بتاريخ 
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من  555 ويستفاد من القرار أعاله أنو أعفى الدائن من إثبات الضرر اؼبنصوص عليو يف الفصل
ؽ.ؿ.ع، واعترب أف اؽببة اؼبنجزة بُت الكفيل وابنو بعد اغبكم على اؼبدين األصلي قرينة كافية على نيتو 

من ؽ.ؿ.ع. ورتب على ذلك القوؿ  0510إلخراج أموالو من الضماف العاـ اؼبخوؿ لدائنيو طبقا للفصل 
 بصوريتها.

انوف االلتزامات والعقود أف أمواؿ اؼبدين وأضافت ؿبكمة النقض يف قرار آخر ؽبا  أف القاعدة يف ق
ضماف عاـ لدائنيو، وأف للدائن حق التعرض على تصرؼ اؼبدين يف أموالو مىت تبُت لو أف تصرفو من 
شأنو إضعاؼ الضماف حىت ولو َف يقم إبجراء أي حجز ربفظي على أمواؿ اؼبدين، واكمة ؼبا قضت 

ى بعلة أف منح التزاما بكفالة شخصية مث تصرؼ يف عقاره إببطاؿ عقد اؽببة على العقار موضوع الدعو 
 . 12اؼبذكور ابؽببة لزوجتو وأبنائو فإهنا جعلت ؼبا قضت بو أساسا وعللت قرارىا دبا فيو الكفاية "

ويف نفس السياؽ تواترت قرارات ؿبكمة النقض على تكريس ىذا التوجو معتربة "أف الدائن يكفيو 
قبل عقد العطية حىت يتمكن من مواجهة مدينو بعدـ نفاذ تصرفاتو اؼبضرة  أف يكوف دينو اثبتا وموجودا

ابلضماف العاـ، واكمة ؼبا ثبت ؽبا أف اؼبديونية نشأت ابتداء من اتريخ صدور أوؿ الكمبياالت، أي 
قبل اتريخ اؽببة، واستنتجت من ذلك أف اؽببة أبرمت حاؿ إحاطة الدين دباؿ الواىب وقضت ابلتبعية 

من ؽ.ؿ.ع، تكوف  0510ؽبا، ابعتبارىا إضعافا للضماف العاـ اؼبقرر على أمواؿ اؼبدين طبقا للفصل إببطا
 .13قد ركزت قرارىا على أساس وعللتو تعليال سليما "

وخالفا لالذباه أعاله، فقد سبق ألحد األبناؾ أف تقدـ إُف اكمة التجارية ابلدار البيضاء بطلب 
بعدـ مواجهتو بو بوصفو غَتا عن أطرافو ودائنا للطرؼ البائع، واغبكم على يرمي إُف إبطاؿ عقد البيع و 

اافظ العقاري ابلتشطيب عليو، فأصدرت بشأنو حكما برفض الطلب، ومت أتييده من ؿبكمة 
بعد إجرائها حبثا حوؿ موضوع العقار اؼببيع، على أساس أف ىناؾ  14االستئناؼ التجارية ابلدار البيضاء

                                                                                                                                                                         

إلبعاد اؼبلك من ذمتو اؼبالية للظهر دبظهر اؼبعسر والتهرب من اؼبتابعات القضائية ضده بصفتو كفيال للمدينة األصلية فبا يكوف معو 
 نقض ".القرار الذي رفض الطلب ابلعلة اؼبذكورة فاسد التعليل اؼبوازي النعدامو وغَت مرتكز على أساس وعرضو لل

 ) غَت منشور (. 534/5/0/5105ملف شرعي عدد :   51/12/5101مؤرخ  يف  :  565قرار عدد  :  -12
 –منشور دبجلة قضاء ؿبكمة النقض  – 045/5/0/5101يف اؼبلف الشرعي عدد  5102مارس  15الصادر بتاريخ  55القرار عدد  -13

 .5102سنة  – 46العدد 
 )غَت منشور(. 4251/11يف اؼبلف عدد  04/11/15خ الصادر بتاري 5243/0ػ قرار عدد  14
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من ؽ.ؿ.ع  0510وأف الفصل ، 15ُت دعوى اإلبطاؿ من أجل الصورية، والدعوى البوليانيةفرقا شاسعا ب
ال ينص على اإلبطاؿ، وأنو كاف على البنك أف يطالب بعدـ نفاذ تصرؼ اؼبدين يف حقو بدؿ أف 

 يطالب إببطاؿ البيع.
قضت بنقض قرار ؿبكمة االستئناؼ بناء على التعليل التاِف: "حيث  16غَت أف ؿبكمة النقض

التمس البنك الطالب من اكمة التصريح إببطاؿ عقد البيع اؼبرـب بُت اؼبطلوبُت، وبعدـ مواجهتو بو، ؼبا 
 ؽبذا التصرؼ من إنقاص للذمة اؼبالية ؼبدينو البائع، ولكوف البنك غَتا ابلنسبة ؽبذا العقد الصوري تبعا

من ؽ.ؿ.ع، فأصدرت ؿبكمة االستئناؼ قرارىا بتأييد اغبكم االبتدائي القاضي  0510و 55للفصلُت 
برفض الطلب، ودوف أف تناقش توفر عناصر الصورية من عدمها معتربة" أف اإلبطاؿ ال يكوف لو ؿبل 

رى منو أو يف حاالت أخ 23و 22و 56و 1من ؽ.ؿ.ع  إال يف الفصوؿ  500طبقا ؼبقتضيات الفصل 
اؼبتمسك بو ال ينص على اإلبطاؿ حىت يعترب من حاالتو اليت نص عليها  0510وبددىا القانوف، والفصل 

القانوف، فكاف على البنك اؼبستأنف أف يطالب بعدـ نفاذ تصرؼ اؼبدين يف حقو كدائن، ال أف يطالب 
ى اليت وبددىا القانوف، اؼبذكور يشَت إُف اغباالت األخر  500إببطاؿ البيع"، يف حُت، وما داـ الفصل 

اؼبذكور، وإف َف ينص صراحة على إبطاؿ التصرفات اؼبؤدية إلضعاؼ الذمة اؼبالية  0510فإف الفصل 
للمدين ذباه دائنيو، ؼبا اعترب أف صبيع أمواؿ اؼبدين تشكل ضماان عاما، فإف مؤداه ىو اؼبطالبة إببطاؿ 

ى بو القرار من لزـو اؼبطالبة بعدـ نفاذ تصرؼ اؼبدين ىذه التصرفات، إف أثبت الدائن صوريتها، أما ما أت
يف حق دائنو، فإنو عالوة عن أف البنك التمس يف مقالو االفتتاحي اغبكم كذلك بعدـ مواجهتو بعقد 
البيع الصوري، فإف ما ذكر يهم الدعوى البوليصية اليت ىي دعوى عدـ نفاذ التصرؼ اؼبدين يف حق 

                                                           

ػ وتسمى أيضا ابلدعوى غَت اؼبباشرة، وتعٍت تلك الدعوى اليت يرفعها الدائن على مدين مدينو للمطالبة حبق مدينو.  ولعل العلة 15 
اضاة مديٍت اؼبدين، مع العلم أف القانونية اليت تسمح بقبوؿ مباشرة ىذا النوع من الدعاوى ىي اعتبار الدائن انئبا عن مدينو يف مق

 مصدر ىذه النيابة ىو القانوف. 
من  0034وذبدر اؼبالحظة أف اؼبشرع اؼبغريب َف ينص على الدعوى البوليصية أو البوليانية خالفا لباقي التشريعات اؼبقارنة كفرنسا )اؼبادة 

 من ؽ ـ (. 015ؽ ـ ـ ؼ (  ومصر) اؼبادة  
ى أيضا بدعوى عدـ نفاذ التصرؼ يف حق الدائن الذي يتضرر من تصرفات مدينو الرامية إُف إضعاؼ ونشَت إُف أف ىذه الدعوى تسم

  ونقص الضماف العاـ بسوء نية ".
ص  5عدد  -ؾبلة اؼبنازعات العقارية 0315/5/5/5115يف اؼبلف التجاري عدد  5/5/5112اؼبؤرخ يف  010قرار ؿبكمة النقض عدد  - 16

004. 
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ؼبشرع اؼبغريب، وبذلك جاء قرارىا متسما بفساد التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو دائنو، غَت اؼبنظمة من طرؼ ا
 فبا يعرضو للنقض".

وترتيبا على ذلك، يبقى نفس السؤاؿ مطروحا خبصوص وجوب إعداد زوج اؼبدين اػباضع للتسوية 
سيما أف مدونة ال ، أو التصفية القضائية جردا أبموالو الشخصية وفق قواعد نظاـ الزواج الذي يطبق عليو

التجارة قد خولت للسنديك أف يطلب بعد إثباتو بكل الوسائل أف األمالؾ اليت يبلكها زوج اؼبدين أو 
الشيء ، أبناؤه القاصروف قد اشًتيت بقيم دفعها ىذا األخَت، ضم تلك اؼبمتلكات إُف ابب األصوؿ

ن نية ابلرسم العقاري. فهل يبكن الذي يطرح إشكالية اغبماية القانونية غبقوؽ األغيار اؼبقيدين حبس
للسنديك طلب إجراء تقييد احتياطي للدعوى اؼبوجهة ضد الوِف الشرعي اػباضع ؼبسطرة التسوية أو 
التصفية القضائية حىت تتأتى لو اافظة على حقوؽ الدائنُت أبثر رجعي؟ وما ىي اآلاثر اؼبًتتبة عن 

 اؼبذكور؟تفويت القاصرين لعقاراهتم افظة بعد اغبكم 
نعتقد أف دعوى السنديك الرامية إُف ضم أمواؿ القاصرين إُف أصوؿ اؼبدين اػباضع ؼبسطرة التسوية 
أو التصفية شأهنا شأف ابقي الدعاوى العقارية الرامية إُف استحقاؽ حق عيٍت عقاري، وال يبكن أف وبتج 

من مدونة اغبقوؽ  05يات اؼبادة هبا يف مواجهة األغيار إال من اتريخ تقييدىا احتياطيا عمال دبقتض
العينية. ومن مث فإف إغفاؿ القياـ هبذا اإلجراء يًتتب عنو إىدار حفظ اغبق أبثر رجعي عند التقييد 
النهائي للحكم الذي يبكن أف يصدر وفق طلب السنديك، األمر الذي يلحق ابلتاِف الضرر ابلدائنُت 

 الذين يعولوف على قيمة أصوؿ اؼبدين.
قاصرين اؼبالكُت اؼبسجلُت ابلرسم العقاري يبكنهم تفويت حقوقهم إُف األغيار الذين ذلك أف ال

يسجلوف حبسن نية بعد اغبكم ابلتسوية أو التصفية القضائية، فتتحصن حقوقهم من الطعن فيها طبقا 
من مدونة التجارة. إذ إف صالحية السنديك يف طلب ضم أمواؿ القاصرين إُف األصوؿ، ال  345للمادة 

يبكن أف سبتد إُف الغَت الذي انتقلت إليو تلك اغبقوؽ طاؼبا أنو هبهل وضعية سلفو، ويتمسك بقرينة 
 حسن النية اؼبفًتضة فيو من طرؼ اؼبشرع. 

تضي من السنديك اإلسراع بضرورة تقييد مقاؿ لذلك، فإف ربقيق اغبماية للمقاولة وللدائنُت يق
الدعوى اؼبذكورة احتياطيا ابلرسم العقاري، حىت تتأتى االستفادة من مزية األثر الرجعي يف حفظ اغبقوؽ 

 من جهة، ويهدـ قرينة حسن النية اؼبفًتضة يف الغَت الذي يسجل الحقا على التقييد االحتياطي.
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 ي واغبجز العقاري كقرينة على سوء النيةالتقييد االحتياط : احملور الثاين
من ظهَت التحفيظ العقاري، يوحي إبمكاف  33إف إعماؿ مفهـو اؼبخالفة ؼبقتضيات الفصل 

التمسك إببطاؿ التقييد يف مواجهة الغَت ذي النية السيئة. وأف إثبات سوء النية يقع على مدعيو، ويتم 
من خالؿ ثبوت العلم اليقيٍت ابلتواطؤ الواقع بُت اؼبشًتي الثاين والبائع لإلضرار ابؼبشًتي األوؿ، 

إذ إف اؼببدأ يف التشريع . 17تمسك ابألسبقية يف التقييد ابلرسم العقاريوإمكانية ربصُت حقو عن طريق ال
العقاري يقضي أنو ال هبوز للمشًتي األوؿ غَت اؼبسجل اؼبطالبة ابلتشطيب على عقد شراء اؼبشًتي 
الثاين بعلة أنو األسبق اترىبا، على اعتبار أف األسبقية يف التقييد ىي اليت تنشئ اغبق يف مواجهة 

 والغَت. األطراؼ
وقد سبق كمة النقض أف استقرت على تكريس ىذه القاعدة معترب أنو :"ال يكوف أثر حىت بُت 
اؼبتعاقدين لالتفاقات الرامية إُف إنشاء أو نقل حق عيٍت عقاري إال من اتريخ تقييدىا يف الرسم العقاري، 

إشهاره بتقييده يف الرسم العقاري وال يبكن حصوؿ ضباية اغبق العيٍت حىت بُت اؼبتعاقدين إال عن طريق 
من الظهَت العقاري الصادر بتاريخ التحفيظ  34اؼبخصص لكل عقار، كما يستفاد ذلك من الفصل 

العقاري ... وعليو فإف ؿبكمة االستئناؼ تكوف قد خرقت ىذه اؼببادئ عندما قضت بقبوؿ مطلب 
من عقد متضمن  0616يوليوز  4شركة كاف يرمي إُف اغبكم بشطب ما سجل يف الرسم العقاري يف 

وذلك ليتأتى للشركة الطالبة أف تقـو بتقييد عقد شرائها  0616يونيو  4لتفويت حقوؽ عينية، ؿبرر يف 
  18".0655ارر يف اتريخ فاتح يونيو 

ونظرا ألنبية التقييدات اؼبؤقتة كمعيار يف إثبات سوء النية لدى الغَت اؼبسجل ابلرسم العقاري، إضافة 
أف العمل القضائي دأب على اعتمادىا ؽبدـ قرينة حسن النية، فقد ارأتينا تقسيم ىذه الفقرة إُف إُف 

 فكرتُت على الشكل التاِف:

                                                           

 وع األسبقية يف التقييد راجع: للتوسع يف موض - 17
نوقشت  –رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا اؼبعمقة  –الشعيبية ظبوح: "ؿباذير الًتاخي يف تسجيل اغبقوؽ العينية يف الرسم العقاري" -

 .5111 –0666سنة  –بكلية اغبقوؽ دبراكش
ص  – 0635أكتوبر  –السنة األوُف  – 0العدد  –منشور دبجلة القضاء والقانوف  - 0635ماي  02صادر بتاريخ  555قرار رقم  -18
51. 
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 أوال: التقييد االحتياطي كمعيار إلثبات سوء النية
 اثنيا: اغبجز العقاري كمعيار إلثبات سوء النية
 الغَت:أوال : التقييد االحتياطي كقرينة على سوء نية 

إذا كاف التقييد االحتياطي يهدؼ إُف اافظة مؤقتا على ضماف اغبق أبثر رجعي منذ اتريخ إجرائو  
ابلرسم العقاري، فإف آاثره القانونية سبتد إُف الغَت الذي يفًتض فيو أنو على علم بو، ولو كاف ىذا الغَت 

  التاريخ على شراء اؼبشًتي الثاين.  اؼبدعي غبقوؽ غَت مسجلة ىو اؼبشًتي األوؿ دبقتضى عقد سابق يف
فكيف يبكن إذف ىدـ قرينة حسن النية اؼبفًتضة يف اؼبشًتي الثاين سيء النية اؼبسجل ابلرسم 
العقاري، ودحض اغبجية اليت يتمتع هبا ىذا األخَت؟ أو بعبارة أخرى ما ىو اؼبعيار القضائي لتحديد 

 ت الرسم العقاري ؟سوء النية من عدمو يف الطرؼ اؼبالك وفق بياان
فإف العمل القضائي أكد ، 19جوااب عن ذلك، وابلرغم من اػبالؼ الفقهي القائم حوؿ ىذه اؼبسألة

أنو ال يبكن اعتبار اؼبشًتي الثاين لعقار ؿبفظ سيئ النية ما داـ التقييد االحتياطي للمشًتي األوؿ مت يف 
 .20نفس اليـو الذي وقع فيو الشراء الثاين

ويستفاد من ىذا القرار أف قياـ اؼبشًتي األوؿ إبجراء تقييد احتياطي لضماف اغبق مؤقتا على الرسم 
العقاري، يعترب قرينة قانونية قاطعة على ثبوت سوء نية اؼبشًتي الثاين الذي تعامل بشأف العقار افظ 

                                                           

 ىناؾ ثالثة اذباىات فقهية بشأف مسألة إثبات سوء نية الغَت اؼبكتسب غبق عيٍت متعلق بعقار ؿبفظ كالتاِف: -19 
عقد بيع آخر سبق وأف أجراه مالك العقار، فإف ذلك االذباه األوؿ: يعترب أف ؾبرد علم اؼبشًتي الثاين أف عقده الحق من حيث الزمن ل

 يشكل قرينة كافية على توافر سوء النية وترتيب أثر عدـ االحتجاج بتسجيلو. 
ؾبلة اغبقوؽ للبحوث القانونية  -مشس الدين الوكيل: "أثر الغش على األسبقية يف التقييد"  -. 052ص  -ـ س  -سعاد عاشور  -

 .53ص  - 0626 -السنة الثامنة  - 05العدد  -واالقتصادية 
االذباه الثاين: يعترب أف ؾبرد علم اؼبشًتي بوجود عقد سابق بُت البائع وبُت مشًت آخر ال يثبت سوء نيتو، بل إف اؼبشًتي األوؿ ىو 

أنو يشًتط لثبوت سوء النية لدى اؼبشًتي الثاين ربقق العلم عند تسجيل حقو  الذي أنبل وتراخى يف تسجيل حقو ابلرسم العقاري. إال
 العيٍت ابلعيوب والشوائب اليت تشوب سند أو رسم من تلقى اغبق عنو. 

 .053ص  -ـ س  -مأموف الكزبري  -
لثاين، بل هبب أف يقًتف ىذا العلم أما االذباه الثالث: يعترب أف ؾبرد العلم وحده بسبقية الشراء غَت كاؼ لثبوت سوء نية اؼبشًتي ا

 بوسائل تدليسية، أو وجود تواطؤ بُت اؼبشًتي والبائع من أجل اإلضرار حبقوؽ اؼبشًتي األوؿ.
 .511ص  –مازف اعبم: "ـ س"  -.160ص  –ـ س –.."دمحم خَتي: "ضباية اؼبلكية العقارية ونظاـ التحفيظ  -

 .0653السنة السادسة ػ  5ر دبجلة اامي العدد منشو  05/4/54صادر بتاريخ  5411قرار عدد  - 20
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ات سوء نية ىذا األخَت إعماال ؿبل النزاع رغم كونو مثقال ابلتقييد أعاله، ويكوف ابلتاِف معفى من إثب
من ؽ.ؿ.ع اليت تنص على أف "القرينة القانونية تعفي من تقررت ؼبصلحتو من   125ؼبقتضيات الفصل 

 كل إثبات. وال يقبل أي إثبات ىبالف القرينة القانونية".
 ىذا االذباه معتربا أف الشهادة الصادرة عن اافظ واليت تشَت إُف 21وقد كرست ؿبكمة النقض

وجود تقييد احتياطي كافية العتبار اؼبشًتي سيء النية، حبيث إف ىذه الشهادة تفيد وجود نزاع حوؿ 
العقار اؼبثقل بو. ودبا أف اؼبشًتي قاـ بتحدي اؼبسطرة اعبارية فإنو يعترب سيئ النية ويتحمل عواقب سوء 

 نيتو.
هائي للحق العيٍت يف الرسم العقاري كما اعتربت نفس اكمة يف قرار آخر " أنو إذا كاف التقييد الن

ال يرتبط أبجل معُت، فإف ثبوت علم اؼبشًتي الالحق بوجود شراء سابق لو من خالؿ التقييد االحتياطي 
بناء على أمر قضائي اؼبقيد ابلرسم العقاري، هبعلو مشًتاي سيء النية، بدليل أف ىذا التقييد وإف َف يتم 

حيتو القانونية، فإنو مع ذلك يدؿ على اإلعالف عن مطالبة الغَت التشطيب عليو رغم انتهاء مدة صال
 33حبق عيٍت يف الرسم العقاري الذي قيد فيو، ويهدـ قرينة حسن النية اؼبقررة يف الفقرة الثانية من الفصل 

 .22من قانوف التحفيظ العقاري "
اعتربت من خاللو أف "  وأف ىذا التوجو القضائي كمة النقض أكدتو أيضا يف قرار صادر بغرفتُت

عنصر العلم ابلبيع السابق يعد واقعا اثبتا ينفي حسن نية اؼبشًتي الثاين. واكمة استخلصت عنصر 
سوء نية ىذا األخَت من كونو عندما أقدـ على التقييد االحتياطي ابلرسم العقاري اؼببيع واغباؿ أف ىذا 

دعوى التشطيب على عقد بيع اؼبشًتي الثاين اؼبقدمة يف األخَت مثقل بتقييد احتياطي قبلو، وابلتاِف فإف 
 .23ال تقتضي استصدار حكم سابق إببطاؿ التصرؼ " 0605غشت  05من ظهَت  33إطار الفصل 

وترتيبا على ما ذكر أعاله، يتضح أف إجراء تقييد احتياطي ابلرسم العقاري يعترب دليال كافيا على 
أف العقار افظ مثقال ابلتقييد اؼبذكور، يف حُت أف ىذا التوجو سوء نية اؼبشًتي الثاين الذي تعامل بش

                                                           

 وما بعدىا. 054ػ ص  0655ػ سنة 50ػ منشور دبجلة قضاء ؿبكمة النقض عدد  0650نونرب  05صادر بتاريخ  554قرار عدد  - 21
 غَت منشور. 5411/0/0/5101يف اؼبلف اؼبدين عدد  5105مارس  05صادر بتاريخ  0553قرار عدد  -22
 .5105منشور ابلتقرير السنوي كمة النقض لسنة  5556/0/5/5105ملف مدين عدد  15/14/5105بتاريخ  555/5قرار عدد  -23
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القضائي ؿبل نظر من الناحية القانونية، على اعتبار أف ىذه القرينة القضائية ليست مطلقة يف إثبات 
سوء النية، وإمبا نسبية فقط، ألف األمر يتوقف على ربديد طبيعة التقييد االحتياطي اؼبشار إليو يف الرسم 

 عقاري وما إذا كاف مؤسسا على سند أو على أمر قضائي، أو مقاؿ للدعوى.ال
ومعٌت ذلك، أنو إذا تعلق األمر بتقييد احتياطي بناء على سند أو على أمر قضائي، فإف حجية 
التقييد اؼبذكور تنقضي وبقوة القانوف بعد انصراـ أجل عشرة أايـ ابلنسبة لألوؿ، وثالثة أشهر ابلنسبة 

يًتتب عن ذلك لزوما انتفاء سوء نية الغَت اؼبقيد الحقا للتقييد االحتياطي دبجرد انتهاء األجل، للثاين. و 
وبعد أف يتعذر على اؼبستفيد منو إقباز التقييد النهائي غبقو داخل األجل أعاله. بل قد يكوف سوء النية 

الذي انقضت مدة صالحيتو، غَت موجود أصال منذ تقييد الغَت غبقو يف اتريخ الحق للتقييد االحتياطي 
 وزاؿ ابلتاِف مفعولو القانوين يف حفظ اغبق أبثر رجعي.

أما إذا تعلق األمر بتقييد احتياطي بناء على مقاؿ، فإف قرينة سوء النية تكوف قاطعة طاؼبا أف الغَت 
قضي قد سجل حقو يف وقت الزاؿ القضاء َف يفصل يف اؼبقاؿ اؼببٍت عليو حبكم مكتسب لقوة الشيء اؼب

بو، وتكوف تلك القرينة نسبية يف حالة وقوع التقييد بعد صدور اغبكم اؼبذكور بعدـ االعًتاؼ ابغبق 
اؼبدعى بو من قبل اؼبستفيد من التقييد االحتياطي، ألف ؾبرد بقاء ىذا األخَت مقيدا ابلرسم العقاري ال 

كور أصبح ىو والعدـ وسواء من الناحية يعٍت أف الغَت اؼبقيد بعد ذلك سيء النية، ما داـ أف التقييد اؼبذ 
 الواقعية استنادا لقوة الشيء اؼبقضي بو.   

ونعتقد أف اؼبعيار الذي يتعُت اعتماده إلثبات سوء نية الغَت اؼبتلقي للحق العيٍت ابلرسم العقاري 
لقرائن القوية يتجلى يف ضرورة توافر التواطؤ لدى اؼبشًتي الثاين، أو نية اإلضرار ابلدائن، انطالقا من ا

واؼبنضبطة مع ظروؼ ووقائع كل انزلة على حدة، والذي هبب أف تستخلصو اكمة اؼبعروض عليها 
 .24النزاع دبا ؽبا من سلطة تقديرية يف ىذا اجملاؿ دوف رقابة عليها من طرؼ ؿبكمة النقض يف ىذا اإلطار

 اثنيا : اغبجز العقاري كقرينة على سوء نية الغَت

                                                           

نشَت إُف أف إدخاؿ اؼبشًتي الثاين يف الدعوى الذي يقيمها ضد البائع ؽبما، يشكل وسيلة إلعالمو أبسبقية شرائو، وينفي عنو  - 24
قاؿ الدعوى قبل تسجيل شرائو ابلرسم العقاري، ودوف حاجة من اؼبشًتي األوؿ إُف تقييد حسن النية اؼبفًتض فيو طاؼبا أنو توصل دب

مقاؿ الدعوى احتياطيا من قبل اؼبشًتي األوؿ. ومع ذلك، فإف الدور اغبمائي ؼبؤسسة التقييد االحتياطي يظهر بشكل جلي يف حفظ 
 ة مؤقتة كانت أو هنائية.اغبق من خالؿ رتبتو أبثر رجعي يف مواجهة صبيع التقييدات الالحق
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اإلشارة إُف أف العمل القضائي قد اعترب اؼبوىوب ؽبا سيئة النية لكوف اؽببة اؼبنجزة لفائدهتا قد  ذبدر
جاءت بعد علم الطرفُت الواىب واؼبوىوب لو بوقوع اغبجز على الدار ؿبل اؽببة. وال يبكنها تبعا لذلك 

 يبكن إبطالو، ألف قاعدة االستفادة من حجية التقييد ابالستناد إُف أف التصرؼ قد مت تقييده وأنو ال
ثبات التصرؼ وعدـ إبطالو مقررة لصاٌف الغَت حسن النية إعماال ؼبفهـو اؼبخالفة ؼبقتضيات الفقرة الثانية 

 من ظهَت التحفيظ العقاري. 33من الفصل 
ويتعلق األمر بكوف زوجة استصدرت حكما ضد زوجها قضى ؽبا ابلنفقة، وابشرت إجراءات التنفيذ 

على حجز ربفظي أنصب على دار موضوع رسم عقاري، مث قامت بتحويلو إُف حجز  ضده، وحصلت
تنفيذي، ووقع تبليغ اجوز عليو دبحضر اغبجز التنفيذي دوف تبليغ اافظ بذلك، الشيء الذي جعل 

ِف من مالك العقار يبادر إُف إقباز ىبة إُف زوجتو الثانية، ويقـو بتقييد عقد اؽببة يف الرسم العقاري اػبا
 أي إشارة إُف اغبجز اؼبذكور.

 اليت استند عليها يف تعليلو ما يلي:  25وقد جاء يف معرض حيثيات قرار ؿبكمة النقض
من قانوف  440" ... لكن ردا على الوسائل أعبله ؾبتمعة، فإنو ال ؾباؿ لبلحتجاج ابلفصل 

من قانوف التحفيظ العقاري، ما داـ أف االنتقاد موجو  65و 64و 2و 1اؼبسطرة اؼبدنية والفصوؿ 
لئلجراءات السابقة للحجز التنفيذي اليت ال صفة للطاعنة يف إاثرة ذلك ألهنا ليست منفذا عليها. 
وأف الثابت من مستندات اؼبلف وعلى اػبص رسم اؽببة أف ىذا األخَتة انصبت على الرسم 

ابلتايل يًتتب عن ذلك قابلية التشطيب على اغبق العقاري عدد )...( أي على عقار ؿبفظ و 
اؼبسجل إذا توفرت شروط ذلك، وأف القرار اؼبطعوف فيو حُت أيد اغبكم االبتدائي يكوف قد تبٌت 
تعليبلتو اليت جاء فيها: "إف عقد اؽببة أقبز يف الوقت الذي كاف فيو اؼبنزؿ موضوع اؽببة ؿبجوزا 

نفيذي. وأف التفويت تربعا أو بعوض مع وجود اغبجز يكوف حجزا ربفظيا ووقع ربويلو إىل حجز ت
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية طاؼبا أف تبليغ اغبجز للمنفذ  475و 453ابطبل وعدًن األثر طبقا للفصلُت 

عليو قد وقع صحيحا. وأنو ال يلتفت إىل تقييد اؽببة يف الرسم العقاري لكوهنا ابطلة للسبب اؼبذكور 

                                                           

ػ ص  5ؾبلة اؼبنازعات العقارية ػ دالئل عملية  - 5216/0/0/5111يف اؼبلف اؼبدين عدد  52/12/5112اؼبؤرخ يف  0244ػ قرار عدد  25
02. 



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

216 

اؼبنجزة لفائدة اؼبدعية قد جاءت بعد علم الطرفُت الواىب واؼبوىوب لو بوقوع من جهة وألف اؽببة 
اغبجز على الدار ؿبل اؽببة وبذلك تعترب اؼبوىوب ؽبا سيئة النية وال يبكنها تبعا لذلك االستفادة من 
 حجية التقييد ابالستناد إىل أف التصرؼ قد مت تقييده وأنو ال يبكن إبطالو، ذلك ألف قاعدة ثبات

التصرؼ وعدـ إبطالو مقررة لصاحل حسن النية فقط وىو ما يستفاد من اؼبفهـو اؼبخالف للفقرة 
 من ظهَت التحفيظ العقاري". 66الثانية من الفصل 

ويالحظ من خالؿ حيثيات القرار أعاله أنو اعتمد أساسُت قانونيُت إلبطاؿ عقد اؽببة والتشطيب 
كوف اؽببة أقبزت بعد إجراء اغبجز، والثاين يتجلى يف علم   عليو من الرسم العقاري. األوؿ يتمثل يف

 الواىب واؼبوىوب ؽبا ابغبجز، واعترب ابلتاِف ىذه األخَتة سيئة النية.
وحده كاؼ لًتتيب أثر البطالف على عقد اؽببة  من ؽ ـ ـ 142ونعتقد أف إعماؿ مقتضيات الفصل 

 حاجة للبحث يف علم اؼبوىوب ؽبا ابغبجز من اؼبنجز بعد تبليغ اجوز عليو ابغبجز التنفيذي، وال
عدمو حىت يبكن اعتبارىا سيئة النية، طاؼبا أف ىناؾ منعا تشريعيا للمنفذ عليو من إجراء أي تفويت يف 
العقار دبجرد تبليغو ابغبجز ربت طائلة البطالف. إذ إف ربقق العلم اػباص ابغبجز التنفيذي لدى اؼبدين 

التفويتات اليت هبريها بشأف العقار اجوز ابطلة بنص القانوف. وأف الغَت الذي اجوز عليو هبعل صبيع 
تلقى اغبق من اجوز عليو، وقاـ بتقييد عقد الشراء، أو اؽببة ابلرسم العقاري ال وبق لو التمسك حبسن 

منذ اتريخ نيتو يف اكتساب اغبق لتحصُت حقوقو، على اعتبار أف العقد الرابط بينو وبُت اؼبدين ابطل 
إنشائو، وأف الباطل ابطل ال يصحح ابلتقييد أتكيدا لقاعدة اؼبعدـو حسا كاؼبعدـو شرعا، ومن مث فإف 
اعتبار القرار أعاله أف اؼبوىوب ؽبا سيئة النية استنادا إُف علمها ابغبجز العقاري ىو تعليل زائد ومنتقد 

إليو اكمة يًتتب عنو اإلبطاؿ، وليس  يف النازلة اؼبذكورة، بدليل أف ىذا االستنتاج الذي خلصت
من ؽ ـ ـ، فإف  142البطالف. وأنو ماداـ قد ثبت سبب من أسباب البطالف اؼبنصوص عليو يف الفصل 

ذلك يغٍت اكمة عن البحث عن القرائن القضائية من ظروؼ ووقائع النازلة اؼبعروضة عليها 
علم اؼبوىوب ؽبا بوقوع اغبجز التنفيذي قبل  الستخالص سبب من أسباب اإلبطاؿ اؼبتمثلة يف حصوؿ

 إقباز عقد اؽببة.
 125وغٍت عن البياف أف ترتيب جزاء "البطالف" الوارد ضمن مقتضيات الفقرة األخَتة من الفصل 

وبدد  125من ؽ ـ ـ قد أاثر جدال فقهيا وقضائيا. إذ مت تفسَته أبف اعبزاء اؼبشار إليو يف آخر الفصل 
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اجز ال أبطراؼ التصرؼ يف حد ذاهتم، وأف مفهـو الباطل يعد لفظا زائدا، ألف مناط عالقة التصرؼ ابغب
إعمالو يقتضي إنشاء التزاـ بُت طرفُت على األقل واعترب أف التصرفات الواردة على العقار افظ 

ؾ صحيحة وقائمة بُت أطرافها ولكنها غَت انفذة يف مواجهة اغباجز، ويتعُت على اافظ على األمال
العقارية تقييدىا ويبقى العقار مثقال ابغبجز إُف حُت ربويلو إُف حجز تنفيذي أو رفعو من طرؼ اجوز 

إُف اعتبار أف ىذا الرأي غَت سليم استنادا إُف مقتضيات الفصل  26عليو. يف حُت ذىب البعض اآلخر
من ظهَت التحفيظ العقاري اليت توجب تبليغ كل أمر رظبي حبجز عقاري إُف اافظ العقاري الذي  54

يقيده فورا ابلرسم العقاري، وابتداء من اتريخ التقييد اؼبذكور ال يبكن أف يباشر بشأف العقار أي تقييد 
اافظ من إجراء أي جديد خالؿ مدة جرايف مسطرة نزع اؼبلكية، مضيفا أف ىذا النص صريح يف منع 

 تقييد جديد بعد اغبجز.
 :ونؤيد التفسَت األوؿ الذي تؤيده ؿبكمة النقض معتربة يف أحد قراراهتا ما يلي

من ؽ ـ ـ، فإف التصرفات اليت هبريها احملجوز عليو والضارة ابلغَت ىي  453"بناء على الفصل  
 فتبقى صحيحة وتنتج آاثرىا بُت الطرفُت، اليت تكوف ابطلة، أما التصرفات اليت مل يتضرر منها الغَت

وؽبذا فإف احملكمة ؼبا اعتربت أف بيع احملجوز يعد ابطبل حىت ابلنسبة للعبلقة بُت طريف العقد تكوف 
 .27قد عللت قضاءىا تعليبل فاسدا موازاي النعداـ التعليل وعرضت قضاءىا للنقض"

للتمسك ابلبطالف اؼبنصوص  54ومن جهة أخرى، فإف استناد الرأي الثاين إُف مقتضيات الفصل 
، يفتقر إُف اؼبنطق القانوين، ووبمل مقتضيات الفصل اؼبستدؿ بو أكثر فبا وبتمل يف 125عليو يف الفصل 

ث اؼبقاصد صياغتو التشريعية اليت جاءت واضحة الداللة ال من حيث األلفاظ واؼبباين، وال من حي
ىو منع إداري يبنع اافظ فقط من إجراء أي  54واؼبعاين، بدليل أف اؼبنع التشريعي الوارد يف الفصل 

تقييد جديد بعد تبليغو ابغبجز، وال يبكن أف يرقى أبي حاؿ من األحواؿ إُف اعتبار التفويتات اليت 
 وقعت بعد التبليغ ابغبجز ابطلة. 

مة النقض قد استقر يف العديد من قراراتو على اعتبار أف "البائع أو ومؤيدان يف ذلك، أف قضاء ؿبك
                                                           

عمقة يف القانوف رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا اؼب –عبدالرضباف ضبوش: "التقييدات اؼبؤقتة على العقار يف التشريع اؼبغريب"  - 26
 .014صفحة  – 5115 -5115سنة  –مراكش  –جامعة القاضي عياض  –نوقشت بكلية اغبقوؽ  –اؼبدين 

 .25ص  – 50 –منشور دبجلة قضاء ؿبكمة النقض عدد  -0655يوليوز  55بتاريخ  255ػ قرار رقم  27
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خلفو العاـ ملـز بتطهَت الرسم العقاري من اغبجز العقاري اؼبثقل بو وتقييد عقد شراء اؼبشًتي لنقل 
اؼبلكية، مؤكدة على صحة العقد الرابط بُت الطرفُت طاؼبا أف أحدا من الغَت َف يتضرر من تصرؼ اؼبدين 

  28جوز عليو".ا
اعتربت أف إقداـ الغَت على الشراء ابؼبراضاة لعقار رغم علمو إبجراءات  29كما أف نفس اكمة

 بيعو ابؼبزاد العلٍت يعترب قرينة على سوء نيتو حسب اغبيثيات الواردة ضمن أحد قراراهتا الذي جاء فيو:
" من اؼبقرر قضاء أنو ال ؾباؿ لبلستدالؿ حبسن نية اؼبشًتين غبقوؽ مشاعة على عقار ؿبفظ  

ما داـ قد ثبت أبهنم على علم اتـ ابغبكم القاضي ببيع اؼبدعى فيو ابؼبزاد العلٍت، وإقدامهم رغم 
التنفيذ ذلك على شرائو ابؼبراضاة دوف مطالبة البائعُت ابزباذ اإلجراءات البلزمة لوقف إجراءات 

يف الرسم العقاري ؿبل النزاع ال أتثَت لو أماـ  -كمشًتين  –قبل شرائهم. وأف ؾبرد تقييدىم 
إجراءات اغبجز التنفيذي اؼبقيدة على العقار، إذ أف تقييدىم اؼبشار إليو، واغباؿ ما ذكر هبعلهم 

 من قانوف االلتزامات والعقود ". 451ؾبرد خلف طبقا للفصل 

                                                           

 جاء يف حيثيات ىذا القرار ما يلي:  - 28
" لكن حيث إف التصرفات اليت هبريها اجوز عليو والضارة ابلغَت ىي وحدىا اليت تكوف ابطلة، أما إذا َف يتضرر أحد من الغَت من 
تصرؼ اجوز عليو فيبقى التصرؼ صحيحا وينتج مفعولو بُت الطرفُت. ودبا أف الطالبُت ىم خلفاء للهالك يف العقار ؿبل النزاع فال 

سك ابغبجز كسبب إلبطاؿ العقد ألهنم ليسوا من الغَت وحلوا ؿبل اؽبالك كطرؼ يف العقد، وال يبكنهم التحلل من حق ؽبم يف التم
 موروثهم بدعوى اغبجز على العقار اؼببيع ". 

 .10ػ  ص  52ػ منشور دبجلة قضاء ؿبكمة النقض عدد  50/6/0644صادر بتاريخ  255قرار رقم  -
 آخر ما يلي:  وقد أكدت نفس اكمة يف قرار

".. ومن جهة اثلثة فإف اافظ ال يلتجأ إليو لتسجيل اغبقوؽ إال عند خلوىا من النزاع، يف حُت أف العقار موضوع الدعوى مثقل 
حبجز عقاري ومسجل ابسم اؼبوصى لو فبا ال بد معو من االلتجاء أوال إُف القضاء لتطهَت العقار من اغبجز، واإلذف بتسجيل اغبق 

 عليو". 
 – 50السنة  -21 -25منشور دبجلة قضاء ؿبكمة النقض عدد  1656/60ملف مدين عدد  0664.5.00مؤرخ يف  600قرار عدد  -

 .   51ص 
 غَت منشور. 5520/0/5/5100ملف مدين عدد :  55/10/5105اؼبؤرخ يف:  50/5القرار عدد:  -29
 



 تجىَذ اىعميُت االوتخابُتىُاث آ
 

  عبد اغبكيم زروؽد. 
 دكتور يف اغبقوؽ

 
ليس خباؼ على أحد من أف االستحقاقات االنتخابية ؿبطة مهمة يف اؼبسار الديبقراطي اؼبغريب، إذ 

 .واغبريف ،واؼبهٍت ،والوطٍت ،واعبهوي ،واإلقليمي ،من خالؽبا يتأتى استكماؿ اؼبشهد التمثيلي الي
 يرونولكل مرشح  ماغبرة إبسناد ثقته إرادهتممن التعبَت عن  اؼبواطنُتسبكن اليت لية اآلفاالنتخاابت ىي 

وحل مشاكلهم وضبل مطالبهم  مأىال لتلك الثقة وقادرا على ربمل مسؤولية التجاوب مع انشغاالهت
 ونبومهم وذبسيد رغباهتم وتسيَت شؤوهنم بشكل يكوف يف مستوى تطلعاهتم.

ؼبعايَت الديبقراطية تقتضي تعزيز مبادئ الشفافية واؼبساواة والنزاىة واغبياد يف العمليات إف ا
على أف  5100من دستور سنة  00االنتخابية. وىذه اؼببادئ مت تكريسها دستوراي، حيث ينص الفصل 

مومية ملزمة االنتخاابت اغبرة والنزيهة والشفافة ىي أساس مشروعية التمثيل الديبقراطي، والسلطات الع
 ابغبياد التاـ إزاء اؼبًتشحُت، وبعدـ التمييز بينهم. 

ووبدد القانوف القواعد اليت تضمن االستفادة على كبو منصف من وسائل اإلعالـ العمومية ىذا، 
 ،واؼبمارسات الكاملة للحرايت واغبقوؽ األساسية اؼبرتبطة ابغبمالت االنتخابية وبعمليات التصويت

ؼبختصة بتنظيم االنتخاابت على تطبيقها. وتتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة وتسهر السلطات ا
 ابلنهوض دبشاركة اؼبواطنات واؼبواطنُت يف االنتخاابت.

من جانيب يف التعبئة للمسانبة لبعض االقًتاحات اليت أعتقد بصواهبا  ةاؼبتضمن ه اؼبقالةيت ىذأتو
. االنتخايب تحيُت منظومتو القانونية هبدؼ ربقيق األمن القانوينلالتشريعية اليت البرط فيها اؼبغرب 

 على الشكل التاِف:من خالؿ ثالثة ؿباور وسأتطرؽ ؽبذه االقًتاحات 

 : تعيُت موطن انتخايب لكل انخبة أو انخباحملور األوؿ
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ي لعل من بُت األمور اليت ربد من مشاركة الناخبُت والناخبات ىو عدـ معرفة الرقم التسلسل
خصوصا ابلنسبة للناخبُت  وأماكن تواجدىا مكاتب التصويت وأرقاـ يف الالئحة االنتخابية للناخب

اعبدد، حيث من الناحية العملية فإف الغالبية من اؼبواطنُت واؼبواطنات دبجرد إيداعهم لطلبات قيدىم 
حلوؿ نتخاابت إُف حُت ابألماكن اليت زبصصها السلطة اإلدارية الية ؽبذه الغاية ينسوف موضوع اال

ىل  النهائي ؼبعرفةاعبدوؿ التعديلي موعد يـو االقًتاع، فال يطلعوف ال على اعبدوؿ التعديلي اؼبؤقت وال 
يتمكنوف من معرفة أماكن عادة ما ىل بياانت قيدىم غبقتها أخطاء مادية أـ ال؟ و و  ىم مسجلُت أـ ال

الرسالة القصَتة للرقم  اؼبخصص ؽبذا الغرض أو لكًتويناؼبوقع االك  تصويتهم ابستخداـ الوسائل إلكًتونية
 .ؽبواتف الذكية واللوحات االلكًتونيةاmon bv  أو عن طريق تطبيق ب 5454

كاف إف ىذه الوسائل تساىم بشكل كبَت جدا يف تبصَت الناخبُت أبماكن التصويت وإف  
فمثال الرسالة القصَتة تعرؼ أتخرا لدقائق نتيجة الضغط خصوصا  استخدامها يعرؼ بعض الصعوابت،

بشبكة االنًتنت، وعملية االطالع يف  متصلوبتاج ؽباتف ذكي  mon bvيف يـو االقًتاع، وتطبيق 
مكاتب السلطة اإلدارية الية تكوف ؿبدودة يف الزماف واؼبكاف وتتطلب معرفة مسبقة هبذا اإلجراء 

 وآبجالو.
قًتح أف يتم إصدار نص قانوين دبقتضاه يقـو السيد العامل بتعيُت أماكن مكاتب ألجل ذلك أ

ؿ وضع اللوائح االنتخابية العامة يف حالة أتسيس اللوائح اجأيوما على األقل قبل بداية  02التصويت ب 
للوائح  ؿ اؼبراجعة السنوية أو اؼبراجعة االستثنائيةاجأقبل بداية  أو la refonteاالنتخابية من جديد 

 االنتخابية العامة. 
وىكذا فإف اعتماد ىذا اؼبقًتح يستلـز أف تكوف أماكن مكاتب التصويت القريبة من اؽبيئة الناخبة 

ليتم تعيينها بصفة رظبية قبل الشروع يف تلقي طلبات القيد ونقل القيد يف اللوائح االنتخابية العامة  ددةؿب
 اإلقليم. أومن طرؼ عامل العمالة 

داـ أف اؼبغرب أصبح و اغبمد يضم حىت يف العاَف القروي أينما حللت وارربلت إدارات  وما
عمومية وبناايت اتبعة ؼبؤسسات عمومية وشبو عمومية يف مقدمتها اغبجرات واؼبدارس التابعة لوزارة 

تعيينها   أف يتم معو الًتبية الوطنية واؼبراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، بشكل أصبح من اؼبمكن
 .% 66كأماكن للتصويت بتغطية تصل 
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 التسجيل يفيوما مثال من بداية مدة  02وبناء عليو فإنو ال ضَت يف تعيُت أماكن التصويت قبل 
كمركز للتصويت ابلنسبة  )...(اللوائح االنتخابية حبيث يشَت القرار العاملي على أنو تعُت مدرسة 

من مت فإف السلطة اإلدارية الية عند تلقيها طلبات القيد من و  )...(أو ساكنة دوار  )...(لساكنة حي 
وتسلمهم بداية  يف القرار العاملي ؽبذا اغبي خصصحي معُت ستسجل انخبيو يف مركز التصويت اؼب

وصوالت مؤقتة، وبعد قبوؿ القيد يف اللوائح االنتخابية من طرؼ اللجنة اإلدارية يتوصل الناخبوف 
 ا ىو معموؿ بو يف عملية تلقي الًتشيحات.بوصوالت هنائية مثل م

وذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد إُف أنو من الضروري أف يتضمن الوصل النهائي للقيد يف الالئحة 
رقم ومكاف مكتب  - قلت أف يتضمن -يحل ؿبل نظاـ اإلشعارات وبطائق الناخبُت ساالنتخابية الذي 

ه اؼبعطيات مسجلة ابسم الناخب وال يبكن تغيَتىا إال التصويت والرقم التسلسلي للناخب، وأف تبقى ىذ
، أو بطلب من عامل العمالة أو اإلقليم ألسباب كما ىو اغباؿ عند تغيَت اإلقامةبطلب من الناخب  

تقنية مع إخبار الناخب يف اغبالة األخَتة دبعطيات وضعيتو اعبديدة )رقم ومكاف مكتب تصويتو 
 اعبديد(.

تب التصويت أو رقمو لظروؼ ما، فإنٍت أقًتح إصدار نص قانوين دبوجبو ويف حالة تغيَت مكاف مك
عامل العمالة أو اإلقليم أف يقـو إبخبار الناخبُت اؼبعنيُت هبذا التغيَت بكل وسيلة من وسائل على  يتعُت

التبليغ القانونية ابلعنواف اؼبضمن يف طلب القيد أو طلب نقل القيد الذي سبق وأف تقدـ بو اؼبواطن 
 بطريقة إلكًتونية أو ابلطريقة العادية.

وغٍت عن البياف يف ىذا اؼبضمار أف القانوف يلـز حاليا كل انخب غَت مكاف إقامتو داخل النفوذ 
الًتايب لنفس اعبماعة أو اؼبقاطعة أف ىبرب اللجنة اإلدارية اؼبعنية بعنواف إقامتو اعبديد ربت طائلة الشطب 

 التلقائي من الئحة الناخبُت.
ىو الوصوؿ إُف ربديد بشكل دقيق  االقًتاحمن وراء ىذه  أصبو إليها وبناء عليو فإف الغاية اليت

، وال يبكن تغيَت ىذا اؼبوطن إال إبرادة الناخب اؼبوطن االنتخايب للناخب أظبيولكل انخب ما يبكن أف 
وطبقا للقانوف كما يف حالة تغيَت مكاف إقامتو داخل اعبماعة أو اؼبقاطعة أو خارج اعبماعة، أو إبرادة 
السيد العامل بناء على ظروؼ مرتبطة ابلنظاـ العاـ أو أسباب تقنية تستدعي ذلك التغيَت. ويف ىذه 
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للتغيَتات اليت تلحق رقم الناخب  اإبخبار خبصوص ذلك، وابلتاِف نضع حد اغبالة فإف الناخب يتوصل
 ورقم مكتب تصويتو مع كل استحقاؽ انتخايب.

 : تغيَت مسطرة القيد ونقل القيد يف اللوائح االنتخابية العامةاحملور الثاين
القيد أو يبكن اختصار مسطرة القيد ونقل القيد اؼبعموؿ هبا حاليا يف أنو بعد إيداع طلبات 

طلبات نقل القيد ابؼبكاتب اليت تعينها السلطة اإلدارية الية ؽبذا الغرض، ذبتمع اللجنة اإلدارية للتداوؿ 
يف ىذه الطلبات، فتقبل الطلبات اؼبتوفرة فيها الشروط القانونية اؼبطلوبة وترفض اليت ال تتوفر فيها ىذه 

 الشروط. 
ات قيدىم أو نقل قيدىم، غَت أف األشخاص الذين مت ويتم تبليغ األشخاص اؼبعنيُت برفض طلب

قبوؿ طلباهتم ال يتم إخبارىم بذلك، فهم يفهموف ذلك ضمنيا ماداـ أهنم َف يتوصلوا بقرارات رفض 
طلباهتم، فبا قد يدفعهم يف اؼبراجعة الالحقة إُف تقدًن طلبات قيدىم أو نقل قيدىم من جديد ألهنم غَت 

قيدىم، وحىت لو افًتضنا أهنم أتكدوا إما ضمنيا أو ابالطالع على اعبدوؿ متأكدين من قيدىم أو نقل 
التعديلي النهائي دبكاتب السلطة اإلدارية الية، فإهنم لن يعرفوا أمكاف مكاتب تصويتهم ألف عملية 
التبويب ال تكوف إال عند حصر الالئحة االنتخابية النهائية، فبا سيجعلهم يف حَتة من أمرىم مع قرب 

اؼبسطرة اؼبعتمدة ىذه سلبيات من بعض الموعد االقًتاع خبصوص مكاف تصويتهم. ومن أجل تاليف 
حاليا يف القيد ونقل القيد ابللوائح االنتخابية فأنٍت أقًتح أف تصبح مسطرة القيد ونقل القيد على الشكل 

 التاِف: 
 مسطرة القيد ونقل القيد يف اللوائح االنتخابية العامة - أ

بُت مسطرتُت، اؼبسطرة األوُف تتعلق إبيداع طلبات القيد يف اللوائح االنتخابية، واؼبسطرة  مبيز      
 .الثانية زبص طلبات نقل القيد يف اللوائح االنتخابية

 عند طلب القيد يف اللوائح االنتخابية العامة   -0

ادية اليت تعتمد على عندما يتعلق األمر بطلبات القيد يف اللوائح االنتحابية، نفرؽ بُت الطريقة الع
تعبئة مطبوع ورقي يوضع رىن إشارة اؼبواطنُت دبكاتب السلطة الية، وبُت الطريقة االلكًتونية اليت تتم 

 عرب اؼبوقع االلكًتوين اؼبخصص ؽبذا الغرض.
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 القيد ابلطريقة العادية ابؼبطبوع الورقي 

 اإلدارية الية ؽبذه الغاية.يودع اؼبعنيوف ابألمر طلبات القيد دبكاتب زبصصها السلطة 
هبب أف يقدـ اؼبعٍت ابألمر طلب قيده بصفة شخصية، وذلك دبلء مطبوع ـبصص ؽبذا الغرض، 

 وهبب أف وبمل ىذا الطلب توقيع اؼبعٍت ابألمر أو بصمتو.
هبب أف يدِف صاحب الطلب ابلواثئق اليت تثبت توفره على الشروط القانونية اؼبطلوبة للقيد يف 

 ح االنتخابية.اللوائ
 .وصل مؤقتاتسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها و 

تقـو اللجنة اإلدارية خالؿ اجتماعاهتا ببحث طلبات القيد يف اللوائح االنتخابية، ويف حالة قبوؿ 
 الطلب، ربيلو يف اغبُت على مصاٌف العمالة أو اإلقليم.

تتوُف مصاٌف العمالة أو اإلقليم أو عمالة اؼبقاطعات التابعة لنفوذىا اعبماعة أو اؼبقاطعة إبدخاؿ و 
البياانت اػباصة ابلطلب اؼبقبوؿ يف النظاـ اؼبعلومايت وتبويبو يف مكتب التصويت اؼبتواجد دبراكز 

الطلب، وربيل على التصويت اؼبعينة سلفا من طرؼ السادة الوالة والعماؿ األقرب إُف سكٌت صاحب 
الفور اؼبعلومات اػباصة ابلرقم اؼبخصص للمعٍت ابألمر يف الالئحة االنتخابية وعنواف مكتب التصويت 

 ورقمو على اللجنة اإلدارية. 
للقيد يف اللوائح االنتخابية بكل  الوصل النهائيهبب على رئيس اللجنة اإلدارية أف يبلغ كتابة 

نية ابلعنواف اؼبضمن يف الطلب إُف اؼبعنيُت ابألمر الذين مت قبوؿ طلبات وسيلة من وسائل التبليغ القانو 
من اتريخ ازباذ القرار. هبب أف يتضمن الوصل النهائي فضال عن اسم  أايـ 7داخل قيدىم، وذلك 

الناخب الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، اسم اعبماعة والرقم اؼبخصص لو يف الالئحة 
ية ورقم الدائرة االنتخابية اؼبقيد فيها ومكاف مكتب التصويت ورقمو الذي هبب أف يصوت فيو االنتخاب

 الناخب.
هبب على رئيس اللجنة اإلدارية أف يبلغ كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ابلعنواف 

كوف معلال الذي هبب أف ي ،اؼبضمن ابلطلب إُف كل شخص مت رفض طلب قيده القرار القاضي بذلك
 سبعة أايـ التالية لصدوره.أجل ويبلغ ىذا القرار داخل 
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لطلبات القيد  الوصوالت النهائيةهبب على رئيس اللجنة اإلدارية أف يبلغ إُف السفَت أو القنصل 
اؼبقبولة، وقرارات الرفض  يف شأف طلبات القيد اؼبقدمة من طرؼ اؼبغاربة اؼبقيمُت خارج تراب اؼبملكة 

س اعبهات اليت أحالت إليها الطلبات اؼبذكورة. ويقـو السفَت أو القنصل بتبليغ مآؿ طلبات عن طريق نف
هبا بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ابلعنواف  من توصلو يـو 15أجل داخل القيد إُف أصحاهبا 

 اؼبضمن ابلطلب.
   القيد عن طريق اؼبوقع االلكًتوين 

داخل الوطن أو خارجو،  ومستوؼ للشروط اؼبطلوبة قانوان  يبكن لكل مواطنة أو مواطن، سواء
  :للقيد يف اللوائح االنتخابية العامة أف يتقدـ بطلب قيده عن طريق اؼبوقع االلكًتوين التاِف

www.listeselectorales.ma 

يقدـ طلب القيد عن طريق اؼبوقع االلكًتوين من خالؿ ملء نسخة الطلب االلكًتونية، وهبب 
ب الطلب أف يدِف ابؼبعلومات اؼبطلوبة، والتثبت من اؼبعلومات اليت أدُف هبا وأتكيدىا، مث على صاح

اإلشهاد بصحتها ربت طائلة رفض طلبو. كما هبب عليو أف يدِف بعنواف صحيح لربيده االلكًتوين، 
ئي يف عن طلبو. غَت أف ىذا الوصل ال يعترب إشهادا ابلقيد النها وصل مؤقتيقـو بتحميل وطبع  وأف

الالئحة االنتخابية العامة إال بعد موافقة اللجنة اإلدارية اؼبعنية على الطلب اؼبذكور. ويف حالة تقدًن 
طلب وبمل رقم بطاقة وطنية للتعريف سبق تضمينو يف طلب آخر يتوصل صاحب الطلب عرب بريده 

 .االلكًتوين إبشعار ىبربه بعدـ االحتفاظ بطلبو مع بياف السبب يف ذلك
ُف مصاٌف العمالة أو اإلقليم أو عمالة اؼبقاطعات التابعة لنفوذىا اعبماعة أو اؼبقاطعة، اؼبوجو تتو 

لى السلطة اإلدارية الية عإليها طلب القيد الذي مت بشكل الكًتوين طبع الطلب اؼبذكور وربيلو 
 .اؼبختصة

السلطة اإلدارية الية حبثا أوليا للتأكد من صحة اؼبعلومات اؼبضمنة يف شأف كل طلب قيد  ذبري
وارد عن طريق اؼبوقع االلكًتوين، مث ربيل الطلب على أنظار اللجنة اإلدارية مشفوعا دبالحظاهتا، قصد 

 التداوؿ يف شأنو خالؿ اجتماعاهتا.
طلبات القيد يف اللوائح االنتخابية، ويف حالة قبوؿ تقـو اللجنة اإلدارية خالؿ اجتماعاهتا ببحث 
 الطلب، ربيلو يف اغبُت على مصاٌف العمالة أو اإلقليم.
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تتوُف مصاٌف العمالة أو اإلقليم أو عمالة اؼبقاطعات التابعة لنفوذىا اعبماعة أو اؼبقاطعة إبدخاؿ 
مكتب التصويت اؼبتواجد دبركز التصويت  البياانت اػباصة ابلطلب اؼبقبوؿ يف النظاـ اؼبعلومايت وتبويبو يف

اؼبعُت سلفا من طرؼ السادة الوالة والعماؿ األقرب إُف سكٌت صاحب الطلب، وربيل على الفور 
 اؼبعلومات اػباصة ابلرقم اؼبخصص للمعٍت ابألمر يف الالئحة االنتخابية وعنواف مكتب التصويت ورقمو. 

االلكًتوين يف حالة قبوؿ طلب قيده، ويف حالة بعنوانو  الوصل النهائييتلقى صاحب الطلب 
الرفض يتلقى القرار القاضي برفض طلبو، يشار يف قرار الرفض إُف األسباب اليت ارتكزت عليها اللجنة 

 اإلدارية الزباذه.
 عند طلب نقل القيد يف اللوائح االنتخابية  -2

نفرؽ أيضا بُت الطريقة العادية اليت ، االنتحابيةعندما يتعلق األمر بطلبات نقل القيد يف اللوائح 
تعتمد على تعبئة مطبوع ورقي يوضع رىن إشارة اؼبواطنُت دبكاتب السلطة الية، وبُت الطريقة 

 االلكًتونية اليت تتم عرب اؼبوقع االلكًتوين اؼبخصص ؽبذا الغرض.
 نقل القيد ابلطريقة العادية ابؼبطبوع الورقي 

ماعة أخرى أو عب انتخابية قيد من الئحة انتخابية عبماعة إُف الئحةطلبات نقل البإذا تعلق األمر 
من مقاطعة إُف مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إُف دائرة انتخابية أخرى بنفس اعبماعة، وجب أف 

وصبل من الالئحة االنتخابية اؼبقيد فيها، ويسلم لو  اظبويشفع اؼبعٍت ابألمر طلب قيده بطلب شطب 
 .بذلك مؤقتا

هبب على اللجنة اإلدارية للجماعة أو اؼبقاطعة اليت يرغب اؼبعٍت ابألمر يف نقل قيده إُف الئحتها 
أف ربيل على الفور طلب الشطب اؼبذكور على اللجنة اإلدارية ابعبماعة أو اؼبقاطعة اؼبقيد فيها لشطب 

 اظبو من الئحتها مع إشعار ابلتوصل.
لتوصل من طرؼ نظَتهتا، ربيل يف اغبُت طلب نقل القيد عند توصل اللجنة اإلدارية إبشعار اب

اؼبقبوؿ على مصاٌف العمالة أو اإلقليم أو عمالة اؼبقاطعات التابعة لنفوذىا اعبماعة أو اؼبقاطعة اليت تتوُف 
إدخاؿ البياانت اػباصة ابلطلب اؼبقبوؿ يف النظاـ اؼبعلومايت وتبويبو يف مكتب التصويت اؼبتواجد دبركز 

ت اؼبعُت سلفا من طرؼ السادة الوالة والعماؿ األقرب إُف سكٌت صاحب الطلب، وربيل على التصوي
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الفور اؼبعلومات اػباصة ابلرقم اؼبخصص للمعٍت ابألمر يف الالئحة االنتخابية وعنواف مكتب التصويت 
 ورقمو. 

يف اللوائح لطلبات نقل القيد  الوصل النهائيهبب على رئيس اللجنة اإلدارية أف يبلغ كتابة 
االنتخابية بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ابلعنواف اؼبضمن يف الطلب، إُف اؼبعنيُت ابألمر الذين 

الوصل من اتريخ ازباذ القرار. هبب أف يتضمن  أايـ 7داخل مت قبوؿ طلبات  نقل قيدىم، وذلك 
اعبماعة والرقم  اسمالناخب الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف،  اسمفضال عن  النهائي

اؼبخصص لو يف الالئحة االنتخابية ورقم الدائرة االنتخابية اؼبقيد فيها ومكاف مكتب التصويت ورقمو 
 الذي هبب أف يصوت فيو الناخب.

لطلبات نقل  صوالت النهائيةالو هبب على رئيس اللجنة اإلدارية أف يبلغ إُف السفَت أو القنصل 
القيد اؼبقبولة اؼبقدمة من طرؼ اؼبغاربة اؼبقيمُت خارج تراب اؼبملكة عن طريق نفس اعبهات اليت أحالت 

من  يـو 15داخل ويقـو السفَت أو القنصل بتبليغ مآؿ طلبات نقل القيد  ،إليها الطلبات اؼبذكورة
 بليغ القانونية ابلعنواف اؼبضمن ابلطلب.توصلها هبا إُف أصحاهبا بكل وسيلة من وسائل الت

   نقل القيد عن طريق اؼبوقع االلكًتوين 

يبكن لكل مواطنة أو مواطن، سواء داخل الوطن أو خارجو،  ومستوؼ للشروط اؼبطلوبة قانوان 
  :للقيد يف اللوائح االنتخابية العامة أف يتقدـ بطلب نقل قيده عن طريق اؼبوقع االلكًتوين التاِف

www.listeselectorales.ma  

يقدـ طلب نقل القيد عن طريق اؼبوقع االلكًتوين من خالؿ ملء نسخة الطلب االلكًتونية،  
وهبب على صاحب الطلب أف يدِف ابؼبعلومات اؼبطلوبة، والتثبت من اؼبعلومات اليت أدُف هبا، 

ِف بعنواف صحيح لربيده وأتكيدىا، مث اإلشهاد بصحتها ربت طائلة رفض طلبو. كما هبب عليو أف يد
غَت أف ىذا الوصل ال يعترب إشهادا ابلقيد  ،عن طلبو وصل مؤقتيقـو بتحميل وطبع  االلكًتوين، وأف

النهائي يف الالئحة االنتخابية العامة إال بعد موافقة اللجنة اإلدارية اؼبعنية على الطلب اؼبذكور. ويف حالة 
سبق تضمينو يف طلب آخر يتوصل صاحب الطلب عرب تقدًن طلب وبمل رقم بطاقة وطنية للتعريف 

 .بريده االلكًتوين إبشعار ىبربه بعدـ االحتفاظ بطلبو مع بياف السبب يف ذلك



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

227 

تتوُف مصاٌف العمالة أو اإلقليم أو عمالة اؼبقاطعات التابعة لنفوذىا اعبماعة أو اؼبقاطعة، اؼبوجو 
لطلب اؼبذكور وربيلو إُف السلطة اإلدارية الية إليها طلب نقل القيد الذي مت بشكل الكًتوين طبع ا

 .اؼبختصة
السلطة اإلدارية الية حبثا أوليا للتأكد من صحة اؼبعلومات اؼبضمنة يف شأف كل طلب نقل  ذبري

قيد وارد عن طريق اؼبوقع االلكًتوين، مث ربيل الطلب على أنظار اللجنة اإلدارية مشفوعا دبالحظاهتا، 
 قصد التداوؿ يف شأنو خالؿ اجتماعاهتا.

بحث طلبات نقل القيد يف اللوائح االنتخابية، ويف حالة تقـو اللجنة اإلدارية خالؿ اجتماعاهتا ب
 قبوؿ الطلب ربيلو يف اغبُت على مصاٌف العمالة أو اإلقليم.

تتوُف مصاٌف العمالة أو اإلقليم أو عمالة اؼبقاطعات التابعة لنفوذىا اعبماعة أو اؼبقاطعة إبدخاؿ 
ويبو يف مكتب التصويت اؼبتواجد دبركز التصويت البياانت اػباصة ابلطلب اؼبقبوؿ يف النظاـ اؼبعلومايت وتب

اؼبعُت سلفا من طرؼ السادة الوالة والعماؿ األقرب إُف سكٌت صاحب الطلب، وربيل على الفور 
 اؼبعلومات اػباصة ابلرقم اؼبخصص للمعٍت ابألمر يف الالئحة االنتخابية وعنواف مكتب التصويت ورقمو. 

عنوانو االلكًتوين يف حالة قبوؿ طلب نقل قيده، ويف حالة ب الوصل النهائييتلقى صاحب الطلب 
يشار يف قرار الرفض إُف األسباب اليت ارتكزت عليها اللجنة و الرفض يتلقى القرار القاضي برفض طلبو، 

 اإلدارية الزباذه
 احملور الثالث: مزااي اعتماد ىذه االقًتاحات

اإلشعارات اليت كاف جاري  وأاقة الناخب لعل من بُت األسباب اليت دفعت اؼبشرع إُف إلغاء بط
 ترىىي مطالب بعض اؽبيئات السياسية اليت  5102شتنرب  1 القًتاعهبا العمل يف االستحقاقات السابقة 

اإلشعارات واليت تتزامن واغبملة  بطائق الناخبُت أو أف اتصاؿ أعواف اإلدارة ابلناخبُت أثناء قيامهم بتوزيع
 يؤدي إُف توجيو الناخبُت والتأثَت عليهم، فبا يفقد السلطة اغبياد اؼبطلوب فيها. قد االنتخابية 

 :زااي نذكر منهامنح النظاـ االنتخايب ؾبموعة من اؼبتأعاله س ةاؼبقدم اتلذلك فإف االقًتاح
اإلشعارات وتفادي سلبياتو حبيث أف بطاقة الناخب أو االستفادة من إهبابيات نظاـ   -

يصبح دبثابة وثيقة رظبية إلثبات القيد يف الالئحة االنتخابية دوف ضرورة االطالع الوصل النهائي س
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الغالبية  مامن الناحية العملية ال يطلع عليه افذلال ُت اؼبؤقت والنهائيالتعديلي ُتعلى اعبدول
 العظمى من الناخبُت.

تفادي اتصاؿ اإلدارة عموما وأعواف السلطة على وجو اػبصوص ابلناخبُت يف فًتة   -
اإلشعارات ألف من بطائق الناخبُت أو الًتشيحات واغبملة االنتخابية دبناسبة سحب أو توزيع 

أف يؤدي إُف توصل الناخبُت ابلوصوالت النهائية لقيدىم اؼبتضمنة ؼبكاف  االقًتاحشأف تفعيل ىذا 
األحزاب  وأورقم قيدىم يف الالئحة االنتخابية يف فًتة الزاؿ غَت معروؼ فيها اؼبًتشحُت تصويتهم 
 ألف األمر يتعلق بفًتة اؼبراجعة السنوية أو اؼبراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية.  اؼبتنافسة،

التأكد من عدـ وجود أخطاء مادية من طرؼ الناخبُت ألهنم سيطلعوف على بياانهتم يف   -
لوصل النهائي و يف حالة وجودىا اؼبطالبة إبصالحها ماداـ أف عمل اللجنة الوطنية التقنية ا

من  مثال( أايـ 4أجل معقوؿ ) سيكوف ال زاؿ قائما ألف اؼبواطن سيتوصل بوصلو النهائي داخل
اتريخ قبوؿ قيده. مع التأكيد ىنا أف الوصل النهائي الذي يكوف بُت يدي اؼبواطن ىو انعكاس ؼبا 
ىو مضمن ابلالئحة االنتخابية ألنو مطبوع بطريقة معلوماتية من النظاـ اآلِف اؼبعاًف ؼبعطيات اؽبيئة 

التصويت، حبيث أنو الناخبة، ومن مت تفادي األخطاء اؼبادية اليت تشكل إزعاجا لرؤساء مكاتب 
عادة ما يواجو رؤساء مكاتب التصويت انخبُت غبق قيدىم أخطاء مادية هتم رقم بطاقة التعريف 

الناخب الذي الوطنية أو االسم العائلي أو الشخصي فبا هبعل الرؤساء يف حَتة من أمرىم ىل 
ألمر يهم بياانت مقيد ابلالئحة االنتخابية فبا يعٍت أف ىناؾ خطأ مادي أـ أف ا يوجد أمامو

عكر صفو اعبو، فضال قد يمع الناخبُت  جداؿصحيحة تتعلق بناخب آخر، وابلتاِف يدخلوف يف 
واغباؿ أف األمر ال  ،وجعلها مثار الشكوؾ والريبة التصويت يف بعض األحياف لعملية وعن تعطيل

غَت اؼبعصـو من  القائم هبذه اؼبهمة يتجاوز خطأ يف إدخاؿ البياانت لو عالقة ابلعنصر البشري
 اػبطأ أماـ ماليُت البياانت الواجب إدخاؽبا يف اغباسوب.

تفادي ذبمهر الناس حوؿ مكاتب اإلرشاد يف الساعات اليت تسبق وقت إغالؽ مكاتب  -
التصويت فبا يتناىف واالحتياطات األمنية الواجب ازباذىا للحفاظ على النظاـ واألمن العموميُت 

 عروؼ حبساسيتو الشديدة. وال سيما يف ذلك اليـو اؼب
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 األوشطت ثاوُا:
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 الندوات الدولية والوطنية:

  ،03و 02يومي نظمت ؿبكمة النقض بشراكة مع اؼبؤسسة األؼبانية للتعاوف القانوين الدويل 
بنزؿ الرابط ورشة عمل حوؿ موضوع " جودة تشريع القوانُت ومراقبة اؼبعايَت  2016 مارس

 وتقدير األثر يف تشريع القوانُت ".
 

يف إطار التعاوف اؼبغريب األؼباين نظمت ؿبكمة النقض ووزارة العدؿ واغبرايت، بشراكة مع اؼبؤسسة 
تشريع القوانُت ومراقبة اؼبعايَت وتقدير األثر األؼبانية للتعاوف القانوين الدوِف، ورشة عمل يف موضوع جودة 

 يف تشريع القوانُت.
ىذا وقد افتتح اللقاء بكلمة السيد الرئيس األوؿ كمة النقض الذي وقف عند بعض ؿبطات 
التعاوف اؼبغريب األؼباين منوىا ابلتطور الذي عرفتو العالقات بُت البلدين يف عهد عاىل اؼبملكة اؼبلك دمحم 

يف سبيل دعم التعاوف القانوين بُت  IRZكما أثٌت على اجملهودات اليت تبذؽبا اؼبؤسسة األؼبانية السادس،  
اؼبغرب وأؼبانيا. وذكر السيد الرئيس األوؿ ابألنبية اليت يكتسيها التشريع يف ظل العوؼبة وضرورات مالءمتو 

الجتماعية والسياسية والقانونية، لألوفاؽ الدولية واؼبعاىدات اليت ربكم ـبتلف اجملاالت االقتصادية وا
فيما ىبص التشريع واؼبفهـو اعبديد الذي أعطاه إايه. وأكد على  5100مستعرضا أىم مستجدات دستور 

ضرورة تقيد التشريع بتحقيق التوازف يف اؼبيادين اؼبختلفة وربقيق األمنيُت القانوين والقضائي، مع أنبية 
ؿ إعداد أجياؿ مشرعي اؼبستقبل األكفاء. وأشار السيد ضماف االختصاص ابلنسبة للمشرع من خال

الرئيس األوؿ إُف الدور اؽباـ الذي لعبو ويلعبو القضاء، يف سبيل ربسُت جودة التشريع يف اؼبغرب، من 
خالؿ االلبراط يف العملية التشريعية إُف جانب أصحاب االختصاص، بشكل مباشر أو غَت مباشر، 

 يبكن أف يتحقق إُف بقواعد قانونية بسيطة وواضحة، وعملية وقابلة مؤكدا على أف تشريعا جيدا ال
 للتطبيق.

وأعطيت الكلمة للسيد بنساَف أودهبا مدير التشريع بوزارة العدؿ واغبرايت، حيث أثٌت على التعاوف 
اعباد الذي تساىم فيو اؼبؤسسة األؼبانية من خالؿ تعزيز تبادؿ اػبربات على الصعيد الدوِف عموما، 

إصالح األنظمة القانونية والقضائية على وجو اػبصوص، مؤكدا على أف ربقيق النجاعة اؼبنشودة على و 
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مستوى التشريع يتوقف على مقاربة منهجية تعتمد الربؾبة وعقلنة اؼبساطر والتتبع، وتقييم العمل يف ؾباؿ 
اؼبوارد البشرية اؼبكلفة إعداد النصوص التشريعية، وربديث آليات العمل وأتىيل اؼبصاٌف القانونية و 

 ابلتشريع.
يف اؼبغرب خاصة يف ؾباؿ  5100وذكر السيد اؼبدير ابلتحوؿ اعبوىري الذي أحدثو دستور 

التشريع، مؤكدا على أف األثر الكبَت للتشريع على اجملتمع وضرورة تكيفو مع التطورات اليت يعرفها ىو ما 
االىتماـ، وأشار السيد اؼبدير إُف األولوية اليت عرفها ورش يبلي على صانعيو إيالء الصياغة القانونية كبَت 

التشريع بعد الدستور يف اؼبغرب، مهيبا ابؼبشاركُت إُف أنبية اػبروج بتوصيات ترقى ابلتشريع غبسن سَت 
 العدالة.

بشماؿ إفريقيا، توقف عند عنواف  IRZويف تدخل السيد دمحم اؼبنتصر عبيدي مندوب مؤسسة 
تربه مؤشرا إهبابيا على أنبية األشغاؿ، بعدما مت االنتقاؿ من ؿبطة اإلنتاج إُف ؿبطة الورشة الذي اع

اعبودة، حيث كاف اؼبشرع ال يعَت أنبية للمعايَت اؼبعتمدة للتشريع النظرية منها والتطبيقية. ذلك أف 
يكوف التشريع اليـو ينبغي أف يعكس إرادة جيدة للشعب، وأف يصاغ دبا يضمن حسن تطبيقو، وأف 

واضحا ليتقبلو اعبميع، كما يتعُت أف ال يسن يف غياب دراسات هتم كلفتو االقتصادية وأثره االجتماعي 
 واؼباِف.

وبعد ذلك تدخلت السيدات اػببَتات والسادة اػبرباء يف ؾباؿ التشريع، بكل من أؼبانيا واؼبغرب 
 حيث المست اؼبواضيع ااور التالية :

 لية التشريع واإلجراءات اؼبتبعة أبؼبانيا؛الشروط اؼبوضوعية يف عم-
 تقنيات التشريع؛-
 إعداد مشاريع القوانُت؛-
 مراقبة معايَت وجودة التشريع؛-
 دراسة األثر يف تشريع القوانُت يف أؼبانيا؛-
 دور الربؼباف اؼبغريب يف التعاوف مع اغبكومة والقضاء يف عملية التشريع.-

والذي عرؼ تفاعال إهبابيا بُت اؼبتدخلُت واؼبشاركُت يف وبعد النقاش الذي أعقب التدخالت 
 أشغاؿ ىذه الورشة، مت اػبروج ابلتوصيات التالية :
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الدعوة إُف إخضاع العملية التشريعية ؼبعايَت دقيقة تضمن جودتو نظراي وتطبيقيا، مع العمل على -
 ربيُت اؼبقتضيات القانونية اؼبتجاوزة؛

ية التطبيق يف الصياغة وضوح والتكيف مع التطورات وإمكاناغبث على مراعاة البساطة وال-
 ؛التشريعية
الدعوة إُف إعداد صانعي التشريع من أجياؿ اؼبستقبل األكفاء وذوي اإلؼباـ بتطور القانوف -
 الدوِف؛

 العمل على التعجيل بتفعيل دليل مساطر التشريع ابؼبغرب؛-
إُف االنفتاح على وزارة العدؿ واغبرايت يف ىذا  ضماف تواصل القطاعات اؼبعنية ابلتشريع والدعوة-

 اجملاؿ ابؼبغرب؛
 ؛صادؽ عليها يف العملية التشريعيةالعمل على مراعاة االتفاقيات الدولية اؼب-
التنويو ابلبراط القضاة اؼبباشر وغَت اؼبباشر، واستجابتو ؼببادرات وزارة العدؿ واغبرايت ذات -

 ب؛الصلة ابلعملية التشريعية ابؼبغر 
العمل على مواصلة وتكثيف التعاوف بُت اؼبغرب وأؼبانيا يف ؾباؿ التشريع وغَته من اجملاالت ذات -
 الصلة.

 

  ،19و 18يومي نظمت ؿبكمة النقض بشراكة مع اؼبؤسسة األؼبانية للتعاوف القانوين الدويل  
 بنزؿ الرابط ندوة حوؿ موضوع "مكافحة اإلرىاب وغسل األمواؿ ". 2016 أبريل

ألقى السيد إبراىيم ابضباين رئيس غرفة األحواؿ الشخصية واؼبَتاث دبحكمة النقض نيابة عن 
السيد الرئيس األوؿ كمة النقض كلمة رحب فيها بداية ابغبضور الكرًن معربا عن مدى اعتزازه 

اآلراء ابؼبشاركة يف ىذا اللقاء العلمي اؼبتميز الذي يهدؼ ابألساس إُف فتح ؾباؿ النقاش وتبادؿ 
واؼبعلومات حوؿ كيفية مواجهة اعبرائم اإلرىابية والتهديد اإلرىايب من خالؿ القوانُت اليت سنتها الدوؿ 
اؼبشاركة يف ىذه التظاىرة مع مراعاة اؼبواثيق الدولية لضماف ؿباكمة اعبناة يف إطار احًتاـ دولة اغبق 
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عاؿ والبناء بُت كل الدوؿ ؼبواجهة ىذه اآلفة والقانوف. حيث أصبح من الضرورة دبكاف أف يتم التعاوف الف
 اليت أضحت هتدد األمن والسالـ يف ربوع العاَف.

فجريبة اإلرىاب تشكل خطورة قصوى ابعتبارىا هتدؼ إُف ترىيب اجملتمع وزرع بذور الفتنة 
 هم. ابلتخويف والعنف واإليداء واؼبس حبرايت األشخاص وأمنهم وفبتلكاهتم وزعزعة استقرارىم يف وطن

أما جريبة غسل األمواؿ فإهنا ال تقل خطورة عن سابقتها ابلنظر لتشعب وتعدد طرؽ وأساليب 
 عملية غسل األمواؿ وكذا الكيفية اليت تتم هبا وشخصية مرتكبيها.

ويف األخَت شكر السيد إبراىيم ابضباين كل من ساىم من أجل إقباح ىذا اللقاء تفكَتًا وإعداداً 
 وأتطَتاً، متمنيا ألشغاؿ الندوة كامل التوفيق والنجاح.وتنظيما وحضوراً 

وعرب فبثل وزارة العدؿ واغبرايت يف كلمتو عن مدى اعتزازه وفخره  لتنظيم بالدان ؽبذا اؼبلتقى 
العلمي الدوِف وعيا من اؼبملكة اؼبغربية ابؼبخاطر اآلنية واؼبستقبلية لألمواؿ غَت النظيفة، وىو ما جعلها 

دماج ىذه األمواؿ ضمن الدورة اإلقتصادية، عرب وضع آليات قانونية ومؤسساتية فعالة تطوؽ كل فرص إ
ؼبكافحة غسل األمواؿ، على رأسها إحداث وحدة ؼبعاعبة اؼبعلومات اؼبالية وربيُت القانوف اؼبتعلق 

ة لتدعيم دبكافحة غسل األمواؿ عرب إدخاؿ تعديالت على ؾبموعة القانوف اعبنائي وقانوف اؼبسطرة اعبنائي
ابلتنصيص على اختصاص السلطات القضائية  آليات كشف جرائم غسل األمواؿ وسبويل اإلرىاب،

اؼبغربية إبجراء اؼبتابعات اعبنائية اؼبتعلقة بغسل األمواؿ وسبويل اإلرىاب حىت يف حاؿ وقوع اعبرائم األصلية 
رائم غسل األمواؿ وسبويل خارج الًتاب الوطٍت، ووجوب اغبكم ابؼبصادرة عند اإلدانة من أجل ج

اإلرىاب، فضال عن توسيع نطاؽ اعبرائم األصلية وتوسيع الئحة األشخاص اػباضعُت، وإلزامهم 
دبجموعة من التدابَت اؼبتعلقة ابليقظة والتصريح حباالت اإلشتباه، وذلك تنفيذا اللتزامات اؼبغرب الدولية 

 ".GAFI ولتوصيات ؾبموعة العمل اؼباِف
ة بُت اإلرىاب واعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية وفق ما الحظو ؾبلس األمن بقلق، يف ونظرا للعالق

(، إببرازه الصلة الوثيقة بُت اإلرىاب الدوِف واعبريبة اؼبنظمة عرب 5110)  0545من قراره رقم  1الفقرة 
والنقل غَت  الوطنية واالذبار غَت اؼبشروع ابؼبخدرات وغسل األمواؿ واالذبار غَت القانوين ابألسلحة

القانوين للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغَتىا من اؼبواد اليت يبكن أف تًتتب عليها آاثر فبيتة مع 
احتماؿ وجود تواطؤ وتعاوف بُت اعبماعات اإلرىابية واؼبنظمات اإلجرامية التقليدية، فإف ىذا األمر 
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أخرى من األنشطة اإلجرامية اليت تسبق اعبرائم استدعى تركيز اىتماـ السياسة اعبنائية على أشكاؿ 
اإلرىابية أو تقًتف هبا. عرب تشديد العقوابت اؼبقررة ؽبا وتطوير آليات كشفها وضبط اؼبتورطُت يف 

 ارتكاهبا. 
كما أشار يف األخَت أنو مهما كانت اعبهود الوطنية فعالة ومتقدمة، فإهنا لن تستطيع ربقيق الغاية 

جهة اعبرائم اإلرىابية و جرائم غسل األمواؿ ما َف توازيها جهود على مستوى التعاوف اؼبرجوة منها ؼبوا
الدوِف دبا يشملو ذلك من تعاوف تقٍت لتبادؿ اػبربات وتقاسم التجارب الناجحة واؼبمارسات اعبيدة، 

لفرصة أخرى ولعل اجتماعنا اليـو يف إطار ىذا اؼبؤسبر دبشاركة خرباء من تونس ومصر وأؼبانيا واؼبغرب، 
لتدعيم التعاوف التقٍت اؼبتبادؿ، واستحضار اؼبشاكل والصعوابت الراىنة وؿباولة اإلسهاـ يف التفكَت 
 اعبماعي البتكار حلوؿ واقعية ؽبا، متمنيا أف تكلل أشغاؿ ىذا اؼبؤسبر ابلنجاح وربقق الغاية اؼبرجوة منو. 

قيمة انلت اىتماـ اغباضرين وأغنت أشغاؿ قدـ السادة القضاة اؼبشاركوف يف التظاىرة عروضا قد و 
 الندوة وىم كالتاِف:

 احملور األوؿ : مكافحة غسل األمواؿ
 النظاـ القانوين ذ. عبد هللا أضباـ، انئب وكيل اؼبلك لدى اكمة االبتدائية ابلرابط "

 "ؼبكافحة غسل األمواؿ ابؼبغرب
  ،ار القانوين اعبديد ؼبكافحة "اإلطذ. دمحم اؼبسعي، مستشار دبحكمة االستئناؼ بتونس

 غسل األمواؿ".
 عمرو فاروؽ، رئيس االستئناؼ رئيس اؼبكتب الفٍت لوحدة مكافحة غسل  /ذ. القاضي

  "مكافحة غسل األمواؿ يف التشريعات اؼبصرية"األمواؿ وسبويل اإلرىاب  دبصر 
 اؼبالكي، قاضي ملحق بوزارة العدؿ و اغبرايت مديرية الشؤوف اعبنائية والعفو،  ذ. أشرؼ

 "التعاوف القضائي الدويل يف مكافحة غسل األمواؿ."

  .ذHans-Dieter Hilken  الطرؽ اؼبثلى تطبيقيا  مدير سابق ابلشرطة اعبنائية أبؼبانيا"
 ".    والتعاوف الدويل واإلقليمي ؼبكافحة غسل األمواؿ

 

 احملور الثاين : مكافحة اإلرىاب
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 الزجر عن اإلرىاب يف التشريع اعبنائي ذة. صبيلة الزعري، رئيسة غرفة دبحكمة النقض ".

 "اؼبغريب وسبل مكافحتو.

  ذ. طو بن دمحم الناصر الشايب، قاض رئيس فريق عمل دبركز الدراسات القانونية والقضائية
 اإلرىاب من حيث التشريع". التجربة التونسية اػباصة دبكافحةبتونس. "

 عمرو فاروؽ، رئيس االستئناؼ رئيس اؼبكتب الفٍت لوحدة مكافحة غسل  /القاضي
  "التجربة اؼبصرية يف مكافحة سبويل اإلرىاب"األمواؿ وسبويل اإلرىاب دبصر 

  السيدJürgen Maurer  التجربة انئب مدير اإلدارة اإلرباديّة ؼبكافحة اعبريبة سابقا"
 .يف مكافحة اإلرىاب" األؼبانية

  السيدJürgen Maurer  دور التنسيق انئب مدير اإلدارة اإلرباديّة ؼبكافحة اعبريبة سابقا"
 .والتعاوف الدويل يف مكافحة اإلرىاب مكافحة اإلرىاب وحقوؽ اإلنساف."
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 اللقاءات التواصلية:

  تواصليا لفائدة قضاهتا يف موضوع  لقاءا 2016 فرباير 10األربعاء نظمت ؿبكمة النقض يـو
 "." دور الوكالة القضائية للمملكة

يف إطار البراط ؿبكمة النقض يف برامج أتىيل اؼبوارد البشرية وتطوير الكفاءات واؼبهارات،  
ومواصلة لألنشطة  اليت هتدؼ اكمة من خالؽبا إُف توفَت فضاء علمي يطبعو التفاعل االهبايب للقضاة 

ا، وعمال دبشروع مع ابقي الفعاليات القانونية، ويضمن تبادؿ اػبربات القضائية والقانونية وتالقحه
 01لقاءات التواصل ؽبذه السنة، واؼبرصود لفائدة قضاة ىذه اكمة، نظمت ىذه األخَتة يـو األربعاء 

، ابلقاعة اؼبخصصة للتكوين على الساعة الواحدة زواال. اللقاء التواصلي األوؿ برسم سنة 5103فرباير 
القضائية للمملكة، وذلك يف موضوع "دور الوكالة مع الدكتور دمحم هباء الدين الزابخ، عضو الوكالة  5103

 القضائية للمملكة". 

 

  "نظمت ؿبكمة النقض لقاءا تواصليا حوؿ "دور القضاء يف تكريس اغبقوؽ الدستورية
 فرباير 18 اػبميسبقاعة الندوات ابؼبعرض الدويل للنشر والكتاب ابلدار البيضاء يـو 

.2016 

ىامش مشاركتها يف اؼبعرض الدوِف للنشر والكتاب يف دورتو الثانية والعشروف ابلدار البيضاء،  على
بقاعة الندوات دبقر اؼبعرض.لقاءا تواصليا مع اؼبنابر  5103فرباير  05نظمت ؿبكمة النقض يـو اػبميس 

 . ة": "دور القضاء يف تكريس اغبقوؽ الدستورياإلعالمية الوطنية والدولية حوؿ موضوع

وأعطيت الكلمة يف ىذا اللقاء التواصلي لكتاب وابحثُت ورجاؿ قانوف وقضاة وؿبامُت وصحفيُت 
ونشطاء من اجملتمع اؼبدين من أجل تعميق النقاش حوؿ آليات تكريس القضاء للحقوؽ الدستورية ومن 

 مت تسليط الضوء على القرارات اعبريئة كمة النقض هبذا اػبصوص.
قاء التواصلي فرصة ساكبة لإلجابة على ؾبموعة من التساؤالت اليت هتم االجتهاد كما مثل ىذا الل

 القضائي ببالدان يف ارتباطو حبماية اغبقوؽ واغبرايت.
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  ،نظمت ؿبكمة النقض لقاءا حوؿ موضوع " وثيقة التحكيم " مع الدكتور طارؽ مصدؽ
 مارس  23 ربعاءاألأستاذ بكلية اغبقوؽ بسطات بقاعة الندوات دبحكمة النقض يـو 

.2016 
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 اؼبشاركة يف التظاىرات الوطنية والدولية:
 شاركت ؿبكمة النقض يف تظاىرات وطنية وندوات دولية فبثلة ببعض قضاهتا كالتاِف:

  ؼبعرض النشر والكتاب ابلدار البيضاء يف الفًتة  22مشاركة ؿبكمة النقض يف الدورة
 .2016فرباير  21و 12اؼبمتدة ما بُت 

ؿبكمة النقض ىذه السنة يف اؼبعرض الدوِف للنشر والكتاب بدورتو الثانية والعشرين،  شاركت
 برواؽ متميز ضبل شعار: "تكريس اغبقوؽ الدستورية". 

ىذا الرواؽ بكل أتصيل واستشراؼ خطط اكمة وبرامج عملها وآفاقها اؼبستقبلية، فهو  وجسد
من جهة يسلط الضوء على إصدارات اكمة من ؾبالت وكتب وتقارير وأعداد خاصة أبدع فيها 

 القضاة فأابنوا عن ؾبهود ثقايف وفكري وعلمي وإنساين فريد. 
ة على التاريخ ليحافظ على الذاكرة والًتاث األصيل ومن جهة أخرى فإف ىذا الرواؽ يفتح انفذ

وينقب يف اغبفرايت القضائية النفيسة ويعيد صياغة ىذه الشواىد يف قالب جديد وصيغة بسيطة التناوؿ 
 تصوف حقوؽ األجياؿ القادمة يف معرفة موروثها. 

رقمية ذكية كما أعد الرواؽ جناحا خاصا يؤطر ؼبستقبل ؿبكمة النقض الواعد دبالمح ؿبكمة 
تعتمد على تطبيقات وبرامج متطورة مستوحاة من التكنولوجيات اغبديثة للمحاكم لتسهيل التواصل 

 وتسريع وتَتة العمل مع اغبفاظ على اعبودة والفعالية. 

 عمل إىل أؼبانيا لبلطبلع على التجربة األؼبانية يف  مشاركة قضاة من ؿبكمة النقض يف زايرة
 .2016أبريل  30إىل  26ألمواؿ من مكافحة اإلرىاب وغسل ا

بزايرة عمل  5103أبريل  51إُف  53قاـ طبس قضاة من ؿبكمة النقض اؼبغربية خالؿ الفًتة ما بُت 
 إُف أؼبانيا لإلطالع على التجربة األؼبانية يف مكافحة اإلرىاب وغسل األمواؿ

 وكاف الوفد متكوف من :
  دبحكمة النقضذ. الطيب أقبار، رئيس الغرفة اعبنائية 

 ذة. صبيلة الزعري، رئيسة غرفة دبحكمة النقض 

 ذ. حسن البكري، رئيس غرفة دبحكمة النقض 
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 ذة. فاطمة بيزوط، رئيسة القسم اعبنائي السابع دبحكمة النقض 

  ذ. عبد اؽبادي األمُت، رئيس غرفة دبحكمة النقض 

 

   مشاركة ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات
والبحث العلمي يف أشغاؿ ندوة " مستجدات التحفيظ العقاري بعد أربع سنوات من 
التطبيق وأسئلة النجاعة والتنمية " بكلية العلـو القاونية واالقتصادية واالجتماعية دبراكش 

ذلك دبداخلة ربت عنواف " توجهات ؿبكمة النقض بشأف ، و 2016أبريل  30و  29يومي 
 منازعات التحفيظ العقاري ".  

 

 ،يف ندوة علمية  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة يف شخص السيد دمحم بن ضبو رئيس غرفة ها
حوؿ موضوع "اعبرائم االقتصادية واؼبالية بُت متطلبات سبحيص النصوص وتقييم مستوى 

 .2016أبريل  28و 27 نظمة بنواكشوط يومياؼبتابعة القضائية" اؼب
 

 تدعيم فعالية النظاـ » مشاركة ؿبكمة النقض يف دورة تكوينية بكوراي حوؿ موضوع
 فبثلة ابلسادة : 2016 ماي 21إىل  8من خبلؿ الفًتة « القضائي واإلدارة القضائية

 ذة فاطمة الزىراء عبدالوي 
 ذ حسن فتوخ 

 ذ اليوسفي نظيفي 

 ذة مليكة بنزاىَت 

 ذ عمر ؼبُت 

 ذة مليكة ابمي 

 ذ مصطفى لزرؽ 
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 ذ حسن القادري 

 ذ عبد العتاؽ فكَت 

 ذ دمحم زحلوؿ 

 ذ عبد هللا الزايدي 

 ذ سعد اعبرندي 

 ذ سعد غزيوؿ برادة 

  ذة سلوى فاسي الفهري 

 ذ ظبَت العيشويب 

يف إطػػار الػػزايرة الػػيت قػػاـ هبػػا الوفػػد القضػػائي الرفيػػع اؼبسػػتوى مػػن ؿبكمػػة الػػنقض إُف صبهوريػػة كػػوراي 
اعبنوبية الصديقة، حضػي الوفػد ابسػتقباؿ كبػَت مػن طػرؼ السػيد وزيػر العػدؿ الكػوري الػذي نػوه بعالقػات 

لػى عمػق الػروابط الدبلوماسػية الصداقة والتعاوف اليت تربط بُت اؼبملكة اؼبغربية واعبمهورية الكوريػة، وأثػٌت ع
الػػيت ذبمػػع بػػُت البلػػدين، مشػػيدا ابجملهػػودات الكبػػَتة واؼببػػادرات االسػػتثنائية الػػيت يقػػـو هبػػا صػػاحب اعباللػػة 

 اؼبلك دمحم السادس نصره هللا وأيده من أجل تطوير صبيع اجملاالت والقطاعات ابؼبملكة. 

جهتػػو، عػػرب الوفػػد القضػػائي اؼبغػػريب عػػن انبهػػاره ابلتجربػػة الكوريػػة يف ؾبػػاالت اؽبيكلػػة القضػػائية  مػػن
وطػػػرؽ تطويػػػع التقنيػػػة االلكًتونيػػػة يف خدمػػػة القضػػػاء وأسػػػاليب وؾبػػػاالت التطػػػوير القضػػػائي وتتبػػػع اؼبلفػػػات 

 واإلدارة القضائية.
ألوراش اإلصػػالحية الكػػربى الػػيت كمػػا شػػكل ىػػذا اللقػػاء مناسػػبة الطػػالع السػػيد الػػوزير علػػى معػػاَف ا

ي دبسػػتوى وجػػودة اػبػػدمات شػػهدىا قطػػاع العػػدؿ بػػبالدان وأىػػم اؼبنجػػزات الػػيت مت ربقيقهػػا مػػن أجػػل الرقػػ
 .القضائية

وكانت ىذه اؼبباحثات فرصة لتبادؿ االستشارات واػبربات حوؿ العديد من القضااي ذات االىتماـ 
 اؼبشًتؾ.
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 االذباىات " :ولية اؼبنعقدة بفاس حوؿ موضوعالندوة الد مشاركة ؿبكمة النقض يف
 ."القضائي الدستوري يف منازعات اغبقوؽ واغبرايت األساسية ابؼبغرب الكربى لبلجتهاد

 2016.  ماي 14و 13 يوميوذلك 

يف إطار انفتاح ؿبكمة النقض على معاىد وكليات ومراكز  البحث العلمي، ورغبػة منهػا يف مواكبػة 
ة اإلصػػالحية والتأىيليػػة بػػبالدان، شػػارؾ السػػيد الػػرئيس األوؿ كمػػة الػػنقض يف صبيػػع السياسػػات العموميػػ

االذباىػػػات الكػػػربى لالجتهػػػاد القضػػػائي  » النػػػدوة الدوليػػػة اؼبنعقػػػدة بقصػػػر اؼبػػػؤسبرات بفػػػاس حػػػوؿ موضػػػوع
 . «الدستوري يف منازعات اغبقوؽ واغبرايت األساسية ابؼبغرب

ورؤيػػة أساسػػية وربػػدي اسػػًتاتيجي يف الرؤيػػة التحديثيػػة ونظػػرا لكػػوف اغبقػػوؽ الدسػػتورية ىػػي ىػػدؼ 
كمة النقض، فإف ىذه األخَتة تبحث عن الصيغ الفضلى للممارسات الناجعة للحقػوؽ األساسػية عػن 

 طريق تفعيل صبيع الضماانت بشكل أمثل لبناء دولة القانوف.

 بواشنطن خبلؿ  مشاركة  ؿبكمة النقض يف اؼبؤسبر القضائي الدويل التاسع عشر اؼبنعقد
 فبثلة ابلسيد: 2016ماي  21إىل  18الفًتة من 

 

 دبحكمة النقض.  السيد دمحم بن ضبو، رئيس غرفة 

 

  مشاركة ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات
والبحث العلمي يف أشغاؿ ندوة الدفع بعدـ دستورية القوانُت على ضوء مشروع القانوف 

، 2016ماي  28يـو التنظيمي اؼبتعلق بتطبيقو أماـ احملاكم " دبقر فندؽ روايؿ مَتاج بفاس 
 " اغبكامة القضائية وتكريس الدفع بعدـ دستورية القوانُت ". وذلك دبداخلة ربت عنواف 

 

 ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات  مشاركة
والبحث العلمي يف أشغاؿ ندوة ضماانت احملاكمة العادلة يف اعبرائم االقتصادية ورىاانت 
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وات التابعة لغرفة الفبلحة دبدينة الداخلة التنمية جبهة الداخلة وادي الذىب " بقاعة الند
 .2016ماي  28و  27يومي 

 

  مشاركة ؿبكمة النقض يف اؼبؤسبر اػبامس  عبمعية احملاكم العليا للدوؿ اؼبستعملة للغة
 Le filtrage des pourvois par la Courحوؿ موضوع "  AHJUCAFالفرنسية 

Suprême إيباف  ابلبنُت فبثلة ابلسيدة 2016مايو إىل فاتح يونيو   30" خبلؿ الفًتة من
 اؼبالكي قاضية ملحقة دبحكمة النقض.

 

  مشاركة ؿبكمة النقض يف ورشة عمل حوؿ: "اؼبساواة أماـ القانوف وعدـ التمييز: أفضل
–بعماف  2016غشت  10إىل  08 اؼبمارسات يف القضاء العريب واؼبعايَت الدولية" اؼبنعقد من

 .كة األردنية اؽبامشيةاؼبمل

تلبية للدعوة اليت تلقاىا السيد الرئيس األوؿ كمة النقض  من طرؼ السيد رئيس االربػاد العػريب  
غبضػػػور ورشػػػة عمػػػل للسػػػادة القضػػػاة اؼبنتسػػػبُت للػػػدوؿ األعضػػػاء ابالربػػػاد ابلتعػػػاوف مػػػػع  للقضػػػاء اإلداري

إُف  15األوسط ومشػاؿ إفريقيػا يف الفػًتة مػن اؼبكتب اإلقليمي للمفوض السامي غبقوؽ اإلنساف يف الشرؽ 
رئػػيس  -مصػػطفى لػػوب-بعمػػاف األردف، وقػػد شػػارؾ يف  ىػػذه الورشػػة كػػل مػػن السػػيد:  5103غشػػت  01

دبحكمة النقض. دبداخلة ربت عنواف  "مبػدأ اؼبسػاواة وعػدـ التمييػز يف تػويل  القسم اإلداري الثالث
دبحكمة الػنقض دبداخلػة  رئيس غرفة -اؼبصطفى الدحاين -والسيد :الوظيفة العامة ابؼبملكة اؼبغربية 

. "مبػدأ اؼبسػػاواة و عػػدـ التمييػز وتطبيػػق القػوانُت اؼبنظمػػة لػػو يف القضػاء اؼبغػػريب يف ؾبػػاؿ ربػت عنػػواف
 تويل الوظائف العامة ".

 

 2016غشت   15و 14 مشاركة ؿبكمة النقض يف مؤسبر القضاء الشرعي الثاين اؼبنعقد يومي 
 كة األردنية اؽبامشية.اؼبمل–بعماف 
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إمػػػاـ اغبضػػػرة اؽبامشيػػػة  /علػػػى اثػػػر الػػػدعوة اؼبقدمػػػة مػػػن طػػػرؼ السػػػيد أضبػػػد دمحم ىليػػػل قاضػػػي القضػػػاة
غبضور مؤسبر القضاء الشرعي الثاين والذكرى اػبامسة والتسعُت لتأسيس دائرة قاضي القضاة اؼبنعقد يومي 

 شارؾ يف ىذه التظاىرة :اؼبملكة األردنية اؽبامشية،  -بعماف  5103غشت   02و 01
 السيد عبد العلي العبودي، رئيس الغرفة األوُف دبحكمة النقض 

 السيد ابراىيم ابضباين، رئيس غرفة  األحواؿ الشخصية واؼبَتاث دبحكمة النقض. 

 

  شتنرب  23إىل  19من خبلؿ الفًتة « استقبللية القضاء»زايرة عمل إىل أؼبانيا حوؿ موضوع
2016. 

قضػػاة مت تعييػػنهم مػػن قبػػل السػػيد الػػرئيس األوؿ كمػػة الػػنقض وبػػدعوة مػػن اؼبؤسسػػة األؼبانيػػة  2قػػاـ 
. بزايرة عمل إُف أؼبانيا حوؿ موضوع "اسػتقالؿ القضػاء" وذلػك خػالؿ الفػًتة IRZللتعاوف القانوين الدوِف 

 و ىم:5103شتنرب  55إُف  06اؼبمتدة من 
 .ذ.أضبد دحاف،رئيس غرفة حبكمة النقض 
  .لطيفة أيدي، رئيسة القسم اؼبدين السابع.ذة 
 .ذ. دمحم الناجي شعيب، رئيس غرفة دبحكمة النقض 
 .ذة. ظبية يعقويب، رئيسة القسم اؼبدين التاسع 
 .ذ. عبد اغبق بن عكوش، رئيس غرفة حبكمة النقض 

 

  مشاركة ؿبكمة النقض  يف اجتماع مكتب صبعيةAHJUCAF   ,شتنرب   27يـو بباريس
حوؿ موضوع:  2016شتنرب  30يـو والندوة اؼبنظمة من طرؼ ؿبكمة النقض الفرنسية  2016

«70 ans après Nuremberg, juger le crime contre l’humanité»  .فبثلة ابلسيدة 
 إيباف اؼبالكي قاضية ملحقة دبحكمة النقض.
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  مشاركة ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات
والبحث العلمي يف أشغاؿ ندوة القانوف اعبديد للكراء التجاري بكلية اللغة العربية 

، وذلك دبداخلة ربت عنواف " قراءة يف قانوف الكراء التجاري 2016أكتوبر  13يـو دبراكش 
 اعبديد ".  

 

  اؼبؤسبر السابع لرؤساء احملاكم العليا يف الدوؿ العربية اؼبنظم بسلطنة عماف اؼبشاركة يف
 .2016أكتوبر  26إىل  23ن خبلؿ الفًتة م

األمُت العاـ اؼبساعد، رئػيس  –السفَت عبد الرضباف الصلحثر الدعوة اؼبقدمة من طرؼ السيد إعلى 
ؤسبر السػػػابع لرؤسػػػاء اػػػاكم العليػػػا يف الػػػدوؿ اؼبركػػػز العػػػريب للبحػػػوث القانونيػػػة والقضػػػائية، للمشػػػاركة يف اؼبػػػ

مت تعيػُت للمشػاركة . 5103أكتوبر  53إُف  55سلطنة عماف وذلك خالؿ الفًتة من -العربية اؼبنعقد دبسقط
 كل من: يف ىذه التظاىرة العلمية  

  ،رئيس الغرفة التجارية دبحكمة النقض، رئيسا للوفدالسيد عبد الرضباف اؼبصباحي. 
  ،بػطء  الذي ساىم دبداخلة ربت عنواف" ،رئيس غرفة دبحكمة النقضالسيد دمحم بلعياشي

 البت يف الدعاوى واالختناؽ القضائي أسبػاب وحلػوؿ".

 رئػػيس غرفػػة دبحكمػػة الػػنقض. الػػذي سػػاىم دبداخلػػة ربػػت عنػػواف " السػػيد دمحم الكػػراوي ،
 دور الوساطة يف تسوية اؼبنازعات من خالؿ التشريع اؼبغريب"

 

  مشاركة ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات
والبحث العلمي يف أشغاؿ ندوة اسًتاتيجية األمن البيئي ابؼبغرب: اآلليات والرىاانت 

، وذلك 2016نونرب  16يـو بكلية العلـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية دبراكش 
 القضاء يف ضباية البيئة ".دبداخلة ربت عنواف " دور 
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 االجتماعات

  تنفيذا للتعليمات اؼبولوية السامية عببللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللا وأيده، رئيس اجمللس
 دبحكمة النقض يـو 2016األعلى للسلطة القضائية، مت اإلعبلف عن افتتاح السنة القضائية 

 .2016يناير  21اػبميس 
يف إطار الرعاية اؼبلكية السامية اؼبوصولة اليت ربظى هبا أسرة القضاء من قبل صاحب اعباللة اؼبلك 
دمحم السادس نصره هللا وأيده، وإبذف ساـ من جاللتو، افتتح الرئيس األوؿ كمة النقض السنة القضائية 

ابلقاعة  5103يناير  50وذلك يـو اػبميس   »تكريس اغبقوؽ الدستورية  «ربت شعار 5103اعبديدة 
 .الكربى  للجلسات دبقر ؿبكمة النقض ابلرابط

وتعترب ىذه اعبلسة الرظبية تقليدا قضائيا راسخا يتوُف من خاللو الرئيس األوؿ كمة النقض 
التعريف ابألنشطة القضائية والثقافية واإلدارية اؼبختلفة ؽبذه اؼبؤسسة العتيدة طيلة السنة القضائية 

واستعراض اعبهود اؼببذولة لتكريس آليات اغبكامة اعبيدة وربقيق األمن القضائي، كما تشكل اؼبنصرمة، 
فرصة للتقييم اؼبوضوعي لدرجة النجاعة واؼبردودية ومستوى اػبدمات القضائية ومناسبة إلبراز األىداؼ 

 .اإلسًتاتيجية واؼبشاريع اؼبستقبلية كمة قريبة من اؼبواطن ويف خدمتو
تاح ىذه السنة يف سياؽ االلتزاـ ابلتفعيل اعباد واؼبسؤوؿ  للمضامُت اغبقوقية اؼبتقدمة اليت وأييت افت

جاءت هبا الوثيقة الدستورية وتسريع وتَتة األوراش واإلصالحات الكربى من أجل تكريس دولة اغبق 
 .واؼبؤسسات يف إطار من اؼبواطنة والكرامة والوحدة والسيادة
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 االستقباالت
السػػيد الػػرئيس األوؿ كمػػة الػػنقض عػػددا مػػن السػػفراء و الوفػػود القضػػائية وتنػػاوؿ النقػػاش  اسػػتقبل

 بعض النقط القانونية والقضائية اليت هتم البلدين.

 2016يناير  07اػبميس  الرئيس األوؿ حملكمة النقض يـو استقباؿ السيد مصطفى فارس 
 .Dee R. Edgeworthمستشار قانوين مقيم بسفارة أمريكا ابلرابط،  السيد 

 

 2016يناير  14اػبميس  الرئيس األوؿ حملكمة النقض يـو   ارساستقباؿ السيد مصطفى ف 
 . Don gsil PARKلسفَت صبهورية كوراي اؼبعتمد ابلرابط،  السيد

كمة النقض دبقر اكمة ابلرابط، سفَت صبهورية  استقبل السيد مصطفى فارس، الرئيس األوؿ 
 .، يف إطار زايرة ود وؾباملة Don gsil PARKابلرابط،  السيدكوراي اؼبعتمد 

حضر ىذا اللقاء السيد ابراىيم زعيم، رئيس غرفة دبحكمة النقض ورئيس قسم الدراسات 
  والتحديث واآلفاؽ اؼبستقبلية.

خالؿ ىذه الزايرة، أثٌت الرئيس األوؿ على عمق ومتانة العالقات اؼبتميزة اليت تربط بُت اؼبملكة 
ؼبغربية واعبمهورية الكورية اليت ما فتئت تتعزز وتتقوى منذ إقامتها، مربزا أنبية الشراكة البناءة والتعاوف ا

اؼبثمر القائم بُت ؿبكمة النقض ووكالة التعاوف الدوِف الكورية يف اجملاالت اؼبرتبطة ابلقانوف والقضاء 
مودة اليت مت ربصيلها واليت سانبت يف تعزيز التفاىم واإلدارة القضائية والتنمية البشرية، منوىا ابلنتائج ا

 .والتقارب بُت النظامُت القضائيُت
كما عرب السيد الرئيس األوؿ عن رغبتو يف الرقي دبستوى العالقات القضائية بُت البلدين عن طريق 

ؼبؤسسايت والرفع تبادؿ اػبربات والتجارب واالستشارات والبعثات لتثمُت اؼبوارد البشرية والرقي ابألداء ا
 .من جودة العمل القضائي

من جهتو، عرب السيد السفَت خالؿ ىذا اللقاء على استعداد بالده لتقاسم ذبربتها القضائية 
والقانونية مع اؼبملكة اؼبغربية، منوىا ابلدور الكبَت الذي تلعبو ؿبكمة النقض يف اجملاالت اؼبرتبطة ابلتنمية 

 .ديةالبشرية واالجتماعية واالقتصا
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  2016 يناير 20األربعاء زايرة وفد قضائي تركي حملكمة النقض يـو. 

استقبل السيد مصطفى فارس، الرئيس األوؿ كمة النقض، وفدا قضائيا رفيع اؼبستوى من 
 .دبقر اكمة ابلرابط 5103يناير  51صبهورية تركيا، وذلك يـو األربعاء 

 :ويتكوف ىذا الوفد من السادة
 ريشيت جَتيت )الرئيس األوؿ كمة النقض(إظباعيل  -
 دمحم أقارجة )اؼبدعي العاـ جبمهورية تركيا( -
 يلماف أكجيل )رئيس أكاديبية العدؿ الًتكية( -
 سفَت صبهورية تركيا ابؼبملكة اؼبغربية -
 مصطفى أرتوج )انئب رئيس أكاديبية العدؿ الًتكية( -
 وسالت ديـر )رئيس دائرة دبحكمة النقض( -
 برىاف قاراِف أوغلو )رئيس دائرة دبحكمة النقض( -
 ماىر دوراؾ أوغلو )انئب اؼبدعي العاـ دبحكمة النقض( -
 انزمي ىاكاف )انئب اؼبدعي العاـ دبحكمة النقض( -
 سليماف كيليش )انئب اؼبدعي العاـ دبحكمة النقض(، -
 أوزغن بيجغُت )قاضي دبحكمة النقض( -
 ضي أبكاديبية العدؿ الًتكية(دهبلة غوزدة كور أوغلو )قا -
 ألكاي أقطاش )متخصصة أبكاديبية العدؿ الًتكية( -
 عمر سغماف )مًتجم عريب تركي( -

وأتيت ىذه الزايرة يف سياؽ انفتاح اكمة على التجارب القضائية الدولية ويف إطار تبادؿ اػبربات 
قض اؼبغربية واكمة العليا الًتكية يـو الثالثػاء واالستشارات، تفعيال التفاقية التعاوف اؼبربمة بُت ؿبكمة الن

دبقر ؿبكمة النقض ابلرابط، اتفاقية رظبت خارطة الطريق ؼبخططات عمل مشًتكة  5105مارس  06
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وبرامج عملية يف اجملاالت اغبقوقية والقانونية والقضائية، كما أهنا فتحت آفاقا واعدة للتعاوف القضائي 
 ة حديثة مؤىلة قريبة من اؼبتقاضي ويف خدمتو.بُت البلدين يف إطار عدال

 

  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض  للسيدRobert GELLI  مديرية الشؤوف رئيس
  .2016مارس  15الثبلاثء اعبنائية والعفو بوزارة العدؿ الفرنسية يـو 

رئػيس مديريػة  Robert GELLIاستقبل السػيد مصػطفى فػارس الػرئيس األوؿ كمػة الػنقض  السػيد 
دبقػػر اكمػػة ابلػػرابط  5103مػػارس  02الشػػؤوف اعبنائيػػة والعفػػو بػػوزارة العػػدؿ الفرنسػػية، وذلػػك يػػـو الػػثالاثء 

 مرفوقا ابلسادة :
 Mme QOUTRAN Caroline  رئيسة مكتب التعاوف اعببائي الدوِف 

 Mr. CHRISTEN Olivier  مستشار دبديرية العدؿ اعببائي اؼبتخصص 

 Mr FIQUET Thomas   انئب رئيس اؼبكتب اؼبكلف ابإلرىاب واعبريبة اؼبنظمة وتبيض
 .األمواؿ

 Mr Karl BRUNO  قاضي اإلتصاؿ الفرنسي 

 

 2016مارس  24اػبميس  الرئيس األوؿ حملكمة النقض  يـو  ارسمصطفى ف داستقباؿ السي 
للشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاين، وزير العدؿ السعودي، رئيس اجمللس األعلى 

 للقضاء.

الشػػيخ  5103مػػارس  51اسػػتقبل السػػيد مصػػطفى فػػارس الػػرئيس األوؿ كمػػة الػػنقض يػػـو اػبمػػيس 
الػػػدكتور وليػػػد بػػػن دمحم الصػػػمعاين، وزيػػػر العػػػدؿ السػػػعودي، رئػػػيس اجمللػػػس األعلػػػى للقضػػػاء، ويتػػػألف الوفػػػد 

 اؼبرافق لو من السادة:

 معايل الشيخ عبد العزيز بن صاحل اغبميد؛ رئيس ؿبكمة االستئناؼ ابلرايض  -
 معايل الشيخ عبد الرضباف بن دمحم الرقيب؛ رئيس ؿبكمة االستئناؼ ابلدماـ  -
 معايل الشيخ سلماف بن دمحم النشواف؛ األمُت العاـ جمللس القضاء األعلى  -
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 ر ضبد بن عبد هللا اػبضَتي؛ وكيل الوزارة للحجز والتنفيذفضيلة الشيخ الدكتو  -
 األستاذ سعود بن عبد هللا  البابطُت؛ مدير عاـ إدارة العبلقات العامة  -
 األستاذ ابراىيم بن صاحل الطيار؛ مدير إدارة اإلعبلـ والنشر  -
 األستاذ عبد احملسن بن فهد الشعييب ؛ اؼبستشار دبكتب وزير العدؿ  -

ضر ىذا اللقاء إُف جانب الرئيس األوؿ كمة الػنقض، السػيد مصػطفى مػداح الوكيػل العػاـ وقد ح
 للملك لدى  اكمة، ومسؤوِف اإلدارة القضائية هبا. 

يف بداية اللقاء، رحب السيد الرئيس األوؿ بضيفو الكرًن والوفد اؼبرافق لو، مؤكدا على أواصػر ابػة 
يقُت، و ىنأ السيد الرئيس األوؿ يف كلمتو معاِف الوزير على التطور الػذي واإلخاء اليت ذبمع البلدين الشق

عرفػػػو قطػػػاع القضػػػاء يف اؼبملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية خػػػالؿ السػػػنوات األخػػػَتة، والنتػػػائج اؼببهػػػرة الػػػيت حققهػػػا 
 مشروع اؼبلك عبد هللا  بن عبد العزيز لتطوير القضاء.

لدى ؿبكمة النقض، حيث عرب عن سعادتو هبذا اللقػاء مث تناوؿ الكلمة السيد الوكيل العاـ للملك 
األخػػوي القضػػائي الرفيػػع اؼبسػػتوى، والػػذي يعػػد مناسػػبة لتمتػػُت العالقػػات الثنائيػػة بػػُت البلػػدين، مشػػَتا إُف  
كونو قد سبق وتعرؼ عن قرب علػى النظػاـ القضػائي للمملكػة العربيػة السػعودية مػن خػالؿ زايرات رظبيػة 

 كرة واضحة حوؿ مستوى القضاء ابؼبملكة.سابقة واليت كونت لديو ف
من جهتو، عرب السيد الوزير عن سعادتو هبذا اللقاء األخوي الذي هبمعو مػع الػرئيس األوؿ كمػة 
الػػنقض اؼبغربيػػة والوكيػػل العػػاـ للملػػك لػػديها، منوىػػا ابؼبسػػتوى اؼبتميػػز الػػذي وصػػل إليػػو القضػػاء يف اؼبملكػػة 

 اؼبغربية.
ذلك، استعرض الطرفاف بعض أوجو التعاوف القضائي بُت البلدين وكيفية تدعيمو مؤكدين على  بعد

 أوجو التشابو واالئتالؼ بُت التنظيمُت القضائيُت للبلدين.
 

  أبريل  12يـو الثبلاثء زايرة وفد من الطلبة اؼبغاربة اؼبقيمُت هولندا حملكمة النقض وذلك
2016. 
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، وفػػد مػػن الطلبػػة اؼبغاربػػة اؼبقيمػػُت هبولنػػدا مرفػػوقُت 5103أبريػػل  05زار ؿبكمػػة الػػنقض يػػـو الػػثالاثء 
 أبستاذين مؤطرين. 

وخػػالؿ ىػػذه الػػزايرة، قػػدـ للطلبػػة ومػػرافقيهم عػػرض مصػػور حػػوؿ التنظػػيم القضػػائي للمملكػػة اؼبغربيػػة 
 اهتم.واختصاصات ؿبكمة النقض. كما سبت اإلجابة عن تساؤالهتم واستفسار 

 

  زايرة السيد ماجد دمحم قاروب رئيس اللجنة اؼبنظمة ؼبؤسبر ملتقى القانوف ابلشرؽ األوسط
 .2016أبريل  20األربعاء يـو 

دبقػػػػر  5103أبريػػػػل  51اسػػػتقبل السػػػػيد مصػػػطفى فػػػػارس الػػػػرئيس األوؿ كمػػػة الػػػػنقض يػػػػـو األربعػػػاء 
 اكمة السيد ماجد دمحم قاروب رئيس اللجنة اؼبنظمة ؼبؤسبر ملتقى القانوف ابلشرؽ األوسط..

وخػػالؿ ىػػذه الػػزايرة قػػاـ السػػيد ماجػػد دمحم قػػاروب بتقػػدًن دعػػوة رظبيػػة للسػػيد الػػرئيس األوؿ كمػػة 
 56- 54الفػػًتة  الػػنقض غبضػػور مػػؤسبر ملتقػػى القػػانوف ابلشػػرؽ األوسػػط اؼبزمػػع عقػػده دبدينػػة مػػراكش خػػالؿ

كما اطلع على مستجدات التحضَت  ؽبذا اؼبؤسبر واستمع إُف توجيهػات السػيد الػرئيس األوؿ   5103دجنرب 
 ومالحظاتو حوؿ الربانمج العلمي للمؤسبر.

  زايرة ؿبكمة النقض من قبل السيد دمحم أبوزيد أضبد العوض رئيس ىيئة اؼبظامل و اغبسبة
 .2016أبريل  20ألربعاء االعامة جبمهورية السوداف يـو 

 

 أبريل  21اػبميس  الرئيس األوؿ حملكمة النقض يـو ارسسيد مصطفى فلاستقباؿ ا
 .، وزير العدؿ اؽبنغاريLászló Trócsányiللسيد  2016

 

   26الثبلاثء  يـواستقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض لسفَت صبهورية تركيا اؼبعتمد ابلرابط 
 .2016أبريل 

مصػػطفى فػػارس الػػرئيس األوؿ كمػػة الػػنقض سػػفَت صبهوريػػة تركيػػا اؼبعتمػػد ابلػػرابط  السػػيد اسػػتقبل
 .دبقر اكمة 2016 أبريل 53، وذلك يـو الثالاثء Ethem Barkan OZ السيد
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 رحب السيد الرئيس األوؿ السفَت مؤكدا على عمق ومتانة الروابط التارىبية بػُت خالؿ ىذا اللقاء،

  .صبهورية تركيااؼبملكة اؼبغربية و 
منوىػا ابألوراش اإلصػالحية  الػنقض  السيد السػفَت عػن سػعادتو بتواجػده يف ؿبكمػة ومن جهتو عرب

ـبططهػػا االسػػًتاتيجي علػػى مسػػتوى العمػػل  الكػػربى الػػيت قطعتهػػا اكمػػة، والنتػػائج اؼبتميػػزة الػػيت حققػػو
 .القضائي واإلدارة القضائية

 النقض على ضرورة تعزيز وتعميق عالقات التعاوف القضائيالرئيس األوؿ كمة  أكد السيد كما

واالستشػػارات  بػػُت اؼبملكػػة اؼبغربيػػة وصبهوريػػة تركيػػا وذلػػك عػػن طريػػق تبػػادؿ التجػػارب واػبػػربات والقػػانوين
تصػػريف  خاصػػة فيمػػا يتعلػػق بتكنولوجيػػا والوفػػود والبعثػػات واالسػػتفادة مػػن التجػػارب اؼبتبادلػػة للبلػػدين،

دورات تكوينيػة  أجػل تنظػيم اكم، كمػا دعػا إُف ضػرورة وضػع بػرامج عمػل مشػًتكة مػناؼبلفػات وتػدبَت اػ
 .وتداريب ميدانية للرقي دبستوى األداء القضائي ابلبلدين

مناسػػبة اسػػتعرض مػػن خالؽبػػا السػػيد الػػرئيس األوؿ كمػػة الػػنقض اػبطػػوات  وكانػػت ىاتػػو الػػزايرة
لقضػػائي وتثمػػُت اؼبػػوارد البشػػرية والتػػدبَت اإلداري اكمػػة خبصػػوص تطػػوير العمػػل ا اؼبتقدمػػة الػػيت تنهجهػػا

 .وكذا التأىيل اؼبرفقي للمحكمة واؼباِف
 

  2016أبريل  27األربعاء زايرة مبعوثي رئيس القضاء جبمهورية السوداف يـو. 

 

  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض للسيدVALERY VOROBIEV  السفَت فوؽ العادة
 .2016ماي  03الثبلاثء لفدرالية روسيا اؼبعتمد ابلرابط يـو 

 VALERY VOROBIEVاستقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األوؿ كمة النقض السيد 
دبقر ؿبكمة النقض  5103ماي  5السفَت فوؽ العادة لفدرالية روسيا اؼبعتمد ابلرابط، وذلك يـو الثالاثء 

 ابلرابط.

يف مستهل ىذا اللقاء أثٌت السيد الرئيس األوؿ على عمق و مثانة الروابط التارىبية اليت ذبمع بُت 
اؼبملكة اؼبغربية واعبمهورية الفيدرالية الروسية، واليت توجت ابلزايرة األخَتة عباللة اؼبلك دمحم السادس نصره 
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ف ىذه الزايرة شكلت مدخال جديدا هللا وأيده لروسيا يف بداية شهر أبريل من ىذه السنة، موضحا أ
اتفاقية تعاوف  03ؼبرحلة اسًتاتيجية معمقة يف ـبتلف ؾباالت التعاوف البينية. مربزا أهنا توجت بتوقيع 

ثنائي. كما استعرض السيد الرئيس األوؿ بعضا من أوجو التعاوف القضائي بُت البلدين مؤكدا على ضرورة 
اعيا إُف ضرورة وضع خطة عمل مشًتكة بُت البلدين من أجل تطوير سبلو وأبعاده وتوسيع نطاقو، د

 تبادؿ اػبربات والتجارب واالستشارات دبا ىبدـ اؼبصلحة اؼبشًتكة.
من جانبو اعترب السيد السفَت أف العالقات بُت البلدين ظلت على الدواـ إهبابية، معراب عن اغباجة 

عوض االقتصار على الشركاء التقليديُت. ودعا يف لتطوير التعاوف يف صبيع اجملاالت، وتنويع الشراكات 
ىذا الصدد للعمل على تعزيز العالقات الثنائية خاصة وأف روسيا تعد سوقا كبَتة ابلنسبة للمبادالت 

 .التجارية، فبا يسمح بتطوير العالقات ومصاٌف اؼبغرب يف ـبتلف اجملاالت
 

 عليا ابعبمهورية الفدرالية الروسية استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض لرئيس احملكمة ال
 .2016ماي  21لسبت وذلك يـو ا

الدكتور  5103ماي  50استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األوؿ كمة النقض يـو السبت 
Vyacheslav M. LEBEDEV  رئيس اكمة العليا لفدرالية روسيا على رأس وفد قضائي ىاـ يتكوف

 من : 
 M. Aslan TRAKHOV, Président de la Cour Suprême de la République d'Adyguée 

de la Fédération de Russie 
 M. Vyatcheslav KRESS, Président du tribunal d'arbitrage du district fédéral 

extrême-oriental de la Fédération de Russie 

 M. Yury GONCHAROV, deuxième secrétaire de l’Ambassade de la Fédération de 

Russie au Royaume du Maroc 

 M. Dmitry MAKAROV, assistant de S.E.M. Vyatcheslav LEBEDEV 

 M. Dmitry POLYAKOV, assistant de S.E.M. Vyatcheslav LEBEDEV 

 

سفَت الفيدرالية الروسية  VALERY VOROBIEVوأتيت ىذه الزايرة اليت حضرىا كذلك السيد 
يف سياؽ انفتاح ؿبكمة النقض على ابقي ااكم العليا واألنظمة القضائية اؼبختلفة  -اؼبعتمد ابلرابط
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ابلعديد من الدوؿ الصديقة والشقيقة كما تعد لبنة جديدة تدعم اؼبسار التارىبي للعالقات القضائية 
 الثنائية الرابطة بُت البلدين.

ء رحب السيد الرئيس األوؿ كمة النقض بضيفو الكرًن والوفد اؼبرافق لو منوىا يف بداية اللقا
ابؼبستوى اؼبتميز للعالقات اؼبغربية الروسية واليت تعززت ابلزايرة األخَتة لصاحب اعباللة اؼبلك دمحم 

كة بُت البلدين يف السادس نصره هللا وأيده للفدرالية الروسية مشَتا إُف أف ىذا اللقاء هبسد اإلرادة اؼبشًت 
 االرتقاء ابلشراكة االسًتاتيجية على اؼبستوى القضائي واجملاالت ذات الصلة إُف مستوى أعلى.

من جانبو أثٌت السيد رئيس اكمة العليا على عمق ومتانة العالقات التارىبية اليت ذبمع البلدين 
وأيده   ا جاللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللامنوىا ابلنتائج امودة للزايرة اؼبلكية الناجحة اليت قاـ هب

واعتربىا دفعة قوية لتطوير العالقات اؼبغربية الروسية يف صبيع اجملاالت مؤكدا على أف اؼبغرب يعد أكرب 
الشركاء التجاريُت للفدرالية الروسية إبفريقيا، كما أوضح فخامة الرئيس دور اكمة العليا الفيدرالية يف 

األداء القضائي موجها دعوة رظبية للسيد   درة التشريعية للجهاز القضائي وأثر ذلك علىتكريس حق اؼببا
الرئيس األوؿ كمة النقض لزايرة اعبمهورية الفيدرالية الروسية والتعرؼ عن كثب على نظامها القضائي 

 ائي.اؼبشهد اغبقوقي والقانوين والقض  وعلى ما تزخر بو من مقومات ثقافية ومؤسساتية تثري
كما كاف ىذا اللقاء مناسبة استعرض من خالؽبا الرئيس األوؿ كمة النقض أىم األوراش 
اإلصالحية اليت شهدهتا منظومة العدالة ببالدان واجملهودات اغبثيثة اؼببذولة لًتسيخ استقاللية السلطة 

 . القضائية معربا عن إرادتو القوية لتعزيز عالقات التعاوف القضائي بُت البلدين

 

  استقباؿ السيد الرئيس األوؿ حملكمة النقض للسيدMassimo BAGGI   سفَت سويسرا
 .2016يونيو  08األربعاء اؼبعتمد  ابلرابط يـو 

يف إطار ترسيخ هنج التعاوف والشراكة مع العديد من الدوؿ الصديقة والشقيقة استقبل السيد 
 سفَت سويسرا اؼبعتمد  MASSIMO BAGGIمصطفى فارس الرئيس األوؿ كمة النقض سعادة السيد

 ابلرابط،.
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يف بداية ىذا اللقاء، رحب السيد الرئيس األوؿ دبعاِف السفَت منوىا دبستوى العالقات اؼبتميزة اليت 
ذبمع بُت اؼبملكة اؼبغربية وكونفدرالية سويسرا، كما استعرض بعض أوجو التجربة القضائية اؼبغربية مؤكدا 

قانوين واغبقوقي والقضائي يف تعزيز وتطوير ىذه العالقات خدمة للمصاٌف اؼبشًتكة على  أنبية البعد ال
 .بُت البلدين الصديقُت

من جانبو، أثٌت معاِف السفَت على عمق ومتانة العالقات التارىبية اليت ذبمع البلدين وعلى الدور 
ا عن سعادتو بتواجده هبذه اؼبؤسسة اوري الذي تلعبو اؼبملكة اؼبغربية كعامل لالستقرار يف اؼبنطقة، معرب 

 العتيدة ومشيدا ابألدوار الكبَتة اليت تلعبها ؿبكمة النقض يف إصالح منظومة العدالة.
وخالؿ ىذا االستقباؿ سلم السيد الرئيس األوؿ كمة النقض ؼبعاِف السفَت السويسري كتاب 

نسية وىو مؤلف خاص يتضمن شهادات "وحدة اؼبملكة من خالؿ القضاء" يف نسختو اؼبًتصبة للغة الفر 
اترىبية وتعيينات لقضاة من طرؼ السالطُت العلويُت ابلعديد من األقاليم اعبنوبية لفًتة ما قبل االستعمار 

 وواثئق ووقائع عايشها قضاة تثبت ابلدليل والربىاف مغربية الصحراء ووحدة اؼبملكة من خالؿ قضائها. 

 مة النقض للسيد سفَت صبهورية الغابوف اؼبعتمد ابلرابط استقباؿ السيد الرئيس األوؿ حملك
 .2016يونيو  20االثنُت يـو 

 

 نقض للسيد لباؿ السيد الرئيس األوؿ حملكمة ااستقVALERY VOROBIEV  السفَت فوؽ
 .2016يونيو  22األربعاء العادة لفدرالية روسيا اؼبعتمد ابلرابط يـو 

 VALERY VOROBIEVالسيد مصطفى فارس الرئيس األوؿ كمة النقض السيد  استقبل
دبقر ؿبكمة  5103يونيو  55وذلك يـو األربعاء  السفَت فوؽ العادة لفدرالية روسيا اؼبعتمد ابلرابط، 

 النقض ابلرابط.

  يونيو  23اػبميس زايرة السيد ندير الشودري سفَت اعبمهورية اإلسبلمية لباكستاف يـو
2016. 
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قػاـ السػيد نػدير الشػودري سػفَت اعبمهوريػة اإلسػػالمية لباكسػتاف بػزايرة كمػة الػنقض يػـو اػبمػػيس 
حيػػػث مت اسػػػتقبالو مػػػن قبػػػل السػػػيد الػػػرئيس األوؿ  مصػػػطفى فػػػارس الػػػذي رحػػػب ابلسػػػيد  5103يونيػػػو  55

علػى ابلباكسػتاف يف السفَت مشيدا ابلعالقػات اؼبتميػزة الػيت تػربط بلػدينا و مشػاركة السػيد رئػيس القضػاء األ
 أشغاؿ اؼبؤسبر الثاين لرؤساء ااكم العليا يف الدوؿ العربية الذي انعقد ابلدار البيضاء.

يف حُت عرب السيد السفَت للسيد الرئيس األوؿ عن شكره الكبَت على حفاوة االستقباؿ والكلمات 
ارىبي الػػػذي لعبػػػو يف نصػػػرة قضػػػية الطيبػػػة الػػػيت تفضػػػل ابلتعبػػػَت عنهػػػا يف حػػػق الباكسػػػتاف وشػػػعبو والػػػدور التػػػ

اؼبغرب واسػتقاللو و دعمػو لػو و ىػو أمػر حبػذا لػو مت إدماجػو لػدى ـبطػط التعلػيم ابؼبغػرب لتطلػع األجيػاؿ 
الصاعدة على حقيقة وعمق عالقات شعبينا. وأضاؼ السيد السػفَت أف ىنػاؾ مشػروع اتفاقيػة تعػاوف بػُت 

وؿبكمػػة القضػػاء الشػػرعي ابلباكسػػتاف علينػػا العمػػل علػػى  ؿبكمػػة الػػنقض ابؼبملكػػة اؼبغربيػػة واكمػػة العليػػا
 إخراجو إُف الوجود. وىو ما شبنو السيد الرئيس األوؿ ورحب بو وعرب عن استعداده التاـ لبلورتو.

  استقبل الرئيس األوؿ حملكمة النقض للسيدAntonio HERMAN BENJAMIN  رئيس
 .2016وز يولي 25االثنُت اللجنة الدولية للقانوف البيئي يـو 

 Antonio HERMANاسػػػتقباؿ السػػػيد مصػػػطفى فػػػارس الػػػرئيس األوؿ كمػػػة الػػػنقض  السػػػيد 

BENJAMIN  دبقػػػر اكمػػػة  5103يوليػػػوز  52رئػػػيس اللجنػػػة الدوليػػػة للقػػػانوف البيئػػػي، وذلػػػك يػػػـو االثنػػػُت
 ابلرابط.

يف مستهل ىذا اللقاء، رحب السيد الرئيس األوؿ بضػيفو الكػرًن مستعرضػا  اجملهػودات الكبػَتة الػيت 
، 0665يبذؽبا اؼبغرب من أجل ترسيخ ثقافة بيئية سليمة، مضيفا أف اؼبملكة منذ لقػاء ريػودي جػانَتو سػنة 

منية مندؾبػػػة دقػػػت انقػػػوس اػبطػػػر ابلنسػػػبة لقضػػػية اؼبنػػػاخ، والبرطػػػت بكػػػل حػػػـز مػػػن خػػػالؿ سياسػػػات تضػػػا
للتنميػػػة اؼبسػػػتدامة وضبايػػػة البيئػػػة، يف اعبهػػػود الشػػػاملة الػػػيت يبػػػذؽبا اجملتمػػػع الػػػدوِف وذلػػػك عػػػرب ؾبموعػػػة مػػػن 
اإلصػػػػالحات الدسػػػػتورية والتشػػػػريعية واؼبؤسسػػػػاتية والتنظيميػػػػة، ومػػػػا اؼبيثػػػػاؽ الػػػػوطٍت للبيئػػػػة وـبطػػػػط اؼبغػػػػرب 

 ة وىذا االلتزاـ.األخضر وـبطط االستثمار األخضر إال تعبَت عن ىذه التعبئ
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وأضػػاؼ السػػيد الػػرئيس األوؿ أف القضػػاء يعػػد شػػريكا ؿبػػوراي واسػػًتاتيجياً يف تنفيػػذ ىػػذا االلتػػزاـ عػػن 
طريػػق إحقػػاؽ اغبقػػوؽ وتفعيػػل الضػػماانت، كمػػا أعػػرب عػػن رغبتػػو يف تنويػػع سػػبل التعػػاوف وتكثيػػف آفػػاؽ 

 كسبا ىيكليا وؿبوراي للمؤسستُت. الشراكة مع اللجنة الدولية للقانوف البيئي واليت ستكوف ال ؿبالة م
ومػػػن جانبػػػو، عػػػرب السػػػيد رئػػػيس اللجنػػػة الدوليػػػة للقػػػانوف البيئػػػي عػػػن سػػػعادتو بزايرتػػػو ؽبػػػذه اؼبؤسسػػػة 
العتيػػدة وعػػن رغبتػػو يف توسػػيع آفػػاؽ التعػػاوف وتنويعهػػا هبػػدؼ إبػػراز الػػدور الكبػػَت الػػذي يلعبػػو القاضػػي يف 

 14ؽ اإلنساف وضباية البيئة وأف قمة اؼبناخ اؼبنعقدة ما بػُت تفعيل الضماانت البيئية وخلق التوازف بُت حقو 
 دبراكش، ستكوف ال ؿبالة اللبنة األوُف ؽبذا التعاوف البناء. 5103نونرب  05و 

  الثبلاثء ؿبامي عن ىيئة احملامُت بسلطنة عماف يـو  30زايرة ؿبكمة النقض من قبل وفد من
 .2016شتنرب  20

اسػػتقباؿ السػػيد مصػػطفى فػػارس الػػرئيس األوؿ كمػػة الػػنقض والسػػيد مصػػطفى مػػداح الوكيػػل العػػاـ 
دبقػػػر اكمػػػة ابلػػػرابط، وفػػػدا عػػػن صبعيػػػة   5103شػػػتنرب    51للملػػػك لػػػدى نفػػػس اكمػػػة،  يػػػـو الػػػثالاثء 

 اامُت بسلطنة عماف الشقيقة. 

دمحم بػن ابػراىيم الزدجػاِف ؿبػاـ رئػيس اللجنػة ويتكوف الوفد اؼبذكور من ثالثُت ؿباميػا برائسػة الػدكتور 
 التشريعية والقانونية دبجلس الشورى رئيس صبعية اامُت العمانية.

وأتيت ىػػذه الػػزايرة يف سػػياؽ انفتػػاح ؿبكمػػة الػػنقض علػػى ابقػػي اؼبهػػن القضػػائية والقانونيػػة واألنظمػػة 
لبنػػة جديػػدة تػػدعم اؼبسػػار التػػػارىبي القضػػائية اؼبختلفػػة ابلعديػػد مػػن الػػدوؿ الصػػديقة والشػػػقيقة، كمػػا تعػػد 

 للعالقات القضائية الثنائية اليت تربط اؼبملكة اؼبغربية وسلطنة عماف.
يف بداية ىذا اللقاء، رحب كل من السيد الرئيس األوؿ كمة النقض والسيد الوكيػل العػاـ للملػك 

لدين، مشَتين إُف أف ىػذا اللقػاء، هبا ابلضيوؼ الكراـ، كما نوىا ابؼبستوى اؼبتميز للعالقات اليت ذبمع الب
هبسػػد إرادة مشػػًتكة يف االرتقػػاء ابلشػػراكة اإلسػػًتاتيجية علػػى اؼبسػػتوى القضػػائي واجملػػاالت ذات الصػػلة إُف 

 مستوى أعلى.
كمػػػا كػػػاف ىػػػذا اللقػػػاء، مناسػػػبة اسػػػتعرض مػػػن خالؽبػػػا الػػػرئيس األوؿ كمػػػة الػػػنقض والوكيػػػل العػػػاـ 

ية الػػيت شػػهدهتا منظومػػة العدالػػة بػػبالدان واجملهػػودات اغبثيثػػة اؼببذولػػة للملػػك لػػديها، أىػػم األوراش اإلصػػالح
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لًتسيخ اسػتقاللية السػلطة القضػائية. كمػا عػرب ا عػن إرادهتمػا القويػة لتعزيػز عالقػات التعػاوف القضػائي بػُت 
 البلدين. 

البلػدين،  من جانبو، أثٌت السيد رئيس الوفد العماين على عمق ومتانة العالقات التارىبيػة الػيت ذبمػع
موضػػػحا أف ىػػػذه الػػػزايرة أتيت يف إطػػػار تنميػػػة وتطػػػوير قػػػدرات اػػػامي العمػػػاين والتعػػػرؼ عػػػن كثػػػب علػػػى 
اػبربات القانونية العريقة وعلى التجربة اؼبغربيػة يف ؾبػاالت اامػاة والقضػاء والنيابػة العامػة والقػانوف بشػكل 

عػددا مػن الػرحالت القانونيػة الناجحػة إُف كػل  عاـ . مشَتا إُف أف اعبمعية نفػذت، خػالؿ الفػًتة اؼباضػية،
 من لندف وابريس والقاىرة، إيباان منها أبف الثقافة القانونية حلقة مًتاكمة هبب تطويرىا والرقي هبا.
اػػامي »وقػػد كانػػت ىػػذه الػػزايرة مناسػػبة اسػػتفاد مػػن خالؽبػػا الوفػػد مػػن دورة تكوينيػػة حػػوؿ موضػػوع 

 «.وتقنيات النقض

  استقباؿ السيد الرئيس األوؿ حملكمة النقض للسيدVALERY VOROBIEV  السفَت فوؽ
 .2016شتنرب  20الثبلاثء العادة لفدرالية روسيا اؼبعتمد ابلرابط يـو 

 VALERY VOROBIEVاستقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األوؿ كمة النقض السيد 
دبقر ؿبكمة  5103ستنرب  51وذلك يـو الثالاثء  السفَت فوؽ العادة لفدرالية روسيا اؼبعتمد ابلرابط، 

 النقض ابلرابط.
 

  2016شتنرب  22اػبميس زايرة وفد من موريتانيا يف إطار مشروع دولة القانوف وذلك يـو. 

انيػا وذلػك يػـو اػبمػيس استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األوؿ كمة الػنقض  وفػدا مػن موريت
 دبقر اكمة ابلرابط . ويتكوف ىذا الوفد من : 5103شتنرب  55

 ."السيد الشيخ جدو، منسق مشروع دولة القانوف "االرباد األورويب 
 .السيد أضبد الشيخ سيدان، مستشار وزير العدؿ 

 .السيد دمحم اؼبختار الفقيو، مدير الشؤوف اؼبركزية وزارة العدؿ 

 .السيد لعباد القاسم، مدير اؼبوارد البشرية وزارة العدؿ 

 ،السيد الشيخ حندي، نقيب احملامُت 
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  السيد العيد دمحم بن مبارؾ، ؿباـ عضوFONADH 

وأتيت ىػػذه الػػػزايرة هبػػػدؼ التػػػداوؿ يف شػػأف إلقامػػػة شػػػركات بػػػُت اؼبغػػرب وموريتانيػػػة ذبمػػػع قطاعػػػات 
 مػػن أجػػل تبػػادؿ اػبػػربات والػػزايرات وتعميػػق النقػػاش يف حكوميػػة، ىيئػػات مدنيػػة وصبعيػػات اجملتمػػع اؼبػػدين

 موضوع ربقيق عدالة القرب.
 

  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض للسيدJean-Paul JEAN  رئيس قسم التعاوف
 .2016نونرب  21االثنُت والتوثيق دبحكمة النقض الفرنسية يـو 

رئػيس قسػم  Jean-Paul JEANالسػيد  استقبل السيد مصطفى فارس الػرئيس األوؿ كمػة الػنقض 
 دبقر اكمة ابلرابط. 5103نونرب  50التعاوف والتوثيق دبحكمة النقض الفرنسية، وذلك يـو االثنُت 

  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض لرئيس احملكمة العليا ابعبمهورية الفدرالية الروسية
 .2016دجنرب  11األحد يـو 

اسػػػػتقبل السػػػػيد مصػػػػطفى فػػػػارس الػػػػرئيس األوؿ كمػػػػة الػػػػنقض  حبضػػػػور الوكيػػػػل العػػػػاـ للملػػػػك هبػػػػا 
رئيس اكمػة العليػا لفدراليػة روسػيا علػى رأس وفػد قضػائي ىػاـ  Vyacheslav M. LEBEDEVالدكتور  

 دبقر اكمة ابلرابط. ويتكوف الوفد من السادة:  5103دجنرب 00وذلك يـو األحد 
 VALERY VOROBIEV 

 ALEKSANDRE DEMENTIEV 

 EVGENY KARANKEVICH 

 DMITRY MAKAROV 
مكػػن اللقػػاء مػػن التػػذكَت بعمػػق عالقػػات الصػػداقة الػػيت تػػربط بػػُت البلػػدين والػػيت تػػزداد متانػػة وتطػػورا 
خاصػػػة وأف الػػػزايرة األخػػػَتة الػػػيت قػػػاـ هبػػػا جاللػػػة اؼبلػػػك إُف روسػػػيا والتوقيػػػع علػػػى العديػػػد مػػػن االتفاقيػػػات 

 والربوتوكوالت هتم ـبتلف اؼبيادين قد أعطت نفسا جديدا ؽبذه العالقات وقفزت هبا إلُف مستوى أعلى.
وقػػد حضػػر ىػػذا اللقػػاء رؤسػػاء غػػرؼ ؿبكمػػة الػػنقض قػػدمت خاللػػو ثػػالت عػػروض حػػوؿ اؼبواضػػيع 

 التالية:
 التحكيم والوساطة يف القانوف اؼبغريب  -
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 السلطة القضائية -

 التنظيم القضائي للمملكة -

 دىا قاـ الوفد الروسي بزايرة ؼبتحف اكمة الذي ىبلد لذاكرهتا القضائية.بع
أتيت ىذه الزايرة يف سياؽ انفتاح ؿبكمة النقض على ابقي ااكم العليا واألنظمة القضائية اؼبختلفة 

ية ابلعديػػد مػػن الػػدوؿ الصػػديقة والشػػقيقة، كمػػا تعػػد لبنػػة جديػػدة تػػدعم اؼبسػػار التػػارىبي للعالقػػات القضػػائ
 الثنائية الرابطة بُت البلدين.
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 زايرات عمل السيد الرئيس األوؿ 

  زايرة السيد الرئيس األوؿ حملكمة النقض للمحكمة العليا واجمللس العاـ للسلطة القضائية
 .2016شتنرب  06يـو ابؼبملكة االسبانية وذلك للمشاركة يف افتتاح السنة القضائية 

قاـ السيد الرئيس األوؿ كمة النقض والسيد الوكيل العاـ للملك هبػا بػزايرة للػداير اإلسػبانية تلبيػة 
للدعوة الػيت توصػال هبػا مػن لػدف  رئػيس اكمػة العليػا واجمللػس العػاـ للسػلطة القضػائية ابؼبملكػة االسػبانية 

ت الرائسػػػة الفعليػػػة للملػػػك فيلبػػػيب دبدريػػػد ربػػػ 5103شػػػتنرب   13للمشػػػاركة يف افتتػػػاح السػػػنة القضػػػائية يػػػـو 
وقػػد رافػػق السػػيد الػػرئيس األوؿ  يف ىػػذه التظػػاىرة إُف جانػػب السػػيد  السػػادس عاىػػل اؼبملكػػة االسػػبانية.

 الوكيل العاـ للملك السيدة نزيهة اغبراؽ، رئيسة غرفة دبحكمة النقض.
 

  اؼبشاركة يف أشغاؿ  ملتقى شبكة رؤساء ؿباكم النقض ابالرباد األورويب  اؼبنعقد دبدريد
 .2016أكتوبر   21و  20يومي  

 يفقػػاـ السػػيد الػػرئيس األوؿ كمػػة الػػنقض ابؼبملكػػة اؼبغربيػػة بػػزايرة إُف اؼبملكػػة االسػػبانية للمشػػاركة 
 51 مػن اؼبمتػدة الفػًتة خػالؿ دبدريػد اؼبنعقػد األورويب ابإلربػاد العليػا للمحػاكم األولػُت الرؤسػاء شبكة اجتماع

 .5103  أكتوبر 50إُف
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 االتفاقيات اؼبربمة 

  اؽبامشية  األردنية ابؼبملكةالتمييز التوقيع على اتفاقية تعاوف بُت ؿبكمة النقض ووؿبكمة
 ابألردف. 2016 أبريل 4االثنُت يـو 

ىػػامش زايرة العمػػل الػػيت قػػاـ هبػػا لػػألردف السػػيد مصػػطفى فػػارس الػػرئيس األوؿ كمػػة الػػنقض  علػػى
رفقػػػة وفػػػد ىػػػاـ مػػػن اكمػػػة، مت التوقيػػػع بعمػػػاف علػػػى اتفاقيػػػة توأمػػػة بػػػُت ؿبكمػػػة الػػػنقض ابؼبملكػػػة اؼبغربيػػػة 

 وؿبكمة التمييز ابؼبملكة األردنية اؽبامشية.

فارس الرئيس األوؿ كمػة الػنقض، والسػيد ىشػاـ التػل وتنص االتفاقية اليت وقعها السيد مصطفى 
رئػػيس ؿبكمػػة التمييػػز ابؼبملكػػة األردنيػػة اؽبامشيػػة ورئػػيس اجمللػػس القضػػائي ابألردف، حبضػػور سػػفَت صػػاحب 
اعباللػػػة يف عمػػػاف السػػػيد غبسػػػن عبػػػد اػبػػػالق، علػػػى أف ذبػػػري اكمتػػػاف بصػػػورة منتظمػػػة مشػػػاورات حػػػوؿ 

ؼبتبعػػة فيهمػػا وعلػػى تشػػكيل عبنػػة تتػػوُف تنظػػيم وتنسػػيق الػػدورات التدريبيػػة اإلجػػراءات وأصػػوؿ إدارة العمػػل ا
بػُت قضػػاة اكمتػػُت وتبػػادؿ اؼبعلومػػات اؼبتعلقػػة ابلقػػانوف واالجتهػػاد القضػػائي وكػػذا تعزيػػز التعػػاوف يف ؾبػػاؿ 

 التوثيق والدراسات وتنظيم اؼبؤسبرات والندوات يف مواضيع قانونية متفق عليها.
ى فارس وىشاـ التل أف توقيػع ىػذه االتفاقيػة ينػدرج يف إطػار تعزيػز العالقػات وأكد السيداف مصطف

التارىبية واؼبتينة بُت البلدين الشقيقُت، طبقا لتوجيهات قائػدي البلػدين جاللػة اؼبلػك دمحم السػادس وجاللػة 
 اؼبلك عبد هللا الثاين. 

لطيػب أقبػار رئػيس الغرفػة ورافق السيد مصطفى فارس خالؿ ىذه الػزايرة وفػد يتكػوف مػن السػادة: ا
اعبنائية دبحكمة النقض وإبراىيم ابضباين رئيس غرفة األحواؿ الشخصػية واؼبػَتاث وعبػد الرضبػاف اؼبصػباحي 
رئػػيس الغرفػػػة التجاريػػة دبحكمػػػة الػػنقض ودمحم اػبضػػػراوي مستشػػار دبحكمػػػة الػػنقض و علػػػي غػػزواين قػػػاض 

 ملحق دبحكمة النقض.
 

 اعبمعة كمة النقض و الوكالة األؼبانية للتعاوف الدويل يـو التوقيع على اتفاقية تعاوف بُت ؿب
 دبقر احملكمة. 2016مايو  20
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وذلػك يػـو  GIZ اتفاقيػة تعػاوف بػُت ؿبكمػة الػنقض والوكالػة األؼبانيػة للتعػاوف الػدوِف مت التوقيػع علػى
  ط.دبقر اكمة ابلراب 2016 ماي 20 اعبمعة

الػيت تبػذؽبا ؿبكمػة الػنقض مػن أجػل تطػوير العمػل  اغبثيثػة وتندرج ىذه االتفاقيػة يف إطػار اجملهػودات
وربديث أساليب تدبَتىا وذلك وعيا منهػا أبنبيػة التكنولوجيػات  القضائي وأتىيل ىياكل اإلدارة القضائية

والػيت  2017-2013 القضائي وتسريع وتَتتو وتفعػيال ػبطتهػا اإلسػًتاتيجية اػبماسػية اغبديثة يف ذبويد العمل
اغبقػوؽ اؼبدنيػة، تيسػَت الولوجيػة للمحكمػة، ضػماف وتسػهيل اغبصػوؿ علػى  أىػدافها ترسػيخجػاء مػن بػُت 

 .القضائية والقانونية وذبديد ثقة اؼبواطنُت يف اعبهاز القضائي اؼبعلومة
 

  يوليوز  15اعبمعة التوقيع على اتفاقية تعاوف وشراكة بُت ؿبكمة النقض و بنك اؼبغرب يـو
 .دبقر احملكمة 2016

 اكمػة  5103 يوليػوز 02 اعبمعػة يومػو وتعػاوف شػراكة اتفاقيػة اؼبغػرب وبنك النقض ؿبكمة أبرمت

 . ابلرابط

 عبػد السػيد و الػنقض، كمػة األوؿ الػرئيس فػارس، مصػطفى السػيد االتفاقيػة ىػذه وقػع وقػد

 مصػطفى االتفاقيػة السػيد ىػذه علػى التوقيػع مراسػيم كمػا حضػر .اؼبغػرب بنػك واِف اللطيػف اعبػواىري،

 اإلدارة مسػؤوِف وكػذا ابكمػة الغػرؼ رؤسػاء والسػادة الػنقض، ؿبكمػة لػدى للملػك الوكيػل العػاـ مداح،

 ىػذه عػن وفبثلػُت ومػدراء اؼبغػرب، لبنػك العػاـ اؼبػدير بػوعزة، الػرحيم عبػد السػيد هبػا، جبانػب القضػائية

 .اؼبؤسسة

 تنػدرج كمػا اؼبؤسسػتُت، وعليػ دأبػت الػذي والتواصػل االنفتػاح لػنهج تكريسػا االتفاقيػة ىػذه وأتيت

 مشػًتكة أىػداؼ ربقيػق تػرـو وطنيػة وىيئػات مؤسسػات مػع إبرامهػا مت الػيت االتفاقيػات من ضمن ؾبموعة

 اعبهػاز بػُت والبنػاء اؼبثمػر التعػاوف قنػوات الفعاليػة ومػد مػن اؼبزيػد وضػماف العػاـ ابلنفػع تعود أف من شأهنا

 اػبػربات واسػتكماؿ اؼبستمر التكوين زبص مشًتكة عمل وضع برامج خالؿ من اؼبغرب، وبنك القضائي

 .القضائية النجاعة ربقيق سبيل يف اؽبياكل اإلدارية وأتىيل البشرية اؼبوارد وتثمُت
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 اىخامش اىجزء 

 حصُيت وشاط محنمت اىىقض فٍ أرقاً
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 59عدـ أحقية وزير الداخلية يف تقدًن الطعن بعد انصراـ األجل من اتريخ تبليغ اعبماعة. -
االستماع للطرفُت والشهود وخاصة من  -وجوب إجراء حبث بعُت اؼبكاف  -تعرض متبادؿ  .56

 59 اعبوار للتأكد فبن بيده حيازة عقار النزاع.
 60 شروطها. –مسؤولية اافظ والتزامو ابلتحقق من صحة الواثئق  .57
 60 وجوب اإلنذار من طرؼ اكمة. -تصحيح اؼبسطرة  .58
وجوب تطبيق حجج الطرفُت على  -ادعاء اؼبتعرض ابنو ىو اغبائز  -على مطلب ربفيظ  تعرض .59

 60 اؼبدعى فيو والتأكد من اغبيازة.
 61 أثره. -تعدد الشفعاء  -شفعة  .60
 61 طرؽ االنتفاع بو. -ملك حبسي  .61

 62 ................................................................................................................................................................اثنيا: قرارات غرفة األحواؿ الشخصية واؼبَتاث.
 62 أثره. –إقرار الزوجة بًتددىا على الزوج دبسكنو  –يبُت اإلنفاؽ  .1
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ال تعترب من دخلو اؼبعترب قانوان  -امتالؾ الزوج لعقارات  –ربديد مستحقات مًتتبة عن الطالؽ  .2
 62 يف التحديد إال إذا كانت ؽبا مردودية.

 62 حجيتها. –خربة حسابية  –ربديد مستحقات التطليق  .3
وجوب  –ال يعترب طلبا جديدا  –طعن ابلزور الفرعي يف اؼبرحلة االستئنافية  -إسقاط حضانة  .4

 63 وما يليو من ؽ.ـ.ـ. 92سلوؾ إجراءات التحقيق الواردة يف الفصل 
 63 سلطة اكمة يف ربديدىا وترتيب اآلاثر القانونية عليها. –مسؤولية عن الفراؽ  .5
 64 __ شروط تطبيقها. -اتفاقية الىاي اػباصة ابعبوانب اؼبدنية لالختطاؼ الدوِف للطفل  .6
 64 إثبات شروطها. –دعوى ثبوت الزوجية  .7
عدـ إشعار األب غَت اغباضن  –تغيَت اغباضنة ؼبقر سكناىا إُف مدينة أخرى  –إسقاط اغبضانة  .8

 65 أثره. –تعذر تنفيذ مقرر الزايرة ادد يف حكم التطليق للشقاؽ  –بذلك 
 175انتفاء االستثناء الوارد ضمن اؼبادة  –زواج األـ اغباضنة بقريب غَت ؿبـر  –إسقاط اغبضانة  .9

 65 من مدونة األسرة.
 -قرار جنحي استئنايف إبدانة الطرفُت من أجل جنحة الفساد  -دعوى ثبوت النسب  –خطبة  .10

 65 أثره القانوين.
وجوب إجراء حبث يف الوضعية اؼبادية اغبالية للزوج. –ربديد اؼبستحقات اؼبًتتبة عن التطليق  .11

 66 
وجوب القياـ بوسائل   -منازعة يف نسب األبناء خالؿ اؼبرحلة االستئنافية  -بطالف إراثة  .12

 66 التحقيق اؼبفيدة للبت يف ذلك.
مراعاة اؼبصلحة الفضلى للمحضوف. -زبصيصو بعيدا عن موطن اغباضنة  -سكن اضوف  .13

 67 
 67حجيتها. –أحكاـ بنفقة الزوجة ونفقة االبن واالفراد يف السكن  –بطالف عقد الزواج  .14
 67 أثره على النفقة. –حكم ابمتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية  .15
 –رسم صدقة تشهد فيو اؼبطلوبة يف الزوجية أف الطاعن زوجها  –دعوى الزوجية بعد الوفاة  .16

 68 حجيتو.



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

288 

عنواف الزوج  –الدفع بعدـ قبولو لوقوعو خارج األجل  -استئنافو  -حكم ابلتطليق واؼبستحقات  .17
 68 من ؽ.ـ.ـ. 38تطبيق الفصل  –يوجد ابػبارج 

 69 شروطو. –ربديد واجب السكن للزوجة مستقال عن النفقة  .18
 69 موانعو. -اعتصار اؽببة  .19
 70 شروط إعماؽبا. –يبُت اإلنكار  .20
 70 السلطة التقديرية للمحكمة. –عدـ إثبات الزوج لدخلو  –تقدير اؼبستحقات  .21
 –الزوج حاضر ابلبلد أو غائب وَف ترفع الزوجة خالؿ غيابو  –منازعة حوؿ اإلنفاؽ من عدمو  .22

 70 القوؿ قوؿ الزوج مع يبينو.
مراعاة اؼبصلحة الفضلى  –انتقاؿ األب بشكل عرضي إُف اؼبغرب  –طلب إسقاط اغبضانة  .23

 71 للمحضونُت.
العربة دبن ىو مقيد  –صفة صفة اؼبالكُت على الشياع يف العقارات افظة  –دعوى القسمة  .24

 71 ابلرسم العقاري وليس برسم اإلراثة.
إخراج ؿبكمة االستئناؼ لعقارين من القسمة العينية مع أتييد اغبكم االبتدائي  –دعوى القسمة  .25

 72 أتثَت على حظوظ الطاعنُت يف اؼبدعى فيو. –فيما قضى بو 
وجوب االعتماد على الدخل اغبقيقي ولو بعد إجراء خربة  –ربديد مستحقات اؼبطلقة واألبناء  .26

 72 حسابية.
وجوب البحث مع  –يوما على اتريخ الزواج  48والدتو بعد مضي  -منازعة يف نسب االبن  .27

 72 الطرفُت حوؿ حصوؿ الرضا بينهما ابلزواج قبل اإلشهاد عليو يف العقد.
وجوب تنبيو الطرؼ يف وثيقة تبليغ القرار  –قرار استئنايف غيايب بثبوت النسب  –طعن ابلتعرض  .28

 73 أايـ من اتريخ التبليغ الواقع يسقط حقو يف التعرض.الغيايب إُف أنو ابنقضاء أجل عشرة 
 73 شروطو. –سقوط نفقة الزوجة  .29
 -إشهاد عريف مصحح اإلمضاء ومقالُت من أجل إثبات العالقة الزوجية بينهما  -دعوى الزوجية  .30

 74 أثره. –عدـ منازعة اؼبطلوب يف صحتها أو مضموهنا 
 74 ال يصار إُف قيمتو إال عند ضياعو. -رده بعينو عند ثبوتو  -شوار  .31
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 74 اقًتانو دباؿ أو ما يؤوؿ إليو. –الصفة يف رفعها  –دعوى نفي النسب  .32
 75 شروطو. –طلب مراجعة النفقة  .33
 75 شروطو. –ثبوت نسب ابن للخاطب  .34
 76أثره. –عدـ اغبضور ألخذ عينات قصد ربليلها  –خربة جينية  –دعوى نفي النسب  .35
 76 وجوب التأكد من الوضع اؼبادي لألب. –واجبات التعليم يف مدرسة خصوصية  .36
 76 شروطها. –دعوى ثبوت الزوجية  .37
 77 تطبيق القانوف العربي اؼبغريب. -دعوى التطليق  -زواج عربي  .38
عدـ جواز الرجوع فيو ماداـ ال يوجد ما يكذبو عقال أو  -إقرار ابلنسب  -دعوى ثبوت النسب  .39

 77 عادة.
مناقشة اكمة للموضوع دوف أف  -دفع ابنعداـ الصفة  -تقاضي األـ نيابة عن ابنتها الراشدة  .40

 77 انعداـ التعليل. –تناقش صحة الدعوى من حيث الشكل 
بقاء اضوف عند حاضنتو مراعاة ؼبصلحتو  -خربة طبية على اغباضنة  -إسقاط اغبضانة  .41

 78 الفضلى.
 78 حجيتو. –حكم أجنيب  –دعوى النفقة  .42
 78 شروطو. –سفر اضوف خارج اؼبغرب  .43
 79 وجوب تقيدىا ابلنقطة القانونية موضوع النقض. –ؿبكمة اإلحالة  .44
من  32اؼبادة  –مسطرة شفوية  –قضية مرتبطة ابلنفقة  –مقاؿ استئنايف مقدـ بصفة شخصية  .45

 80 قانوف ااماة.
 80 قوؿ األب مع يبينو. –ادعاء اإلنفاؽ  –نفقة االبن  .46

انتفاء صفتهم  –ثبوت تنازؽبم عن حقوقهم  –عدـ إدخاؿ بعض الورثة  –دعوى القسمة  .47
 80 ومصلحتهم يف مقاضاهتم.
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أثره. -العقار بعد وفاة الواىب تضمُت العقد لشرط حيازة  -تقييده ابلرسم العقاري  -عقد اؽببة  .48
 81 

وجوب إجراء ربقيق وحبث  –منازعة يف الرسـو ويف مدى تعلقها ابؼبدعى فيو  –دعوى القسمة  .49
 81 بعُت اؼبكاف.

 81 بطالنو. –عدـ إخالء اؼبتصدؽ للسكن اؼبتصدؽ بو  –عقد صدقة  .50
 82 ___ اجمليب ابغبوز ال يكلف بشيء إال إذا أدُف القائم حبجة اتمة. –دعوى االستحقاؽ  .51
تبليغ اكـو  –الدفع بعدـ قبولو لوقوعو خارج األجل القانوين  –استئنافو  -حكم ببطالف إراثة  .52

 82 حجيتها. –شهادة بعدـ التعرض واالستئناؼ  -عليو شخصيا ابغبكم اؼبطعوف فيو 
 82 شروط صحتو. -عقد وصية  .53
تقادـ الدعوى  -سنة على اتريخ عقد الصدقة  15مرور  -الدفع ابلتقادـ  -بطالف عقد صدقة  .54

 83 الرامية إُف التصريح ابلبطالف.
 83العربة ابغبدود والقصد الذي تنصرؼ إليو إرادة اؼبتعاقدين. -رسم شراء  -دعوى القسمة  .55
ال يطاؽبا التقادـ. -دعوى إسباـ إجراءات نفاذه عن طريق تقييده ابلرسم العقاري  -بيع عقاري  .56

 83 
 84سلطة اكمة للبت يف الدعوى برمتها يف إطار واليتها العامة. –أثره الناشر  –استئناؼ  .57

 85 ................................................................................................................................................................................................................................. اثلثا: قرارات الغرفة التجارية
نقصاف التعليل. –عدـ البحث يف النقطة القانونية موضوع قرار النقض  -ؿبكمة اإلحالة  .1

 85 
 85 حجيتها. –خربة  -دعوى اؼبطالبة بو  –األرابح نصيب يف  .2
انعداـ الًتخيص اؼبسبق من  –استَتاد منتوجات من اػبارج حاملة لنفس العالمة  –عالمة ذبارية  .3

 85 أثره. –الشركة اؼبعنية 
 86 أثره. –تنازؿ غَت مشروط  -طعن ابلنقض  .4
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صدور  –التمسك ابلطبيعة اإلدارية للنزاع  -دفع بعدـ االختصاص النوعي أماـ اكمة التجارية  .5
 86 لنقض.وجوب استئنافو أماـ الغرفة اإلدارية دبحكمة ا –حكم مستقل يف االختصاص 

 86 شروط االستجابة ؽبا. -خربة مضادة  .6
عدـ  –عدـ ذكر الوقائع النافية للجهالة واؼبراحل اليت مر منها النزاع  -مقاؿ الطعن ابلنقض  .7

 87 قبولو.
إثباتو جبميع  –ال يعترب شرطا النعقاد عقد النقل البحري  -اتفاقية ىامبورغ  –سند الشحن  .8

 87 وسائل اإلثبات.
 87 أثره. –تعلقو بدائنُت ـبتلفُت وتساوي الرىنُت يف الرتبة  –رىن اآلليات واؼبعدات  .9

توجيو إشعار من طرؼ السنديك ابسم اؼبقاولة اؼبدينة غَت  –دائن مرهتن  –دعوى رفع السقوط  .10
 88 أثره. –مطابق لالسم اؼبسجل لدى الدائن اؼبرهتن 

نطاقو. –امتياز الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي  -تعرض على مشروع التوزيع اباصة  .11
 88 

استحقاؽ غرامات التأخَت إُف غاية أداء أصل  –ديوف الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي  .12
 89 تعذر ربديدىا وقت رفع الدعوى. –الدين 

 89 شروط ربققو. –مطل الدائن  .13
أمر القاضي اؼبنتدب ابختيار أحد عروض  -بيع ابؼبزاد ألصوؿ مقاولة يف وضع تصفية قضائية  .14

 90 عدـ قابليتو للطعن فيو ابالستئناؼ. –االقتناء اؼبقدمة 
أثره على األولوية ابلنسبة لباقي  –امتياز الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي على اؼبنقوالت  .15

 91 الدائنُت أصحاب االمتياز.
أثره على األولوية ابلنسبة ابقي  -امتياز الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي على اؼبنقوالت  .16

 91 الدائنُت أصحاب االمتياز.
حق البنك الدائن يف تقييد دينو يف  -تعذر األداء  –دين انتج عن قرض وتسهيالت مالية  .17

 92 الرصيد اؼبدين غبساب مدينو.
 92 عدـ قبوؿ الطلب الرامي إُف إجرائها. –عدـ توفر شروطها  –مقاصة 
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 92أثره. –ورود الطلب موضوع اإلغفاؿ ضمن مذكرة جوابية  –الدفع إبغفاؿ البت يف طلب 
 92 حجيتها. –استيفاؤىا للشكليات اؼبتطلبة قانوان  –خربة حسابية 

 93 شروطها. –مقاصة  .18
 94 شروط فبارستو. –تعرض الغَت اػبارج عن اػبصومة  .19
 94 صحتو. –حصولو ألحد فروع مؤسسة عمومية  -تبليغ حكم  .20
 95 أثره. –امتناع اؼبنفذ عليو عن التنفيذ  –إكراه بدين  .21
جوازه لتعلق  –زايدة ابلسدس  –طلب إعادة بيع أصوؿ اؼبقاولة موضوع التصفية  -بيع ابؼبزاد  .22

 95 البيع دبنقوالت وعقارات.
 95 أثره. –عدـ اإلشارة إُف االسم العائلي للمستأنف  -مقاؿ استئنايف 

 96 مربراتو وآاثره. -سبديد مسطرة معاعبة الصعوابت إُف مقاوالت أخرى  .23
 96 تعويض. -سباطل يف تسليم البضاعة اؼببيعة  -مسؤولية عن الضرر  .24
 96 سلطة اكمة يف استخالصو. –مطل اؼبدين  .25
 97 حجيتو يف اإلثبات. -إقرار دبناسبة دعوى أخرى  -دعوى االستحقاؽ  .26
وجوب االستماع لرئيس اؼبقالة أو استدعائو قانوان للمثوؿ أماـ  -فتح مسطرة التسوية أو التصفية  .27

 97 غرفة اؼبشورة.
 98 شروط ضبايتو. –اسم ذباري  .28
 98 تعسف يف استعماؿ اغبق. -إجراؤه مرتُت على نفس اؼببلغ  -حجز لدى الغَت  .29
طلب األداء اؼبسبق للدين  -دين مضموف برىن حبري  -حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية  .30

 99 اؼبساس حبقوؽ الدائنُت. -اؼبذكور 
إجراء وقيت للمحافظة على اؼبراكز القانونية  -اضطراب غَت مشروع  -قاضي اؼبستعجالت  .31

 99 للطرفُت.
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 516و 39وجوب استيفاء اإلجراءات الواردة يف الفصوؿ  -تبليغ إنذار ببيع أصل ذباري مرىوف  .32
 99 من ؽ.ـ.ـ. 522و

 100 شروطها. –منافسة غَت مشروعة  .33
 100 اعبهة اؼبختصة برفعو. –حجز وصفي  -تقليد عالمة ذبارية  .34
جواز االتفاؽ على إيداعو بكتابة ضبط ؿبكمة ذبارية غَت تلك اليت صدر  -حكم ربكيمي  .35

 101 بدائرهتا.
 101 أثره. -النشر يف إحدى اعبرائد  -دعوة اؼبسانبُت غبضورىا  -صبوع عامة  .36
 101 التزاـ البنك بوفاء اؼببلغ دبجرد وصولو إُف اؼبستفيد. -خطاب الضماف  .37
 102أثره. -تصريح سليب  -تسهيالت للمحجوز عليها  -حجز لدى الغَت  -خطأ البنك  .38
وجوب االقتصار فقط على البحث يف العناصر اؼبرتبطة حبقيقة اؼبديونية  -دعوى حصر اؼبديونية  .39

تخالصها من صميم القوؿ أبحقية الدائن يف اس –اؼبدعى فيها من عدمها وحصرىا يف مبلغ ؿبدد 
 102 اختصاص جهة قضائية أخرى.

 -اؼبنتوجُت انتفاء عنصر التشابو بُت  -ادعاء استنساخ رسومها ومباذجها حرفيا  -عالمة منتوج  .40
 103 أثره.

عدـ جواز تدارؾ ىذا اإلخالؿ يف  –وجوب إحالة اؼبلف عليها   -مستنتجات النيابة العامة  .41
 103 اؼبرحلة االستئنافية.

عدـ جواز تدارؾ ىذا اإلخالؿ يف  –وجوب إحالة اؼبلف عليها   -مستنتجات النيابة العامة  .42
 104 اؼبرحلة االستئنافية.

 104أثره. -عدـ منازعة اؼبدين يف ذلك  –سبسك الدائن أبنو قرض عقاري  –عقد قرض  .43
 104 .24/5/1955عدـ خضوعو لظهَت  -كراء سطح بناية  .44
 105 عدـ توفرىا على الشخصية اؼبعنوية. -مقاضاة فرع الشركة أو وكالتها  .45
 -حيز التنفيذ  1.13عدـ جواز الطعن فيو ابالستئناؼ بعد دخوؿ القانوف رقم  -أمر ابألداء  .46

 105 القانوف الواجب التطبيق.
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عدـ قبوؿ طعنو  –صدور حكم قضى ابلتصفية القضائية يف حق الطرؼ اؼبدعي  -دعوى األداء  .47
 105 من مدونة التجارة. 619ابلنقض يف القرار الصادر يف ملف األداء تطبيقا للمادة 

 106 ........................................................................................................................................................................................................................... رابعا: قرارات الغرفة اإلدارية
قرار غرفة اؼبشورة إبلغائو وإحالة اؼبلف على ؾبلس اؽبيئة ؼبواصلة إجراءات  -مقرر النقيب ابغبفظ  .1

 106 حجيتو. -اؼبتابعة 
 106 هنائية اغبكم القاضي إبلغاء القرار اإلداري. -مسؤولية إدارية  .2
تراجع عن ىيمنة مبدأ عدـ اؼبسؤولية عن  –من الدستور اؼبغريب  122الفصل  -خطأ قضائي  .3

 106 اختصاص ااكم اإلدارية. -النشاط القضائي 
تفسَت  -اشًتاط وجود تعرضات سابقة مقدمة داخل األجل القانوين  -تعرض خارج األجل  .4

 107 قبل تغيَته. 29سيء ؼبقتضيات الفصل 
 107 أثره. -إشعار الغَت اغبائز  .5
 107 حجيتو. -قرار قاضي التحقيق بعدـ اؼبتابعة  -حرماف من االستغالؿ  -تعويض  .6
 108 مبدأ اؼبساواة وتكافؤ الفرص. -تعيينو  -موثق  .7
االختصاص  -تعاقد مع أستاذ أجنيب عن ىيئة التدريس لسد اػبصاص  -مرفق التعليم العمومي  .8

 108 النوعي للمحاكم اإلدارية.
 108 مشروعيتو. -قرار ابإلحالة على اؼبعاش  .9

 109 لتخليق اغبياة السياسية.وجوب التأكد من توفرىا  -شروط األىلية االنتخابية  .10
أحقيتو يف الرجوع على  -آخر صندوؽ ىو اؼبسؤوؿ عن أداء اؼبعاش  -تسويتو  -معاش  .11

 109 الصندوؽ األوؿ ابؼببالغ اؼبؤداة.
 110 النظاـ األساسي ؽبيئة اؼبتصرفُت اؼبشًتكة بُت الوزارات. -تسوية الوضعية  .12

 110 إثباتو. -استمرار النشاط  -شروط فرضهما  -ضريبة مهنية وضريبة على الدخل  .13
 111 شروط قيامها. -مسؤولية الشركة الوطنية للطرؽ السيارة  .14
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وجوب البحث يف صحة ىذه  -ابئعُت على الشياع  –ضريبة تكميلية على األرابح العقارية  .15
 111 اؼبسطرة يف مواجهة كل واحد منهما.

أثره. –حكم ابلرباءة  -ربرير ؿبضر بقياـ ـبالفة جنائية وتقديبو للنيابة العامة  -خطأ مرفقي  .16
 112 

 112 مفهومها. -وثيقة ؿبتكرة لدى اػبصم  -طعن إبعادة النظر  .17
 113 شروط االستفادة منها. -تسعَتة ـبفضة  -شراء عقار سكٍت  -رسـو تسجيل  .18
مراعاة  -إعادة مناقشة كافة أسباب استئناؼ الطاعنة  -سلطة ؿبكمة اإلحالة  -نقض كلي  .19

 113 النقطة اليت بتت فيها ؿبكمة النقض.
 113 اؼبخاطب ىو الدائن. -من مدونة التجارة  697اؼبدعي الوارد يف اؼبادة  مفهـو .20
دور اػببَت يف إطالع اإلدارة على الواثئق اؼبدُف هبا من طرؼ اػباضع  -مسطرة التصحيح  .21

 114 وجوب مراقبة اكمة لعمل اػببَت. -مسطرة تواجهية  -للضريبة 
 114 أثره. -تبليغ بواسطة الفاكس  .22
 115إعماؿ القانوف الواجب التطبيق على النزاع ىبضع لرقابة ؿبكمة النقض. -رسـو ضريبية  .23
وجوب مراعاة الثمن الوارد برسم اؼبخارجة كأساس الحتساب شبن  -مراجعة رسـو التسجيل  .24

 115 التملك.
رفض اؼبستخدمُت فتح الباب  -تبليغ الشركة ابإلشعار ابنتهاء عملية الفحص  -فحص ضرييب  .25

 116 أثره. -انصراـ عشرة أايـ اؼبوالية لتاريخ الرفض  -وتسلم الطي 
 116 فقداف السند القانوين لتصفيتها. -حصوؿ التنفيذ  -غرامة هتديدية  .26
 116 أثره. -سحب قرار تعيُت اؼبوظف  -تسوية الوضعية اإلدارية الفردية  .27
 117 شروط تصفيها. -غرامة هتديدية  .28
 117 أجل رفع الدعوى. -وضعية اؼبوظفُت  تسوية .29
حدود حق اػبيار يف سلوؾ دعوى اإللغاء أو دعوى القضاء الشامل. -الوضعية اإلدارية  تسوية .30

 117 
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كيفية ربديد الصندوؽ اؼبسؤوؿ عن عملية التنسيق بُت أنظمة االحتياط   -اؼبعاش  تسوية .31
 118 االجتماعي.

 118 شروطو ونطاقو. -مقاؿ التدخل أماـ ؿبكمة النقض  .32
 119 تعويض عن األرض اؼبملوكة للغَت ادثة فوقها. - عموميةطرؽ  .33
 119مدى مشروعية جوىر القرار من عدمو. -تعويض عن األضرار الناذبة عن قرار إداري  .34
خضوع عقارىا ؼبسطرة نزع  -ودادية سكنية  -ضريبة على القيمة اؼبضافة وضريبة على الشركات  .35

 119 أثره. -اؼبلكية 
عدـ أداء الواجبات اؼبستحقة لدى النظاـ اعبماعي ؼبنح رواتب التقاعد  -تسوية معاش تقاعدي  .36

 120 خطأ اإلدارة. -
 120 نطاؽ اختصاصو. -قضاء استعجاِف  .37
 120 شروطو. -طلب التعويض  -صفقة عمومية  .38
 121عدـ جواز اعبمع بُت أجرة من ميزانية الدولة وبُت اؼبعاش التقاعدي. -تسوية الوضعية  .39

اتريخ االستفادة من الًتقية ىو اتريخ إجراء امتحاف الكفاءة  -تسوية الوضعية اإلدارية واؼبالية  .40
 121 اؼبهنية.

 122 قرار دبراجعة مبلغ رسـو اافظة. -ؿبافظ عقاري  .41
وجوب ازباذ االحتياطات  -مقابل مادي  -مسؤولية الشركة الوطنية للطرؽ السيارة ابؼبغرب  .42

 122 لتأمُت مستعملي الطريق.
إيداع  -الدفع بعدـ سلوؾ مسطرة اغبصوؿ على اإلذف ابلتقاضي  -مقاضاة اجمللس اعبماعي  .43

 123 حجيتها. -شكاية إُف الواِف قبل رفع الدعوى 
 -اعتباره طعن يف القرار الوزيري اؼبشًتؾ  -طلب تعويض عن نقل ملكية عقار إُف الدولة اؼبغربية  .44

 123 ـبالفة القانوف.
 125 ........................................................................................................................................................................................................ خامسا: قرارات الغرفة االجتماعية

 125 مسطرتو. –فصل أتدييب  .1
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قياـ الضماف. –عدـ إثباتو  –ادعاء فسخ عقد التأمُت  -تعويض  –مرض مهٍت ) اؼبنغنيز (  .2
 125 

 125 وجوب ربديد مسؤولية اؼبؤمنُت السابقُت عن اؼبرض اؼبذكور. -مرض مهٍت )صمم(  .3
إدانتو من أجل  –أجل استدعاء األجَت قصد االستماع إليو  –مسطرة الفصل  -نزاع شغل  .4

. –جنحة السرقة ابغببس النافذ   126 تقيد اؼبشغلة ابألجل اؼبذكور غَت الـز
انتفاء عقد الشغل  –مدير عاـ ورئيس ؾبلس إداري لشركة مسانبة  –صفة األجَت  -نزاع شغل  .5

 126 لقانوف شركات اؼبسانبة وليس ؼبدونة الشغل.خضوعو يف حالة عزلو  –بينو وبُت الشركة 
 127 أثره. –أداؤىا خارج األجل القانوين  –مؤخرات اإليراد العمري  .6
 127 _ أثره. –قياـ الضماف  -عقد أتمُت بُت اؼبشغلة واؼبؤمنة  –مرض مهٍت )السليكوز(  .7
عقد الشغل ىو األوُف ابلتطبيق لتضمنو االمتياز األكثر لألجَت. -التعويض عن أجل اإلخطار  .8

 127 
 127وجوب مراعاة االتفاقية اعبماعية ؼبستخدمي األبناؾ. -كيفية احتساهبا   –عالوة األقدمية 

 128 أجل تقادمو. –مرض مهٍت ) الصمم (  .9
التزاـ اؼبشغلة ابلتحمل بو حسب االتفاؽ  –اثين مرض أصيب بو الضحية  –مرض مهٍت )صمم(  .10

 128 بينها وبُت اؼبؤمنة.
إعماؿ بنود  -من ـ.ش  313وجوب احًتاـ مسطرة التأديب الواردة يف اؼبادة  -طبيب الشغل  .11

 129 عقد الشغل إذا كانت أكثر فائدة لألجَت.
 129أثره. –األخذ جبزء من الشهادة واستبعاد اعبزء اآلخر  –شهادة الشهود  –طرد تعسفي  .12
 129 عدـ جواز اإلدالء هبا ألوؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض. –واثئق  .13
ربديد ما سيتحملو كل واحد  –أتمُت لدى عدة شركات للتأمُت  –مرض مهٍت ) األسبستوز (  .14

 130 من اؼبؤمنُت على حدة من ىذه اؼبسؤولية وما يقابلها من تعويض.
اعتبارىا يف حكم  -وفاة الضحية وىو يف طريقو إُف عملو دوف معرفة سببها  -حادثة طريق  .15

 130 حادثة الشغل.
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رجوع استدعاؤىا دبكتب دفاعها دبالحظة  -عدـ استدعاء اؼبشغلة دبوطنها اغبقيقي  –خربة  .16
 131 من ؽ.ـ.ـ. 63خرؽ الفصل  –رفض التسلم 

 131 أثره. -مقرر ربكيمي  .17
ثبوت عالقة الشغل من خالؿ حكم ومن خالؿ إقرار اؼبشغلة بفصلها للمطلوب من  -نزاع شغل  .18

النقض قياـ ىذه وجوب تقيد ؿبكمة اإلحالة ابلنقطة القانونية اليت بنت عليها ؿبكمة  –عملو 
 131 العالقة.

اكمة  -اعتماد تقرير خربة ربكيمية ثالثية بدال من شهادة الشفاء  -خربة  -مسطرة مدنية  .19
 132 بتبليغ نسخة من تقرير اػبربة لألطراؼ.غَت ملزمة 

 132عقد ؿبددة اؼبدة. –وضع أتشَتة السلطة اغبكومية اؼبكلفة ابلشغل  -تشغيل األجانب  .20
من مدونة  62و 459وجوب احًتاـ اؼبسطرة الواردة يف اؼبادتُت  -خطأ جسيم  -مندوب األجراء  .21

 133 الشغل.
 133 وجوب التأكد من سالمة مسطرتو. –فصل أتدييب  .22
إهناء ضمٍت ومقنع لعقد الشغل. –عدـ اغبفاظ على حقوؽ األجراء  -مسطرة اإلغالؽ اؼبؤقت  .23

 134 
 134 شروط إاثرتو. –دفع بعدـ االختصاص النوعي  .24
 134 إثباتو. -الدفع ابنقطاعو  –تقادـ  .25
تعويض من اتريخ  -فصل تعسفي  -فصل األجَت قبل انتهاء العمل  -طبيعتو  -العمل ابلورش  .26

 135 التوقيف إُف اتريخ انتهاء العمل.
أثره على  –طلب اؼبساعدة القضائية أماـ اكمة اؼبصدرة للحكم اؼبطعوف فيو  –طعن ابلنقض  .27

 135 أجل الطعن.
 –رفض األجَت التوقيع على عقد اؼبهمة اعبديدة  -عقد عمل مؤقت  –وساطة يف التشغيل  .28

 136 مغادرة تلقائية.
 136 أثره. –قياـ شروط االشتغاؿ خارج مدة الشغل العادية  –رفض األجَت العمل ليال  .29
 136 شروطو. -تعويض عن الضرر  .30
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مشاركة  -صدور قرار عن ىيئة بتت يف الطعن إبعادة النظر على قرار استئنايف  -مسطرة مدنية  .31
 137 التنايف.عدـ اعتباره من حاالت  -قاض سبق لو أف بت يف القرار اؼبطعوف فيو 

اعتباره مربرا لفصلو من العمل ما داـ ىذا  -رفض األجَت ارتداءه البذلة اؼبوحدة  -خطأ جسيم  .32
 137 اؼبشغل يف تسيَت مقاولتو.التدبَت يدخل يف إطار حق 

(462/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2016يونيو  8الصادر بتاريخ  1166)القرار عدد  .62
 137 

 138 اعتبار الطرد الذي تعرض لو األجَت تعسفيا. -عدـ ثبوهتا  -مغادرة تلقائية  .33
 138 طرد تعسفي. –عدـ احًتاـ مبدأ التدرج يف العقوبة  –فصل من العمل  .34
 138 عبء إثبات التمتع هبا يقع على عاتق اؼبشغلة. -عطلة سنوية  .35
 139خطأ جسيم. –رفض األجَت إرجاعو للمشغلة  –مفاتيح اؼبعلوميات ) القن السري(  .36
 139من مدونة الشغل. 62وجوب احًتاـ اتفاقية العمل الدولية واؼبادة  -التأديب  مسطرة .37
 139 أثره. -تعذر إجرائها بسبب اعتقاؽبا  -مسطرة االستماع إُف األجَتة  .38
 140 ربوؿ إُف عقد شغل غَت ؿبدد اؼبدة. -انتهاء اؼبدة القصوى  -عقد تدريب  .39
 140 شروط قياـ مسؤوليتو التضامنية. -جديد  مشغل .40
 140 أثره. -عنف اؼبشغل  -األجَت لعملو  مغادرة .41
 141 تعويض. –عدـ إخطار اؼبشغل  –مغادرة العمل  .42
 141 طرد تعسفي. –توقيف األجَت ؼبدة غَت ؿبددة  .43
 141 إهناء عقد العمل.انتفاء صفة التعسف يف  -بلوغ األجَت سن التقاعد  .44

وجوب ربمل  –وقوعها دبناسبة العمل يف ظل وجود عالقة التبعية  -مفهومها  -شغل  حادثة .45
 142 اؼبشغل تبعاهتا وما يًتتب عليها من آاثر.

وجوب أدائو ابتداء من اليـو األوؿ اؼبواِف لتاريخ وقوع اغبادثة  –تعويض يومي  -حادثة شغل  .46
 142 وطيلة مدة العجز الكلي اؼبؤقت.
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 142 عدـ خضوعو ألحكاـ مدونة الشغل. -كتاب قرآين  .47
 143 أثره. -إفراغ اؼبشغلة تنفيذا غبكم قضائي  .48

 144 ..................................................................................................................................................................................................................... سادسا: قرارات الغرفة اعبنائية
احتسابو من اتريخ إرجاع الشيك البنكي بدوف  -تقادمها  -جنحة إصدار شيك بدوف مؤونة  .1

 144 أداء.
وجوب بياف مناقشتها شفهيا وحضوراي يف تعليل اكمة. -حجج اإلثبات ووسائل االقتناع  .2

 144 
إحالة القضية على القضاء العادي طبقا ؼبفهـو  -نقضو  -حكم صادر عن اكمة العسكرية  .3

 144 .108.13اؼبادة الثالثة من قانوف القضاء العسكري رقم 
 145 من ؽ.ـ.ج. 215صالحيات اؽبيئة االة عليها القضية طبقا للمادة  -ربقيق  .4
 145 مساس حبقوؽ الدفاع. -عدـ إحضاره للجلسة  -متهم يف وضعية اعتقاؿ  .5
 146 أثر اؼبساس هبا. -حقوؽ الدفاع  .6

صدور حكم عن اكمة العسكرية يف غيبة  -استَتاد وضبل مسدس انري بدوف قانوف  جناية .7
 146 أثره. -عدـ تطبيق اؼبسطرة الغيابية  -اؼبتهم 

انتفاء  -مطالب ابغبق اؼبدين  -قرار استئنايف مؤيد للحكم بعدـ االختصاص  -نوعي  اختصاص .8
 146 طلب نقضو. يفاؼبصلحة 

 147 اختصاص النيابة العامة. -طلب إلغائها  – مذكرة حبث .9
 147قياـ الضماف. -الضحية ليس من ضمن ركاب الناقلة اؼبتسببة يف اغبادثة  -حادثة سَت  .10
 147 أثره على رخصة السياقة. -عدـ أدائها  -تصاغبية وجزافية غرامة  .11
أثره على التأمُت. -انقلة مودعة لدى السائق حبكم مهنتو كميكانيكي  -مطالب ابغبق اؼبدين  .12

 148 
بدأ سرايهنا من اتريخ اغبكم اؼبنشئ  -طبيعتها التعويضية عن التأخَت يف التنفيذ  -فوائد قانونية  .13

 148 للحق يف التعويض.
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 148 شروطها وآاثرىا. -ظروؼ التخفيف  .14
فعالف منفصالف ربكمهما مقتضيات  -جنحيت السكر العلٍت البُت والسياقة يف حالة سكر  .15

 149 من القانوف اعبنائي. 118ال ؾباؿ لتطبيق مقتضيات الفصل  -ـبتلفة 
 149 موجبات نقصاهنا أو انعدامها. -أىلية التقاضي  .16

فقد مورد مورد عيشهم  -ثبوت االعاقة والعجز عن الكسب  -أبناء اؽبالك  -مطالبوف ابغبق اؼبدين 
 149 تعويض. -بعد وفاة اؽبالك 

 150 عقوبتو. -قتل خطأ انتج عن حادثة سَت  .17
 150 عقوبتهما. -جنحتا السكر العلٍت البُت والسياقة يف حالة سكر  .18
أمر موكوؿ لقضاة اؼبوضوع وخاضع لسلطتهم التقديرية. -تفريد العقوبة  -قتل غَت عمدي  .19

 151 
 151 مفهومو. -مبلغ األجرة اؼبطلوب إثباتو من طرؼ اؼبصاب  .20
 151 أثره. -استئناؼ اكـو عليو وحده  -جرح خطأ وعدـ ضبط السرعة  .21
 152 عدـ اتسامها أبي طابع سياسي. -جريبة التفالس  - مسطرة تسليم اجملرمُت .22

 152 الطابع اػباص للقصد اعبنائي. -خيانة زوجية  .23
من القانوف اعبنائي. 129عدـ خضوعو لقواعد اؼبشاركة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  -فعل اؼبشاركة 

 152 
عدـ  -انعداـ السند القانوين  -موضوعو إيقاؼ إجراء تنفيذ حكم صادر بعقوبة حبسية  -نقض  .24

 153 قبولو.
 153 إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد ابلنقطة القانونية. -ؿبكمة اإلحالة  .25
 153 قناعة اكمة. -عنصر العلم  -جريبة استعماؿ ؿبرر رظبي مزور  .26
 154 أثره. -عدـ إيداع اؼبذكرة داخل األجل  -مطالب ابغبق اؼبدين  -نقض  .27
 154 إثباتو. –دفع ابلتقادـ اػبمسي  -دعوى مدنية اتبعة  .28
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 154 أمد تقادمها يبتدئ من اتريخ ارتكاهبا. -جريبة فورية  -جريبة التزوير  .29
معفى بقوة القانوف من أداء  -استئنافو بصفتو مطالبا ابغبق اؼبدين  -الوكيل القضائي للمملكة  .30

 154 الرسم اعبزايف.
وجوب استناد الوصف  -سلطتها يف التكييف القانوين لألفعاؿ االة عليها  -غرفة اعبناايت  .31

 155 اعبديد للجريبة على اعبـز اليقُت.
إعادة التكييف وإدانة اؼبتهم جبناية اإليذاء العمدي ضد أحد  -جناية القتل العمد ألحد األصوؿ 

 155 ضرورة إبراز األدلة اؼبعتمدة يف التكييف. -األصوؿ 
إدانة من أجل جناية السرقة اؼبوصوفة بعد  -جناية السرقة اؼبوصوفة اؼبقرونة بظرؼ ضبل السالح  .32

 156 ل.فساد التعلي -تغيَت الوصف القانوين 
وجوب مناقشة عناصرىا من  -جنحة اإلمساؾ عمدا عن تقدًن اؼبساعدة لشخص يف حالة خطر  .33

.  156 خالؿ زبصص الطبيب اؼبداـو
تغيَت الوصف القانوين  -خربة طبية  -جناية الضرب واعبرح ابلسالح اؼبؤديُت إُف عاىة مستديبة  .34

 156 سوء تقدير الوقائع. -
 157تناقض يف التعليل. -إعادة التكييف  -ؿباولة القتل العمد مع سبق اإلصرار والًتصد  .35
تصروبات الضحية سبهيداي  -جناية الضرب واعبرح بواسطة السالح الناتج عنهما عاىة مستديبة  .36

 157 أثرىا على قناعة اكمة. -وأماـ قاضي التحقيق 
 158 عناصرىا التكوينية. -ؿباولة القتل العمد  .37
أثره على  -إصابة اؼبتهم دبرض نفسي  )ابرانواي كريتشمَت(   -خربة طبية  -جناية القتل العمد  .38

 158 اؼبسؤولية اعبنائية.
ضرورة االستناد على خربة طبية  -معاينة اكمة للحالة الظاىرة للمتهم  -استبعادىا  -خربة طبية 

 158 مثلها أو أقوى منها.
 159 تعليلو. -النزوؿ عن اغبد األدىن  -عقوبة  .39
 159 خضوعو للسلطة التقديرية للمحكمة. -تفريد العقوبة  .40
 159 أثرىا على قناعة اكمة. -نتيجة التشريح الطيب  -شهادة الشهود  .41
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جواز سبكُت اؼبتهم اؼبتغيب عن اعبلسة من فرصة أخرى للدفاع عن نفسو. -مسطرة غيابية  .42
 160 

 160 القناعة الوجدانية. -جنحة القتل اػبطأ  -تغيَت الوصف القانوين  -حادثة سَت 
خلو القرار من الوقائع اليت سبثل وعاء اعبريبتُت  -ؿباولة القتل العمد وؿباولة السرقة اؼبوصوفة  .43

 161 نقصاف التعليل. -اؼبذكورتُت 
 161 عناصرىا التكوينية. -جناية ؿباولة القتل العمد مع سبق اإلصرار والًتصد  .44
 161 األساس القانوين لتقديره. –أو أحد مأموريو  اؼبؤاجرخطا  .45
 162 سلطة اكمة يف تقييم حجج اإلثبات. -شهادة الشهود  .46
 162 سلطة اكمة. -ظروؼ التخفيف  -جناية إضراـ النار عمدا يف مبٌت وزبريبو  .47
 162 سلطة اكمة يف استدعائو. -مطالب ابغبق اؼبدين  .48
 163 وجوب بياف عناصرىا التكوينية. -جنحة انتزاع عقار من حيازة الغَت  .49
 163 أثره. -عدـ ضبل أتشَتة إيداعها بكتابة الضبط  - مذكرة ببياف أسبابو -نقض  .50
ذكر  -إبمضائو عدـ تذييلها  -تقديبها من طرؼ وكيل اؼبلك  -مذكرة أبسباب الطعن ابلنقض  .51

 163 أثره. -اسم انئبو مكاف االمضاء 
 164 وجوب فصل قضية الرشداء عن قضية األحداث. -متهموف رشداء وأحداث  .52
خرؽ  -عقوبة مالية ذباوزت اغبد األقصى  -جنحة إتالؼ نبااتت سبت بغرس اإلنساف  .53

 164 من القانوف اعبنائي. 3مقتضيات الفصل 
شروط قبولو. دبقتضى اؼبادة اؼبذكورة فإف طلب النقض ال يقبل من أي شخص  -طعن ابلنقض  .54

 165 من اغبكم اؼبطعوف فيو.إال إذا كاف طرفا يف الدعوى اعبنائية وتضرر 
 165 وما يليها من ؽ.ـ.ج. 330وجوب استيفاء مقتضيات اؼبادة  -شهادة الشهود  .55
نقصاف التعليل. -عدـ اعبواب عنو  -دفع جوىري يتعلق دباىية األساس القانوين للمحاكمة  .56

 165 
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 166 اتصالو ابلنظاـ العاـ. -تشكيل اكمة  .57
 166 يكفي وجود أدلة تربر اؼبتابعة. -قاضي التحقيق  .58

 166 وجوب التقيد بقرار ؿبكمة النقض. -ؿبكمة اإلحالة  -جنحة النصب  .59
اختصاص ؿبكمة  -العدوؿ عنو أو رفعو  -تدبَت استثنائي  -وضع ربت اؼبراقبة القضائية  .60

 167 اؼبوضوع.
من نفس  507من ؽ.ج بدال من الفصل  509إعادة التكييف وإعماؿ الفصل  -جريبة السرقة  .61

 167 نقصاف التعليل. -أتسيسو على عدـ توفر عنصر اػبطر يف استعماؿ السالح  -القانوف 
 168 شروط إيقافو. -تعلقو ابلدعوى اؼبدنية التابعة  -تنفيذ  .62
انتفاء العناصر  -إخراج أحد الزوجُت من بيت الزوجية  -جنحة انتزاع عقار من حيازة الغَت  .63

 168 التكوينية.
 169 ............................................................................................................................................................................. دراسػػػات وتعػػػاليق اعبزء الثالث

 170 .................................................................................................................................................... اؼبغرب مبوذجا  القانوف والعدالة كوسيلة لبلستقرار
 170 رئيس غرفة دبحكمة النقض  ذ.اؼبصطفى مستعيد

 176 ...................................................... الرقابة القضائية على قرارات احملافظ العقاري  من خبلؿ قرارات ؿبكمة النقض
 176 ذ. عبد العتاؽ فكَت  رئيس غرفة دبحكمة النقض
 191 ............................................................................................................................................... استقبلؿ السلطة القضائية: قراءة يف التجربة اؼبغربية

 191 اؼبكتب الفٍتد. دمحم اػبضراوي  مستشار دبحكمة النقض  رئيس 
ؿبكمػة النقػض واألمػن العقػاري  يف ضوء الرسالة اؼبلكية السامية  حوؿ ظاىرة االستيبلء على أمبلؾ 

 199 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ الغَت
 199د.حسن فتوخ  مستشار دبحكمة النقض  رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي

 219 ................................................................................................................................................................................................................... آليات ذبويد العملية االنتخابية
 219 د. عبد اغبكيم زروؽ  دكتور يف اغبقوؽ

 229 ......................................................................................................................................................................أنشطة ؿبكمة النقض اعبزء الرابع
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 230 ..................................................................................................................................................................................................................... أوال: إصدارات ؿبكمة النقض
 237 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... اثنيا: األنشطة

 238 الندوات الدولية والوطنية:
مارس  03و 02نظمت ؿبكمة النقض بشراكة مع اؼبؤسسة األؼبانية للتعاوف القانوين الدوِف، يومي  

بنزؿ الرابط ورشة عمل حوؿ موضوع " جودة تشريع القوانُت ومراقبة اؼبعايَت وتقدير األثر يف  2016
 238 تشريع القوانُت ".

أبريل   19و 18نظمت ؿبكمة النقض بشراكة مع اؼبؤسسة األؼبانية للتعاوف القانوين الدوِف، يومي  
 240 بنزؿ الرابط ندوة حوؿ موضوع "مكافحة اإلرىاب وغسل األمواؿ ". 2016

 244 اللقاءات التواصلية:
لقاءا تواصليا لفائدة قضاهتا يف موضوع " دور  2016فرباير  10نظمت ؿبكمة النقض يـو األربعاء  

 244 الوكالة القضائية للمملكة".
نظمت ؿبكمة النقض لقاءا تواصليا حوؿ "دور القضاء يف تكريس اغبقوؽ الدستورية" بقاعة  

 244 2016. فرباير 18 الندوات ابؼبعرض الدوِف للنشر والكتاب ابلدار البيضاء يـو اػبميس
نظمت ؿبكمة النقض لقاءا حوؿ موضوع " وثيقة التحكيم " مع الدكتور طارؽ مصدؽ، أستاذ  

 245 2016. مارس  23 النقض يـو األربعاء بكلية اغبقوؽ بسطات بقاعة الندوات دبحكمة
 246 اؼبشاركة يف التظاىرات الوطنية والدولية:

ؼبعرض النشر والكتاب ابلدار البيضاء يف الفًتة اؼبمتدة ما بُت  22مشاركة ؿبكمة النقض يف الدورة  
 246 .2016فرباير  21و 12

عمل إُف أؼبانيا لالطالع على التجربة األؼبانية يف  مشاركة قضاة من ؿبكمة النقض يف زايرة 
 246............................................................................................... .2016أبريل  30إُف  26مكافحة اإلرىاب وغسل األمواؿ من 

مشاركة ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث  
العلمي يف أشغاؿ ندوة " مستجدات التحفيظ العقاري بعد أربع سنوات من التطبيق وأسئلة 

أبريل  30و  29النجاعة والتنمية " بكلية العلـو القاونية واالقتصادية واالجتماعية دبراكش يومي 
ذلك دبداخلة ربت عنواف " توجهات ؿبكمة النقض بشأف منازعات التحفيظ العقاري ".، و 2016

 247 
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مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة يف شخص السيد دمحم بن ضبو رئيس غرفة هبا، يف ندوة علمية حوؿ  
موضوع "اعبرائم االقتصادية واؼبالية بُت متطلبات سبحيص النصوص وتقييم مستوى اؼبتابعة 

 247 .2016أبريل  28و 27القضائية" اؼبنظمة بنواكشوط يومي 
تدعيم فعالية النظاـ القضائي »مشاركة ؿبكمة النقض يف دورة تكوينية بكوراي حوؿ موضوع  

 247 فبثلة ابلسادة : 2016ماي  21إُف  8خالؿ الفًتة من « واإلدارة القضائية
االذباىات الكربى " :الندوة الدولية اؼبنعقدة بفاس حوؿ موضوع مشاركة ؿبكمة النقض يف 

 13 يومي وذلك ."القضائي الدستوري يف منازعات اغبقوؽ واغبرايت األساسية ابؼبغرب لالجتهاد
 249 2016. ماي  14و

مشاركة  ؿبكمة النقض يف اؼبؤسبر القضائي الدوِف التاسع عشر اؼبنعقد بواشنطن خالؿ الفًتة من  
 249 فبثلة ابلسيد: 2016ماي  21إُف  18

مشاركة ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث  
العلمي يف أشغاؿ ندوة الدفع بعدـ دستورية القوانُت على ضوء مشروع القانوف التنظيمي اؼبتعلق 

، وذلك دبداخلة ربت 2016ماي  28بتطبيقو أماـ ااكم " دبقر فندؽ روايؿ مَتاج بفاس يـو 
 249 " اغبكامة القضائية وتكريس الدفع بعدـ دستورية القوانُت ".عنواف 

مشاركة ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث  
العلمي يف أشغاؿ ندوة ضماانت ااكمة العادلة يف اعبرائم االقتصادية ورىاانت التنمية جبهة 

ماي  28و  27الداخلة وادي الذىب " بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفالحة دبدينة الداخلة يومي 
2016. 249 

مشاركة ؿبكمة النقض يف اؼبؤسبر اػبامس  عبمعية ااكم العليا للدوؿ اؼبستعملة للغة الفرنسية  
AHJUCAF  " حوؿ موضوعLe filtrage des pourvois par la Cour 

Suprême " ابلبنُت فبثلة ابلسيدة إيباف اؼبالكي  2016مايو إُف فاتح يونيو   30خالؿ الفًتة من
 250 قاضية ملحقة دبحكمة النقض.

مشاركة ؿبكمة النقض يف ورشة عمل حوؿ: "اؼبساواة أماـ القانوف وعدـ التمييز: أفضل  
اؼبملكة –بعماف  2016غشت  10إُف  08اؼبمارسات يف القضاء العريب واؼبعايَت الدولية" اؼبنعقد من 

 250 األردنية اؽبامشية.
بعماف  2016غشت   15و 14مشاركة ؿبكمة النقض يف مؤسبر القضاء الشرعي الثاين اؼبنعقد يومي  

 250 اؼبملكة األردنية اؽبامشية.–
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.2016شتنرب  23إُف  19خالؿ الفًتة من « استقاللية القضاء»زايرة عمل إُف أؼبانيا حوؿ موضوع  
 251 

شتنرب   27بباريس,  يـو  AHJUCAFمشاركة ؿبكمة النقض  يف اجتماع مكتب صبعية  
 70»حوؿ موضوع:  2016شتنرب  30والندوة اؼبنظمة من طرؼ ؿبكمة النقض الفرنسية يـو  2016

ans après Nuremberg, juger le crime contre l’humanité»  فبثلة .
 251........................................................................................................................ ابلسيدة إيباف اؼبالكي قاضية ملحقة دبحكمة النقض.

مشاركة ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث  
أكتوبر  13العلمي يف أشغاؿ ندوة القانوف اعبديد للكراء التجاري بكلية اللغة العربية دبراكش يـو 

 252 ربت عنواف " قراءة يف قانوف الكراء التجاري اعبديد ".، وذلك دبداخلة 2016
اؼبشاركة يف اؼبؤسبر السابع لرؤساء ااكم العليا يف الدوؿ العربية اؼبنظم بسلطنة عماف خالؿ الفًتة  

 252 .2016أكتوبر  26إُف  23من 
مشاركة ؿبكمة النقض يف شخص اؼبستشار حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث  

العلـو القانونية العلمي يف أشغاؿ ندوة اسًتاتيجية األمن البيئي ابؼبغرب: اآلليات والرىاانت بكلية 
، وذلك دبداخلة ربت عنواف " دور القضاء 2016نونرب  16واالقتصادية واالجتماعية دبراكش يـو 

 252 يف ضباية البيئة ".
 253 االجتماعات

تنفيذا للتعليمات اؼبولوية السامية عباللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللا وأيده، رئيس اجمللس األعلى  
 21اػبميس  دبحكمة النقض يـو 2016للسلطة القضائية، مت اإلعالف عن افتتاح السنة القضائية 

 253 .2016يناير 
 254 االستقباالت

مستشار  2016يناير  07استقباؿ السيد مصطفى فارس الرئيس األوؿ كمة النقض يـو اػبميس  
 Dee R. Edgeworth. 254قانوين مقيم بسفارة أمريكا ابلرابط،  السيد 

لسفَت  2016يناير  14استقباؿ السيد مصطفى فارس   الرئيس األوؿ كمة النقض يـو اػبميس  
 Don gsil PARK . 254صبهورية كوراي اؼبعتمد ابلرابط،  السيد

 255................................................................................ .2016يناير  20زايرة وفد قضائي تركي كمة النقض يـو األربعاء  
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رئيس مديرية الشؤوف  Robert GELLIاستقباؿ الرئيس األوؿ كمة النقض  للسيد  
 256.................................................................................. .2016مارس  15اعبنائية والعفو بوزارة العدؿ الفرنسية يـو الثالاثء 

للشيخ  2016مارس  24استقباؿ السيد مصطفى فارس  الرئيس األوؿ كمة النقض  يـو اػبميس  
 256 الدكتور وليد بن دمحم الصمعاين، وزير العدؿ السعودي، رئيس اجمللس األعلى للقضاء.

.2016أبريل  12زايرة وفد من الطلبة اؼبغاربة اؼبقيمُت هبولندا كمة النقض وذلك يـو الثالاثء  
 257 

زايرة السيد ماجد دمحم قاروب رئيس اللجنة اؼبنظمة ؼبؤسبر ملتقى القانوف ابلشرؽ األوسط يـو  
 258 .2016أبريل  20األربعاء 

زايرة ؿبكمة النقض من قبل السيد دمحم أبوزيد أضبد العوض رئيس ىيئة اؼبظاَف و اغبسبة العامة  
 258 .2016أبريل  20جبمهورية السوداف يـو األربعاء 

أبريل  26يـو الثالاثء استقباؿ الرئيس األوؿ كمة النقض لسفَت صبهورية تركيا اؼبعتمد ابلرابط   
2016. 258 

 259....................................................... .2016أبريل  27زايرة مبعوثي رئيس القضاء جبمهورية السوداف يـو األربعاء  
السفَت فوؽ  VALERY VOROBIEVاستقباؿ الرئيس األوؿ كمة النقض للسيد  

 259..................................................................................... .2016ماي  03العادة لفدرالية روسيا اؼبعتمد ابلرابط يـو الثالاثء 
استقباؿ الرئيس األوؿ كمة النقض لرئيس اكمة العليا ابعبمهورية الفدرالية الروسية وذلك يـو  

 260 .2016ماي  21السبت 
سفَت سويسرا   Massimo BAGGIاستقباؿ السيد الرئيس األوؿ كمة النقض للسيد  

 261.................................................................................................................................................. .2016يونيو  08اؼبعتمد  ابلرابط يـو األربعاء 
استقباؿ السيد الرئيس األوؿ كمة النقض للسيد سفَت صبهورية الغابوف اؼبعتمد ابلرابط يـو  

 262 .2016يونيو  20االثنُت 
السفَت  VALERY VOROBIEVاستقباؿ السيد الرئيس األوؿ كمة النقض للسيد  

 262................................................................... .2016يونيو  22فوؽ العادة لفدرالية روسيا اؼبعتمد ابلرابط يـو األربعاء 
.2016يونيو  23زايرة السيد ندير الشودري سفَت اعبمهورية اإلسالمية لباكستاف يـو اػبميس  

 262 



 2016 التقرير السنوي لمحكمة النقض        

309 

 Antonio HERMANاستقبل الرئيس األوؿ كمة النقض للسيد  
BENJAMIN  263..................... .2016يوليوز  25رئيس اللجنة الدولية للقانوف البيئي يـو االثنُت 

 20ؿبامي عن ىيئة اامُت بسلطنة عماف يـو الثالاثء  30زايرة ؿبكمة النقض من قبل وفد من  
 264 .2016شتنرب 

السفَت  VALERY VOROBIEVاستقباؿ السيد الرئيس األوؿ كمة النقض للسيد  
 265.................................................................. .2016شتنرب  20فوؽ العادة لفدرالية روسيا اؼبعتمد ابلرابط يـو الثالاثء 

 265.............2016شتنرب  22زايرة وفد من موريتانيا يف إطار مشروع دولة القانوف وذلك يـو اػبميس  
رئيس قسم التعاوف  Jean-Paul JEANاستقباؿ الرئيس األوؿ كمة النقض للسيد  

 266................................................................................................ .2016نونرب  21والتوثيق دبحكمة النقض الفرنسية يـو االثنُت 
استقباؿ الرئيس األوؿ كمة النقض لرئيس اكمة العليا ابعبمهورية الفدرالية الروسية يـو األحد  

 266 .2016دجنرب  11
 268 زايرات عمل السيد الرئيس األوؿ

زايرة السيد الرئيس األوؿ كمة النقض للمحكمة العليا واجمللس العاـ للسلطة القضائية ابؼبملكة  
 268 .2016شتنرب  06االسبانية وذلك للمشاركة يف افتتاح السنة القضائية يـو 

 20اؼبشاركة يف أشغاؿ  ملتقى شبكة رؤساء ؿباكم النقض ابالرباد األورويب  اؼبنعقد دبدريد يومي   
 268 .2016أكتوبر   21و 

 269 االتفاقيات اؼبربمة
اؽبامشية يـو االثنُت  التوقيع على اتفاقية تعاوف بُت ؿبكمة النقض ووؿبكمة التمييز ابؼبملكة األردنية 

 269 ابألردف. 2016أبريل  4
مايو  20التوقيع على اتفاقية تعاوف بُت ؿبكمة النقض و الوكالة األؼبانية للتعاوف الدوِف يـو اعبمعة  

 269 دبقر اكمة. 2016
 2016يوليوز  15التوقيع على اتفاقية تعاوف وشراكة بُت ؿبكمة النقض و بنك اؼبغرب يـو اعبمعة  

 270 .دبقر اكمة
 271 .......................................................................................................... حصيلة نشاط ؿبكمة النقض يف أرقاـ اعبزء اػبامس
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