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ببالغ الرسور والسعادة، أقدم حصيلة عمل حمكمة النقض التي متيزت هذه السنة بحدث تارخيي 
يتمثل يف تفضل موالنا أمري املؤمنني رئيس املجلس األعىل للسلطة القضائية صاحب اجلاللة امللك 
حممد السادس حفظه اهللا وأعز أمره، بتنصيب أعضاء هذه املؤسسة الدستورية، من أجل إرساء مبدأ 
بالسلطة  الوطني واالرتقاء  املؤسيس  البناء  القضاء يف  مكانة  وتعزيز  السلط يف أسمى صوره،  فصل 

القضائية إىل سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية.

احلق  دولة  بناء  يف  ودورها  القضائية  السلطة  الستقالل  املحورية  باألمهية  الوعي  أن  شك  ال 
القضائي،  الرصح  هذا  لبنات  لوضع  وعملية  وترشيعية  مؤسسية  تدابري  من  واكبه  وما  والقانون، 
جيسد بشكل ملموس االنخراط اجلاد واهلادف يف التوجهات احلديثة للعدالة، من أجل كسب رهان 
منظومة قضائية، تستجيب النشغاالت املتقاضني، وحاجيات املواطنني، وتصون احلقوق واحلريات، 
يف جمتمع ديمقراطي، قوامه العدل واملساواة، وسيادة القانون، والتنمية االقتصادية املتوازنة، انسجاما 
مع التوجيهات امللكية التي عرب عنها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نرصه اهللا يف خطابه السامي 
بمناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية العارشة يوم اجلمعة 13 

أكتوبر 2017 الذي جاء فيه:

والقراءة  الكتابة  على  يقتصر  ال  جيدا،  تعليما  ألبنائهم  يريدون  اليوم،  «والمغاربة 
فقط، وإنما يضمن لهم االخنراط يف عالم المعرفة والتواصل، والولوج واالندماج يف سوق 

الشغل، ويساهم يف االرتقاء الفردي واجلماعي، بدل ختريج فئات عريضة من المعطلين.

وهم حيتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون يف خدمتهم، 
وخدمة الصاحل العام، وحتفز على االستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية 

والرشوة والفساد». انتهى النطق الملكي السامي.

االنخراط  الدائم عىل  النقض جتسد حرصها  اإلجيابية ملحكمة  الدينامية  فإن  الصدد،  ويف هذا 
يف التنزيل احلقيقي الستقالل السلطة القضائية، بفضل طاقاهتا البرشية التي تعمل عن كتب وبشكل 
من  والرفع  أدائها،  وتطوير  حميطها،  عىل  انفتاحها  وتعزيز  رشكائها،  مع  جتربتها  لتقاسم  دؤوب، 
نجاعتها، ودعم فعالية وشفافية إدارهتا القضائية، من خالل استثامر تكنولوجيا املعلوميات، وحتديث 
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التواصلية والرقمية، وتيسري البت داخل أجل معقول، وتسهيل الولوج عن بعد إىل املعلومة  آلياهتا 
القضائية، إيامنا منها بأن مبدأ االستقالل هو حق للمواطن، وواجب عىل القايض، وأن الغاية املثىل 
من التكريس الدستوري هلذا االستقالل، هي خدمة املواطن، وضامن األمن القضائي الالزم لتحسني 

مناخ األعامل، وتشجيع االستثامر وحتقيق التنمية املستدامة.

مصطفى فارس
الرئيس األول ملحكمة النقض

والرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة القضائية
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أوال : القرارات الصادرة عن الغرفة المدنية
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1. قسمة عينية - وثائق التعم% – أثرها.

إن املحكمة ملا صادقت عىل تقرير اخلربة وقضت بالقسمة وفق ما جر به منطوق قرارها دون 
مراعاة ضوابط وثائق التعمري اخلاضع له العقار املدعى فيه، ودون أن تعتمد خبريا مهندس إلعامل 
وثائق التعمري املطبقة عىل العقار املدعى فيه من خمطط مديري وتصميم هتيئة وتصميم تنطيق، تكون 

قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 27 الصادر بتاريخ 19 يناير 2016 يف امللف املدين عدد 2014/4/1/1568)

2. حكم بالقسمة - استئنافه - توجيهه ضد املحكوم لهم فقط - صحته.

يكفي لصحة استئناف دعو القسمة أن يوجه الطعن ضد املحكوم هلم فقط، واملحكمة املطعون 
يف قرارها ملا قضت بعدم قبول االستئناف لعدم إدخال الطاعن جلميع املالكني عىل الشياع تكون قد 

خرقت القاعدة املذكورة.

(القرار عدد 9 الصادر بتاريخ 05 يناير 2016 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/6543)

3. قسمة القرعة - رشوطها.

إذا  إال  جتمع  وال  نوع،  كل  أفرد  العقارات  تعددت  ومتى  املقسوم،  متاثل  القرعة  قسمة  رشط 
تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كام خلليل يف خمترصه، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا صادقت 
متى  الرشكاء  بني  حدة  عىل  عقار  كل  بقسمة  املذكورة  بالقاعدة  تلتزم  مل  أهنا  رغم  اخلربة  تقرير  عىل 
أمكنت القسمة العينية برشوطها، ألنه ال يصار إىل مجع احلظوظ عند تعدد العقارات إال إذا تساوت 

قيمة وتقاربت ورغب يف ذلك الرشكاء، تكون قد خرقت املقتضيات أعاله.

(القرار عدد 3 الصادر بتاريخ 05 يناير 2016 يف امللف املدين عدد 2014/4/1/1358)

4. قسمة اتفاقية - رشوط صحتها.

احلكم  أيدت  ملا  واملحكمة  األطراف،  مجيع  برضا  تكون  أن  االتفاقية  القسمة  لصحة  يرشط 
االبتدائي القايض بإبطال عقد القسمة الرضائي املنجز بني البعض دون بيان لباقي األطراف املشتاعة 
قد  تكون  العقد،  بنفس  ثابتة  أن صفتهم كمشتاعني  باسمهم واحلال  القسمة  بإبرام عقد  توكيل  وال 

استقامت عىل حكم القانون.

(القرار عدد 13 الصادر بتاريخ 12 يناير 2016 يف امللف املدين عدد 2014/4/1/3932)

5. عقد قسمة - ترصيح بعض الورثة بالكراء للغ% - أثره.

من املقرر أن الترصيح ال يلزم إال من صدر منه أو يفرس أنه إقرار منه، واملحكمة املطعون يف 
قرارها ملا اعتربت أن ما ورد من ترصيح للورثة يف تعليل القرار االستئنايف املحتج به من كون تواجد 
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الطاعن يف املدعى فيه بالكراء من املطلوبني أنه إقرار منه بملكيتهم له وقضت هلم باالستحقاق واحلال 
أن تعليل القرار املذكور ليس به ما يعترب إقرارا من الطاعن بملكية املطلوبني للعقار موضوع النزاع 

تكون قد خالفت القانون.

(القرار عدد 29 الصادر بتاريخ 19 يناير 2016 يف امللف املدين عدد 2014/1/4/2682)

6.  بيع الصفقة - عدم جواز تطبيق أحكام الشفعة عىل حق الضم.

حمكمة  لرقابة  خيضع  املوضوع  حمكمة  عىل  املعروضة  الوقائع  عىل  القانوين  الوصف  إسباغ  إن 
النقض، وملا ثبت احتاد مدخل متلك البائع والطاعن كرشيكني يف العقار املبيع، وأن البائع قد باع كل 
العقار للمطلوب، والطاعن يرغب يف أخذ كل املبيع من يد مشرتيه، فإن املحكمة ملا أعملت قواعد 
الشفعة وقضت للطاعن بشفعة املبيع يف حدود منابه اإلرثي فقط، رغم أن النازلة حتكمها قواعد بيع 

الصفقة، تكون قد أساءت تطبيق القانون.

(القرار عدد 341 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/2015)

نقض وإحالة بناء عىل مسألة موضوعية - عدم صالحية محكمة اإلحالة للبت من جديد يف    .7
شكليات الدعوى.

من املقرر يف قضاء النقض أنه متى ترتب النقض عن مسألة موضوعية امتنع عىل حمكمة اإلحالة 
فإن  موضوعية،  مسألة  يف  بتت  قد  النقض  حمكمة  كانت  وملا   ،الدعو شكليات  يف  للبت  النكوص 
ارتداد حمكمة اإلحالة للبت من جديد يف شكليات الدعو واحلكم بعدم قبوهلا يشكل خرقا للقاعدة 

أعاله.

(القرار عدد 347 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2014/4/1/4409)

8. رسم عديل - عدم اإلشارة إىل مراجع تضمينه بسجالت املحكمة - حجيته.

إن الرسم العديل يكتسب صفته الرسمية باخلطاب عليه من طرف القايض، وأن عدم اإلشارة 
إىل مراجع تضمينه بسجالت املحكمة ال يوهنه متى استوىف رشوط ما يوثق له، واملحكمة ملا استبعدت 
عىل  به  االحتجاج  يمكن  وال  شكال  صحيح  غري  جيعله  تضمينه  عدم  أن  بعلة  الطاعن  ملكية  رسم 
اخلصم، ويبقى غري عامل يف النازلة ما دام مل يتم الرفع عليه ليكتسب صفة الرسمية، تكون قد خالفت 

صحيح القانون.

(القرار عدد 348 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2014/4/1/6209)

9. تربع بأموال منقولة - رشوط صحته.
إن التنازل املنجز للمطلوبة من والدهتا املتوفاة عىل أموال منقولة، يعد تربعا ال يصح إال بقبض 
حمله أو ما يقوم مقامه قبل حدوث املانع، وملا كان الطاعنون قد دفعوا بأن املتنازلة توفيت وأهنم ورثة 
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قىض  الذي  االبتدائي  احلكم  وأيدت  عامال  التنازل  اعتربت  حينام  املحكمة  فإن  املطلوبة،  جانب  إىل 
باإلشهاد عليه، دون البحث يف مد توافر رشوط إعامله لرتتيب آثاره، يكون قرارها غري مستند عىل 

أساس.

(القرار عدد 350 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2014/4/1/3066)

10. تقييد احتياطي - غ% مانع من قسمة العقار.

ذلك  غري  اعتربته  ملا  واملحكمة  العقار،  قسمة  من  مانع  غري  االحتياطي  التقييد  أن  املقرر  من 
وقضت بعدم قبول قسمة املدعى فيه ملا عليه من تقييد احتياطي لفائدة الغري، تكون قد بنت قضاءها 

عىل غري أساس.

(القرار عدد 352 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/1420)

11. نقض - مقال واحد ضد قرارين انتهائيu - عدم قبوله.

إن قانون املسطرة املدنية ال يسمح بتقديم مقال النقض ضد قرارين انتهائيني وإن تعلقا بنفس 
قرار  ضده  صدر  قد  الطاعن  كان  وملا  لآلخر،  متهيدا  أحدمها  يكن  مل  ما  املوضوع  وبنفس  األطراف 
انتهائي قىض بتأييد احلكم املستأنف، وهو القرار الذي طعن فيه الطاعن بإعادة النظر وصدر بشأنه 
قرار انتهائي قىض برفض طلبه، فإن رفع طلب النقض بواسطة مقال واحد ضد القرارين االنتهائيني 

املذكورين معا يكون غري مقبول.

(القرار عدد 356 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/1197)

تحفيظ يف إطار عملية الضم - نزاع بشأن ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة الضم أو   .12

الحقوق املرتتبة عليها - سلوك التعرض طبقا للفصل 20 من املرسوم رقم 2.62.240.
ال جمال لتمسك الطاعنة بأن التعرض عىل مطلب التحفيظ تم تسجيله خارج الضوابط املنصوص 
الذي   ،1962/06/30 بتاريخ  الصادر  بعض  إىل  بعضها  الفالحية  األرايض  املنظم لضم  الظهري  عليها يف 
الظهري  من   12 الفصل  املنصوص عليها يف  ينازع يف عملية الضم أن يسلك املسطرة  أوجب عىل من 
بالطعن يف مقررات اللجنة املوكول إليها إنجاز عملية الضم واملنصوص عليها يف إطار املادة الثامنة 
من هذا الظهري أمام الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض خالل األجل املنصوص عليه يف القانون، ألن 
الفصل 12 املذكور إنام يتعلق بالطعن يف قرارات اللجنة املتخذة يف نطاق الفصل اخلامس من املرسوم 
رقم 2.62.240 املتعلق بتطبيق الظهري الرشيف الصادر بضم األرايض الفالحية بعضها إىل بعض، أما 
النزاع بشأن ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة الضم أو احلقوق املرتتبة عليها فإهنا تبقى خاضعة 

للتعرض حسب ما هو منصوص عليها يف الفصل 20 من املرسوم املذكور.

(القرار عدد 287 الصادر بتاريخ 24 ماي 2016 يف امللف املدين عدد 2015/8/1/6747)
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13. تقييد احتياطي لفائدة األوقاف - عدم جواز بيع العقار باملزاد تنفيذا لحكم بقسمة التصفية.

إذا كان التقييد االحتياطي يضمن الرتبة يف التسجيل بالنسبة للحق يف حالة ثبوته وال يمنع من 
الترصف يف العقار، فإن ذلك يبقى صحيحا بالنسبة لألمالك غري املحبسة، إذ أن املال املحبس سواء 
كان احلبس عاما أو خاصا فهو غري قابل للترصف فيه عمال بمقتضيات الفصلني 51 و114 من مدونة 
منه  أن حبست جزءا  ملالكته  بقسمته سبق  املقيض  العقار  بكون  يتمسك  الطاعن  كان  وملا  األوقاف، 
حبسا عاما وجزءا آخر حبسا معقبا، فإنه يبقى غري قابل للترصف فيه خارج الترصفات التي يقتضيها 
احلبس، ومنها قسمته سواء كانت عينية أو تصفية، وبالتايل فإن بيع العقار باملزاد العلني تنفيذا للحكم 
بقسمة التصفية قبل التأكد من الصبغة احلبسية للعقار من شأنه خلق وضع يصعب الرجوع فيه، وهو 

أمر مل يراعيه القرار املطعون فيه، ويكون بذلك غري مرتكز عىل أساس.
(القرار عدد 245 الصادر بتاريخ 03 ماي 2016 يف امللف املدين عدد 2015/8/1/6551)

14. دفع بسبقية البت – شموله لألحكام القاضية بعدم االختصاص.

إن الدفع بسبقية البت يمكن أن يشمل حتى األحكام القاضية بعدم االختصاص، إذ أن سبق 
له  االختصاص  بعدم  دفع  عىل  بناء  نوعيا  اختصاصها  بعدم  النازلة  نفس  يف  حلكم  املحكمة  إصدار 
حجيته التي متنع نفس املحكمة من إعادة البت يف نفس القضية إال إذا تم إلغاء هذا احلكم بقرار من 

اجلهة املختصة قانونا للبت يف استئناف األحكام بعدم االختصاص النوعي.
(القرار عدد 247 الصادر بتاريخ 03 ماي 2016 يف امللف املدين عدد 2015/8/1/6745)

بشهادة  عكسها  إثبات  يجوز  ال  الرشاء  رسم  يف  بها   uالعدل شهادة   - عليه  املشهود  أ�ية   .15

اللفيف.
تعرض  صحة  بعدم  للقول  قضائها  يف  املحكمة  إليه  استندت  الذي  به  املدىل  الرشاء  عقد  إن 
الطاعنني باعتباره رسام يشهد فيه العدالن بأمتية املشهود عليه هو حجة رسمية عىل أنه مل يكن وقت 
اإلشهاد مصابا بخلل عقيل، وهي حجة ال يمكن إثبات عكسها بشهادة اللفيف الذي وإن كان يعترب 

من حيث الشكل من األوراق الرسمية، فإن حمتواه يبقى جمرد شهادة.

(القرار عدد 253 الصادر بتاريخ 03 ماي 2016 يف امللف املدين عدد 2015/8/1/5204)

16. مدعى �حرضه يف الدعوى - ال صفة له للطعن يف الحكم.

بمقتىض الفصل األول من قانون املسطرة املدنية فإنه ال يصح التقايض إال ممن له الصفة واألهلية 
واملصلحة يف إثبات حقوقه وأن الصفة يف الطعن تستمد من القرار املطعون فيه، وملا كان الثابت قانونا 
من  فيها، وهؤالء هم  واملدخل  إراديا  فيها  واملتدخل  عليه  واملدعى  املدعي  الدعو هم  أطراف  أن 
املطلوب حضورهم ال حيكم هلم وال عليهم بيشء وال صفة هلم يف  فإن  أو عليهم،  لفائدهتم  يقىض 
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غاية طلب حضورهم هو  إليهم، وأن  املشار   الدعو أطراف  الذي هيم  القرار  أو  الطعن يف احلكم 
إشعارهم بالدعو للتدخل فيها أو إلدخاهلم فيها ممن ير فائدة له يف ذلك.

(القرار عدد 63 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/2468)

صعوبات التنفيذ – رشوطها.  .17

من قواعد البت يف الصعوبات القانونية والواقعية التي تعرتض تنفيذ األحكام القضائية وجوب 
فيه أو سبقت  التأكد من أن األسباب املؤسسة عليها مل تكن موجودة قبل صدور احلكم املستشكل 
إثارهتا أمام حمكمة املوضوع خالل مناقشة القضية أو كان يف اإلمكان إثارهتا أمامها، وذلك درءا ألن 

تصبح إثارة الصعوبة وسيلة للمساس بقوة اليشء املقيض به.

(القرار عدد 355 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2015/8/1/7183)

تعرض استثنا� - إحالته عىل محكمة التحفيظ - صدور قرار عن محكمة االستئناف اإلدارية   .18

بإلغائه - أثره. 
املتعرض وطبيعته  قبل  به من  املدعى  احلق  بالبت يف وجود  مقيدة  التحفيظ  كانت حمكمة  لئن 
ومشتمالته ونطاقه كام أحيل عليها من املحافظ، فإن ذلك ال يمنعها من إعامل آثار األحكام والقرارات 
املثار أمامها. واملحكمة ملا  النزاع  القضائية املتمسك هبا بكيفية قانونية متى كانت مرتبطة ومؤثرة يف 
قضت يف منطوق قرارها بالتشطيب عىل التعرض االستثنائي، بعدما ثبت هلا أن قرار إحالة املطلب 
من املحافظ أضحى بدون موضوع ما دام قد تم إلغاؤه من طرف حمكمة االستئناف اإلدارية، يكون 

قرارها معلال تعليال صحيحا.

(القرار عدد 374 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2016/8/1/1082)

19. فسخ عقد كراء رخصة استغالل - مربراته.

إن القرار املطعون فيه ملا أيد احلكم املستأنف القاىض بفسخ عقد كراء رخصة االستغالل بعلة 
العقد وأعمل  املكرية بعدم رغبتها يف جتديد  انتهت مدته وأن اإلنذار يستخلص منه رغبة  العقد  أن 
القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون االلتزامات والعقود، واعتربها أوىل بالتطبيق من الدوريات 
الوزارية، واستخلص بأن انتهاء مدة العقد وخلو امللف مما يفيد ترايض طرفيه عىل جتديده يربر فسخه، 
يكون قد أجاب عام أثري من دفوع يف القضية وناقشها وعلل قضاءه تعليال كافيا ومرتكزا عىل أساس.

(القرار عدد 65 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/2651)

20. شفعة عقار يف طور التحفيظ - تضمu التعرض �طلب التحفيظ يف املرحلة االستئنافية - أثره.

إن تضمني التعرض بمطلب التحفيظ مل حيدد بأجل ويكون معتربا ما دام مل يبت يف طلب الشفعة، 
واملحكمة ملا ثبت هلا أن املستأنف قدم دعو الشفعة وقام بتقييدها يف شكل تعرض بمطلب التحفيظ، 
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 واعتربت أن تضمني التعرض قبل صدور قرارها إصالحا للمسطرة باعتبار االستئناف ينرش الدعو
تطبيقا  العينية  احلقوق  مدونة  من  و306   305  ،304 املواد  املادة  مقتضيات  طبقت  قد  تكون  جديد،  من 

سليام، وعللت قرارها بام فيه الكفاية.

(القرار عدد 66 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/2514)

 uقسمة استغاللية - الدفع بص%ورتها انتهائية - وجوب التأكد منه عن طريق الوقوف عىل ع  .21

املكان.
املتقاسمني  ترتب عنها ترصف بعض  الزمن متى  انتهائية بطول  القسمة االستغاللية تصري  إن 
بينهم  الطاعنون قد دفعوا بوجود قسمة رضائية  بأقواه، وملا كان  بيعا أو هبة واستصالحا  بالتفويت 
استمرت ملدة طويلة ترتب عنها أن بعض املتقاسمني معهم ترصفوا بالبيع، وآخرون باإلصالح، وهو 
ما أقرته اخلربة املنجزة عىل ذمة القضية، فإن املحكمة حينام التفتت عن دفعهم بالتحقيق فيه بالوقوف 
عىل عني املكان والنظر فيام إذا رضبت احلدود ورصفت الطرق والنظر يف رسوم البيع ومد صدورها 
من أحد أطراف القسمة وتعلقها بمفرز والنظر إىل االستصالح بالنظر إىل قدم تاريخ إحداثه، تكون 

قد عللت قرارها تعليال ناقصا يعد بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 389 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/6845)

صور شمسية للوثائق - حجيتها.  .22

ال تكون لصور الوثائق املأخوذة عن أصوهلا نفس قوهتا إال إذا شهد بذلك املوظفون الرسميون 
بأن رسم  الطاعنون قد دفعوا  االلتزامات والعقود، وملا كان  قانون  من   440 للفصل  املختصون وفقا 
مل  وأنه  الطاعن جمرد صورتني غري مطابقتني ألصلهام،  أدىل هبام  اللذين  النزاع  إسقاط  الرشاء ورسم 
يبادر إىل اإلدالء بأصلهام أو مطابقتهام له، فإن املحكمة عندما مل يثبت لدهيا ما ادعاه من إدالئه بأصول 
اجللسات  حمارض  ذلك  عن  تكشف  حسبام  لألصل  مطابقتني  منها  بصورتني  أو  هبا  املستدل  الوثائق 
ومذكرات األطراف، والتفتت عام أدىل به لنقصه ومل متض إىل تطبيقه عىل حمل النزاع، يكون قرارها 

غري خارق ألي مقتىض قانوين.

(القرار عدد 468 الصادر بتاريخ 20 شتنرب 2016 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/2014)

�لك عقار عن طريق االسرتجاع - تعرض عىل مطلب تحفيظه - حجية قرار االسرتجاع.   .23

إن قرار االسرتجاع يعترب سندا مللكية الدولة وال يمكن الطعن فيه خارج دعو اإللغاء أمام 
الذي  األجل  داخل  أو  صدوره  بعد  مبارشة  إما  القانون  يف  املحددة  اآلجال  وداخل  املختصة  اجلهة 
وضعت  املغربية  الدولة  أن  اعتربت  ملا  واملحكمة   ،05.42 القانون  بموجب  استثنائية  بصفة  فتحه  تم 
يدها عىل العقار حمل النزاع وسلكت مجيع املساطر القانونية اخلاصة برشوط االسرتجاع يف إطار ظهري 
02/03/1973، ومنها اشرتاط كون العقار فالحيا أو قابال للفالحة وواقعا كال أو بعضا خارج الدوائر 
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باجلريدة  نرشه  وتم  باحليازة،  حمرض  حترير  بعد  مشرتكا  وزاريا  قرارا  استصدرت  أهنا  كام  احلرضية، 
الرسمية بغية اإلعالن عنه وإشهاره، وأن هذا القرار مل يتم الطعن فيه من قبل املستأنفني كلية داخل 

األجل املعني للطعن، يكون قرارها معلال تعليال سليام.

(القرار عدد 376 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 يف امللف املدين عدد 2016/8/1/510)

ترجيح بu الحجج - رشوط تطبيق قاعدة ترجيح الرشاء األسبق تاريخا  .24

إن تطبيق قاعدة ترجيح الرشاء األسبق يف التاريخ عىل الالحق له تقتيض أن يكون البيع بموجب 
العقدين املراد الرتجيح بينهام قد انصب عىل نفس العقار، أو عىل جزء منه، وأن يكون الترصف الناقل 

للملك من نفس املصدر.

(القرار عدد 411 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 يف امللف املدين عدد 2016/8/1/105)

طعن يف قرار املحافظ - العربة يف وجود تحمالت عقارية �ا تضمنه الرسم العقاري، وليس   .25

بالبيانات التي تضمنها السجل التجاري.
إن العربة يف معرفة التحمالت العقارية هي بام تضمنه الرسم العقاري، وليس بالبيانات التي 
تضمنها السجل التجاري للرشكة املالكة. واملحكمة ملا قضت بتأييد احلكم االبتدائي القايض بإلغاء 
قرار املحافظ وأمره بتقييد عقد البيع التوثيقي بالرسم العقاري، بعلة أن ما نعاه من وجود حجوز عىل 
السجل التجاري للبائعة، ال يمكن أن يرسي عىل الرسم العقاري ما دام غري مضمن به، يكون قرارها 

معلال تعليال سليام ومرتكزا عىل أساس قانوين. 

(القرار عدد 434 الصادر بتاريخ 20 شتنرب 2016 يف امللف املدين عدد 2015/8/1/7372)

ض�ن استحقاق املبيع - إرجاع �ن البيع والتعويض.  .26

إن املحكمة ملا قضت بإرجاع املشرتية ثمن األرض كام هو حمدد يف العقد، دون أن تربز بمسوغ 
قانوين سبب رفضها التعويض الذي طالبت به ابتدائيا واستئنافيا، واملرتتب عن استحقاق املبيع من 
يدها يف إطار الضامن امللزم به البائع من بعده وخلفه وفق ما هو مبني يف الفصول 259 و544 و264 من 
ق.ل.ع، وتطبق القانون الواجب التطبيق عىل النازلة، تكون قد خرقت املقتضيات القانونية املذكورة.

(القرار عدد 142 الصادر بتاريخ 07 شتنرب 2016 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/2520)

مطل املكرتي - سلطة املحكمة يف استخالصه.  .27

إن املحكمة ملا استنتجت عن صواب أن عرض املبالغ تم خارج األجل املمنوح باإلنذار، وأن 
عنرص املطل ثابت يف حقه، تكون قد طبقت مقتضيات املادة 56 من القانون رقم 67.12 تطبيقا سليام، 

وعللت قرارها بام فيه الكفاية.
(القرار عدد 97 الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2016 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/2629)
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تقادم - دعوى التعويض عن التدليس أثناء مسطرة التحفيظ - كيفية احتسابه.  .28

من املقرر قانونا أن الرسم العقاري يكشف نقطة االنطالق الوحيدة للحقوق وبالتايل يعترب العلم 
بحصول التحفيظ مفرتضا وعىل من يدعي العكس إثباته، ويبتدئ العلم بحصول واقعة التدليس أثناء 
مسطرة التحفيظ من تاريخ إنشاء الرسم العقاري ملا له من قوة إشهارية يفرتض علم الكافة بام هو 
من ق.ل.ع الذي   106 مسجل به، وهذا هو التاريخ املعتمد الحتساب التقادم اخلميس طبقا للفصل 

يبتدئ من تاريخ العلم بالرضر واملسؤول عنه.

 (القرار عدد 109 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/2574)

عقد كراء مأذونية - دفع ببطالنه - انعدام املصلحة يف إثارته.  .29

باعتباره  النقض  يف  املطلوب  لفائدة  يقرر  مل   ،24/12/1963 ظهري  يف  عليه  املنصوص  البطالن  إن 
الظهري  عليه  بام نص  التمسك  احلق يف  هلا وحدها  التي  للمأذونية،  املانحة  اجلهة  يعني  وإنام  مكرتيا، 
املذكور، واملحكمة ملا رتبت أثر البطالن بناء عىل جمرد دفع املكرتي للمأذونية، تكون قد أساءت تطبيق 

الظهري املذكور، وجعلت قرارها غري مرتكز عىل أساس قانوين سليم.

(القرار عدد 593 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2016 يف امللف املدين عدد 2015/2/1/3552)

قسمة مرتوك - إثبات املوت وعدة اإلراثة.  .30

ال يكلف املدعي بإثبات موت وعدة إراثة سو من أنجر إليه منه احلق، وأنه ينظر عند القسم 
إىل الفريضة الرشعية متى كان سبب التملك اإلرث، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا أيدت 
احلكم االبتدائي القايض بعدم قبول دعو الطاعن بعلة عدم إدالئه باإلراثة وعدم حتديده نسبة متلكه 
يف العقارات املطلوب قسمتها رغم أن احلق املدعى فيه مل ينجر إليه منها ورغم استناده يف بيان نسبة 

متلكه له واملطلوبني إىل اإلرث اعتامدا عىل اإلراثات املدىل هبا، تكون قد خرقت القانون.

(القرار عدد 526 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2016 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/676)

كراء سكني - طلب اإلفراغ للهدم وإعادة البناء - وجوب التحقق من كون البناية مصنفة   .31

ضمن املآثر التاريخية ومن مدى انطباق القانون رقم 22-80 عليها.
إن املحكمة ملا قضت باإلفراغ للهدم وإعادة البناء طبقا للفصل 15 من ظهري 1980 دون أن تتحقق 
من كون البناية مصنفة ضمن املآثر التارخيية ومن مد انطباق القانون رقم 22-80 عليها، باعتبار أن 
القوانني  وفق  للهدم  البناية  قابلية  من  التأكد  من  املحكمة  يمنع  ال  املذكور   15 الفصل  رشوط  حتقق 

املعمول هبا وأن سلطتها يف تقدير جدية السبب مقيد بتلك القوانني، يكون قرارها ناقص التعليل.

(القرار عدد 127 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/2461)
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نقض – تقد ه من طرف محام معني بالنزاع شخصيا – عدم قبوله.  .32

إن تقديم الطاعن بغض النظر عن مهنته كمحام لطلب نقض خيصه شخصيا، دون حمام مقبول 
للرتافع أمام حمكمة النقض جيعل طلبه خمالفا ملقتضيات الفصلني 97 من قانون مهنة املحاماة والفصل 

354 من قانون املسطرة املدنية، ويكون بالتايل حريا بعدم قبوله. 

(القرار عدد 11 الصادر بتاريخ 03 يناير 2017 يف امللف املدين عدد 2015/1/1/5538)

33.  تحفيظ عقاري – مطلب الدولة امللك الخاص – رشوط إع�ل املادة 261 من مدونة الحقوق 

العينية.
إذا كانت أمالك الدولة ال متتلك باحليازة عمال باملادة 261 من مدونة احلقوق العينية فإن ذلك 

رهني بثبوت هذه األمالك للدولة، وانطباقها عىل العقار املدعى فيه.
(القرار عدد 49 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 يف امللف املدين عدد 2014/1/1/6215)

نزاع تحفيظ عقاري – طعن بإعادة النظر – عدم قبوله.  .34

ملا كان قرار حمكمة النقض املطعون فيه بإعادة النظر صدر يف قضية التعرض عىل حتفيظ عقار، 
فإنه يكون غري مقبول طبقا للفصل 109 من ظهري التحفيظ العقاري.

(القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 يف امللف املدين عدد 2015/1/1/7216)

خربة – مصاريفها – تبليغ املحامي – أثره.  .35

من املقرر أن تعيني الوكيل اختيارا ملحل املخابرة معه بموطنه، ويرجح املوطن املختار اخلاص 
واملوطن  احلقيقي  املوطن  عىل  عنها  الناشئة  وااللتزامات  األعامل،  وإنجاز  اإلجراءات  بعض  بتنفيذ 
القانوين، وبالتايل فإن تبليغ مجيع إجراءات الدعو إىل الطرف بموطنه املختار لد حماميه هو تبليغ 
قانوين صحيح. واملحكمة ملا رصفت النظر عن اخلربة املأمور هبا بعلة عدم إيداع صائرها رغم اإلشعار 

بذلك من دون جدو، يكون قرارها غري خارق للفصلني 33 و524 من ق.م.م.
(القرار عدد 189 الصادر بتاريخ 07 مارس 2017 يف امللف املدين عدد 2015/1/1/6271)

تبليغ – كتابة الضبط – مسطرة إع�ل الفصل 38 من املحاماة.  .36

لئن كان يعترب صحيحا كل إجراء بلغ لكتابة ضبط املحكمة إذا مل يعني املحامي حمل املخابرة معه 
لد حمام يوجد بدائرة نفوذها عمال بالفصل 38 من قانون املحاماة، فإنه ال يكفي أن تأمر املحكمة هبذا 
اإلجراء بل يتعني تنفيذه من طرف كتابة الضبط املعنية التي تضع عىل شهادة التسليم تاريخ التوصل 
وترجعها إىل اجلهة القائمة عىل التبليغ بنفس املحكمة لتودع بامللف حتى يتسنى للمحكمة مراقبة تنفيذ 

اإلجراء وسالمته.

(القرار عدد 203 الصادر بتاريخ 14 مارس 2017 يف امللف املدين عدد 2015/1/1/6448)
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بطالن مسطرة الحجز العقاري – وجوب إثارته قبل السمرسة.  .37

ملا كانت مسطرة احلجز العقاري بمجرد وقوعه تعرف عملية إشهار واسعة بتبليغ تاريخ البيع 
احلجز  إجراءات  بالبطالن يف  طعن  كل  فإن  وتعليق،  نرش  من  خمتلفة  بوسائل  للعموم  العلني  باملزاد 

العقاري جيب أن يتم قبل السمرسة عمال بمقتضيات الفصل 484 من قانون املسطرة املدنية.

(القرار عدد 268 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 يف امللف املدين عدد 2016/1/1/2107)

تعرض الحائز عىل مطلب تحفيظ – وجوب إجراء بحث حول الحيازة وترتيب آثارها القانونية.  .38

أو  منه  الرشاء   له من دعو لفالن فالبد  امللك  أن أصل  احلائز  إذا اعرتف  أنه  فقها  املقرر  من 
دعو اهلبة إلخ .. ثم حيلف عىل دعواه أن مضت مدة احليازة، أو يؤمر بإثبات دعواه إن مل متض مدة 
احليازة، واملحكمة ملا ثبت هلا أن الطاعنني ادعوا الرشاء من موروث طالب التحفيظ، وأن مدة احليازة 
املعتربة رشعا قد مضت، فإنه كان حريا هبا إجراء بحث حول احليازة وترتيب آثارها القانونية، ملا يف 

ذلك من تأثري للفصل يف النزاع، وهي ملا مل تفعل ذلك كان قرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 يف امللف املدين عدد 2016/1/1/416)

بينة عىل الخلل العقيل – ال تغني عن حكم التحج%.  .39

من املقرر أن جمرد بينة عىل اخللل العقيل ال تغني عن حكم التحجري، ألن االحتجاج عىل الغري 
تقديم مقدم عليه طبقا  املعني وثبوت  بالتحجري عىل  العقل وانعدام األهلية حيتاج إىل حكم  بفقدان 

للمواد 220 إىل 224 من مدونة األرسة.

(القرار عدد 141 الصادر بتاريخ 07 مارس 2017 يف امللف املدين عدد 2015/3/1/5347)

قسمة – تقييد مقال الدعوى تقييدا احتياطيا – أثره.  .40

إن املادة 316 من مدونة احلقوق العينية ال تشرتط إال تقييد دعو القسمة تقييدا احتياطيا متى 
تعلقت بعقار حمفظ، واملحكمة ملا ألغت احلكم االبتدائي القايض بقسمة موضوع النزاع بعلة أن التقييد 
االحتياطي للعقار موضوع الدعو مل يتم إال بعد تسجيل دعو القسمة واملقال اإلصالحي، تكون 

قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 152 الصادر بتاريخ 14 مارس 2017 يف امللف املدين عدد 4124/3/1/2016)

طلب إجراء خربة – سلطة املحكمة يف االستجابة له من عدمه.  .41

مادام  بذلك  ملزمة  غري  وهي  املحكمة  لسلطة  خمول  التحقيق  إجراءات  من  بإجراء  األمر  إن 
تقدير احلجج الستخالص مربرات قضائها  النزاع وهلا سلطة  للبت يف  الكافية  العنارص  هلا  توفرت 
وفق ما يقتضيه القانون، واملحكمة ملا أمرت بإجراء معاينة باملرحلة االبتدائية واستقت منها العنارص 
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الكافية للبت يف الدعو عىل وجه صحيح، فإهنا مل تكن يف حاجة إىل األمر بإجراء خربة، وجاء قرارها 
معلال تعليال كافيا.

(القرار عدد 199 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 يف امللف املدين عدد 2016/3/1/5971)

تأمu – طبيعة األجل الوارد يف املادة 36 من مدونة التأمينات.  .42

سقوط احلق يف الضامن – أثره يف مواجهة الغري.

من مدونة التأمينات أجل تقادم ترسي عليه أحكامه   36 يعترب األجل املنصوص عليه يف املادة 
طبقا للقواعد العامة ومنها انقطاعه باألسباب القانونية التي ينقطع هبا وفقا ألحكام الفصل 381 وما 

يليه من قانون االلتزامات والعقود.

قانوين يف عقد  نتيجة إخالله برشط  ليكون جزاء عليه  له  للمؤمن  الضامن  إن سقوط احلق يف 
للطالبة احلق يف  أن  يعني  ما  النص عليه رصاحة وهو  التأمني  من مدونة   20 املادة  التأمني ال تتضمن 
املطالبة بالتعويض عن الرضر الذي يلحقها بسبب إخالل املؤمن له بالتزام إعالمها يف األجل القانوين 
املطلوب بصفته غريا بسقوط احلق بسبب  باحلادث ليس إال، فضال عن عدم جواز االحتجاج جتاه 

تقصري املؤمن له يف التزاماته نحو مؤمنته طبقا للفصل 62 من مدونة التأمينات.

(القرار عدد 241 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2017 يف امللف املدين عدد 2015/3/1/1341)

كراء – بيع باملزاد العلني – أثره.  .43

إن املحكمة ملا ردت وجود احلق يف الكراء للطالب بعلة أن القسمة البتية بالبيع باملزاد العلني 
جتعل من هذا الكراء املبني عىل قسمة استغاللية غري نافذ يف حق املالك اجلديد مستخلصة السبب يف 
ذلك يف إطار السلطة املخولة هلا قانونا من وجود غش يف عقد هذا الكراء ولو كان سابقا عىل البيع، 
ألن املكري أكر بناء عىل قسمة استغاللية مع علمه أن هذه القسمة تلتها قسمة قضائية بتية بالبيع 
باملزاد العلني، تكون قد أصابت صحيح القانون وركزت قضاءها عىل أساس وعللت قرارها تعليال 

كافيا.

(القرار عدد 249 الصادر بتاريخ 02 ماي 2017 يف امللف املدين عدد 2016/3/1/1517)

عقد تأمu ج�عي – مفهومه ورشوطه.  .44

انخراط  قصد  مقاولة  رئيس  أو  معنوي  شخص  يكتتبه  الذي  العقد  مجاعي  تأمني  عقد  يعترب 
جمموعة من األشخاص يعدون هم املنخرطني إذا استوفوا رشوط هذا العقد لتغطية األخطار املرتبطة 
أخطار  أو  األمومة  أو  باملرض  املتعلقة  أو  البدنية  بسالمته  املساس  إىل  تؤدي  التي  أو  املنخرط  بحياة 

العجز أو الزمانة، عىل أن تكون بني مجيع املنخرطني عالقة مع املكتتب من نفس الطبيعة.

(القرار عدد 258 الصادر بتاريخ 09 ماي 2017 يف امللف املدين عدد 2016/3/1/3896)
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ملك حبيس – وجوب الوقوف عىل عu محل النزاع صحبة مهندس مساح لتطبيق رسم التحبيس.   .45

منه،  ليس  ما  فيه  يدخل  أال  حيتاط  يشء،  منه  يضيع  أال  للحبس  حيتاط  كام  أنه  فقها  املقرر  من 
ووسيلة ذلك التحقيق وفق ما جيب، واملحكمة وإن استندت يف ما قضت به إىل خربة ومعاينة، إال أهنا 
مل حتقق يف املوضوع وفق ما جيب، وذلك بالوقوف عىل عني حمل النزاع صحبة خبري مهندس مساح 
حلد حدوده ومساحته، ثم تطبيق رسم التحبيس ببيان حدود وموقع ومساحة العقار الذي يوثق له، 
وتطبيق عقد الكراء الرابط بني الطرفني عىل البقعة املدعى فيها لتنتهي يف حتقيقها إىل ما إذا كانت هذه 
البقعة من مشموالت ما يوثق له الرسم العقاري أم خارجه، لتبني قرارها عىل ما ينتهي إليه حتقيقها، 

مما جيعل قرارها معلال تعليال ناقصا وهو بمثابة انعدامه.
(القرار عدد 32 الصادر بتاريخ 10 يناير 2017 يف امللف املدين عدد 2014/4/1/4572)

حق الزينة – وجوب البحث يف مدى توافر السند املنشئ له.  .46

من املقرر أن إثبات استحقاق حق الزينة عىل رقبة مشرتكة يلزم فيه ما يلزم فيه من عقود وغريها، 
وملا كان الطاعن دفع بأن مدعية االستحقاق املذكور مل تثبته بموجبه، فإن املحكمة حينام أيدت احلكم 
القايض للمطلوبة باستحقاق زينة الرقبة املشرتكة بينهام عىل أساس أهنا هي من قامت بالبناء استنادا 
إىل ما أجرته من حتقيق دون البحث يف مد توافر السند املنشئ حلق الزينة وفق ما جيب قانونا، تكون 

قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 40 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/3384)

قسمة تصفية – رشوط الحكم بها.  .47

املالكني  لعدد  بالنظر   الدعو موضوع  العقاري  الرسم  بمندرجات  التزمت  ملا  املحكمة  إن 
املشتاعني ونسب متلكهم، وقضت بقسمة التصفية بعدما تبني هلا من اخلربة املنجزة عىل ذمة القضية 
وطبيعة ومواصفات العقار بأنه يتعذر قسمته عينا لتعذر االنتفاع يف قسمته عىل أصغر حظ وفق ما أعد 

له وبالنظر ملداخله وخمارجه، تكون قد أعملت سلطتها املوضوعية يف تقويم عمل اخلبري.

(القرار عدد 49 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/5263)

والية األم عن القارص – مقاضاتها بعد بلوغ القارص سن الرشد – أثره.  .48

من املقرر أن تقايض األم باعتبارها وليا عن القارص يبقى صحيحا ولو بعد بلوغه سن الرشد ما 
مل يعزهلا، وملا ثبت أن الطاعنة مل تعزل أمها بعد بلوغها سن الرشد فصح من املطلوبنيْ مقاضاة وليها 
بالنيابة عنها لظاهرها، فإن املحكمة حينام قضت بقبول طعنهام باالستئناف لتقديمه يف مواجهة ذي 
صفة وبتت يف موضوعه بام جر به منطوق قرارها، تكون قد التزمت القاعدة املنوه هلا أعاله وبنت 

قضاءها عىل أساس من القانون ومل خترق أي قاعدة مسطرية.
(القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/3158)
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طالبي  موروث  من  كراء  عقد  فيه  املدعى  يف  التواجد  سبب   - والتخيل  االستحقاق  دعوى   .49

االستحقاق - أثره.
من املقرر أنه ال تلزم من احلكم باالستحقاق احلكم بالتخيل متى أبان طالب االستحقاق بأن 
حلوز  فيه  املدعى  استحقاق  ادعوا  املطلوبني  أن  ثبت  وملا  كراء،  عقد  فيه  للمدعى  املطلوب  مدخل 
موروث الطاعن إياه بالكراء من موروثتهم والتمسوا أيضا ختليه عنه، فإن املحكمة عندما قضت بتأييد 
احلكم القايض باالستحقاق والتخيل معا دون أن تنظر فيام أفصح به املطلوبون من أن سبب تواجد 
الطاعن يف املدعى فيه عقد كراء بني موروثه وموروثتهم، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو 

بمثابة انعدامه. 
(القرار عدد 59 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/3263)

مقال الطعن بإعادة النظر – تأش%ة وكيل الحسابات عىل املقال تفيد أداء الغرامة – أثرها.  .50

ملا ثبت أن مقال الطعن بإعادة النظر قدم مرفقا بوصل أداء الغرامة املتطلبة بمقتىض الفصلني 403 
و407 من قانون املسطرة املدنية كام هو ثابت من تأشرية وكيل احلسابات عىل املقال، وهي وصل بذلك، 
فإن املحكمة حينام قضت بعدم قبول الطعن لعدم إرفاقه بالوصل، تكون قد خالفت البيانات ذات 

الصبغة الرسمية الثابتة عىل املقال، وعللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه.
(القرار عدد 163 الصادر بتاريخ 07 مارس 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/2987)

قرار استئنايف - عدم استدعاء أحد األطراف – خرق حقوق الدفاع.  .51

من  حالة  وهو  الدفاع  حلقوق  خرقا  يشكل  احلكم  قبل  األطراف  استدعاء  عدم  أن  املقرر  من 
حاالت خرق قاعدة مسطرية يوجب النقض، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا بتت يف القضية 

عىل النحو اجلاري به منطوق قرارها دون استدعاء الطاعن، تكون قد خرقت قاعدة مسطرية.
(القرار عدد 234 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/4186)

قسمة تصفية – وجوب بيان املانع من القسمة العينية.  .52

لطبيعة  العينية،  القسمة  إذا تعذرت  إال  التصفية  إىل قسمة  أنه ال يصار  فقها وقضاء  املقرر  من 
بتأييدها  التصفية  قسمة  إىل  صارت  ملا  واملحكمة  بمدرك،  ولو  االنتفاع  لتعذر  أو  للقانون  أو  اليشء 
احلكم االبتدائي، دون أن تبني املانع من القسمة العينية عىل الوجه املقرر أعاله وذلك وفقا لضوابط 

القانون اخلاضع له العقار، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 242 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/1160)

قسمة – عقار مثقل بتقييد احتياطي – أثره.  .53

من املقرر أن التقييد االحتياطي املدون عىل عقار حمفظ، ال يعترب مانعا من قسمته عىل أطرافه 
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وفق بيانات الرسم العقاري، واملحكمة ملا خالفت ذلك وقضت بعدم قبول دعو القسمة بعلة أن 
العقار املطلوب قسمته ال زال مثار نزاع بني مالكيه لكونه مثقال بتقييد احتياطي، تكون قد أساءت 

تطبيق القانون.

(القرار عدد 254 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/4825)

بيع ورهن مسجلu برسم عقاري – سوء نية املشرتي واملرتهن – سلطة املحكمة يف استخالصه.  .54

إن تقدير سوء النية موكول لسلطة املحكمة رشيطة تعليل قرارها تعليال سائغا قانونا، واملحكمة 
ملا ثبت هلا زورية عقد الصدقة بحكم هنائي، واعتربت أن البيع والرهن املبنيني عليها سجال بالرسم 
العقاري عن سوء نية، بعلة أن املشرتي واملرهتن كانا عىل علم بأن العقار موضوع الرشاء والرهن يف 
التقدير وعللت قرارها  تعاقد معهام، تكون قد أعملت سلطتها يف  الغري وليس يف ملكية من  ملكية 

تعليال سائغا قانونا، واستقامت بذلك عىل حكم القانون.

(القرار عدد 269 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/2443)

عقد بيع – عدم ثبوت تاريخه – أثره.  .55

إن املحكمة ملا قضت برفض طلب الطاعن الرامي إىل احلكم له يف مواجهة املطلوب املذكور 
بإمتام إجراءات البيع معتربة إن عقد البيع انصب عىل عقار دون أن يكون ثابت التاريخ، مما جيعل البيع 
غري قائم وفقا ألحكام الفصل 489 من ق.ل.ع، تكون قد طبقت مقتضيات هذا الفصل تطبيقا خاطئا 
مادام أن خصم الطاعن طرف يف العقد، والعقود ملزمة لعاقدهيا، وخرقت مقتضيات الفقرة األوىل 
من ق.ل.ع الذي مل جيعل من ثبوت تاريخ الورقة العرفية دليال إال بالنسبة للغري ال   425 من الفصل 

ألطرافه.

(القرار عدد 282 الصادر بتاريخ 09 ماي 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/3522)

شفعة – الحكم باستحقاقها – أثره.  .56

من املقرر فقها أن احلكم باستحقاق الشفيع للشفعة ينقض ترصف املشفوع منه يف اليشء املشفوع، 
واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت برفض طلب الطاعن استحقاق اليشء املشفوع لرشائه 

من املشفوع منها، تكون قد التزمت القانون.

(القرار عدد 346 الصادر بتاريخ 06 يونيو 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/4006)

بيع الصفقة – شموله لعقار محفظ وآخر غ% محفظ – أثره.  .57

من املقرر نصا كام أليب الضياء خليل يف باب الشفعة أنه: «وإن احتدت الصفقة وتعددت احلصص 
والبائع مل تبعض»، واملحكمة ملا ثبت هلا أن البيع تم صفقة واحدة شملت عقارا حمفظا وآخر غري حمفظ، 
اعتربت أن حق الشفيع يف شفعة العقار غري املحفظ قد سقط لفوات األجل وقضت تبعا لذلك برفض 
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الطلب برمته بام يف ذلك الرامي إىل شفعة العقار املحفظ الحتاد الصفقة والبائع وتعدد احلصص، تكون 
قد التزمت القاعدة أعاله وعللت قرارها تعليال كافيا.

(القرار عدد 622 الصادر بتاريخ 14 نونرب 2017 يف امللف املدين عدد 2016/1/4/1392)

عقار فالحي – خضوعه لظه% 1.72.277 املتعلق �نح أراض فالحية لبعض الفالحu – وفاة الشخص   .58

املستفيد – انتقاله ألحد ورثته قصد استغالله.
بموجب الفصل 15 من ظهري 1.72.277 املتعلق بمنح أراض فالحية لبعض الفالحني، إذا تويف 
الشخص الذي سلمت إليه إحد القطع، فإهنا تسلم مع أموال التجهيز ألحد ورثته قصد استغالهلا، 
عىل أن يؤدي لباقي الورثة حقوقهم من هذا االستغالل، واملحكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض 
بالتعويض معتربة أن الدعو قد رفعت إىل جهة خمتصة للبت يف النزاع بني املستفيد وبني األغيار يف 
باب استحقاق التعويض لذويه، وأن تسجيل احلق عىل القطعة املسلمة بالرسم العقاري ال حيول دون 

استحقاق التعويض املذكور، تكون قد بنت قضاءها عىل أساس وعللته تعليال كافيا.

(القرار عدد 624 الصادر بتاريخ 14 نونرب 2017 يف امللف املدين عدد 2015/1/4/2281)

هبة – رفع دعوى استحقاق العقار املوهوب قيد حياة الواهب – أثرها عىل الحوز.  .59

من املقرر أن اجلد يف طلب احلوز يقوم مقامه، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتربت 
اهلبة غري صحيحة النتفاء رشط احلوز رغم أن الطاعن دفع بأنه أقام دعو استحقاق العقار املوهوب 

قيد حياة الواهب، تكون قد خرقت القانون.

(القرار عدد 625 الصادر بتاريخ 14 نونرب 2017 يف امللف املدين عدد 2016/4/1/2009)

شفعة - التزام املشرتي بأداء الرضائب املرتتبة عىل املبيع يعترب جزءا من الثمن – أثره.   .60

إن التزام املشرتي بأداء الرضائب املرتتبة عىل املبيع يعترب جزءا من الثمن، ولئن كان ال جيب عىل 
الشفيع عرضها ابتداء باعتبارها مصاريف غري ظاهرة، فإنه ملزم بأداء مبلغها انتهاء لألخذ بالشفعة 

باعتبارها جزءا من الثمن الزم لألخذ بالشفعة متى توفرت باقي رشوطها.

(القرار عدد 637 الصادر بتاريخ 21 نونرب 2017 يف امللف املدين عدد 2015/1/4/6634)

الخارج عن  الغ%  بالقسمة – عقار موضوع مسطرة تحفيظ يف مرحلتها اإلدارية - تعرض  حكم   .61

الخصومة – جواز النظر فيه من طرف املحكمة ذات الوالية العامة.
ال  فإهنا  املحكمة،  عىل  القضية  حتل  ومل  اإلدارية  مرحلتها  تتجاوز  مل  متى  التحفيظ  مسطرة  إن 
حتول دون النظر يف الطعن يف احلكم بالقسمة حمل دعواه أمام املحكمة ذات الوالية العامة متى توفرت 
موجبات الطعن يف احلكم، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض 
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فيه،  املدعى  يف  رشكاء  باعتبارهم  للقسمة  طلبا  اخلصومة  عن  اخلارج  الغري  بتعرض  طعنهم  برفض 
تكون قد خالفت القاعدة املذكورة وعللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 657 الصادر بتاريخ 28 نونرب 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/3081)

إراثة – عدم تسجيلها بالرسم العقاري – أثرها.  .62

من ظهري التحفيظ العقاري، فإن احلقوق الناشئة عن اإلرث ترتب آثارها   65 بمفهوم الفصل 
حتى قبل إشهارها بالرسم العقاري، وملا كان الطاعن قد دفع بأنه رشيك مع الشفيعة باعتباره وارثا يف 
والدته املسجلة بالرسم العقاري وأدىل بإراثتها، فإن املحكمة ملا ردت دفعه بعلة أن احلق املزعوم انتقاله 
إليه إرثا غري مقيد بالرسم العقاري وأن العربة يف العقار املحفظ بتقييد احلق العيني لرتتيب أثره بني 
 األطراف، ومل تبحث يف ما هو مثبت بشهاديت امللكية واإلراثة املستدل هبام لرتتيب آثارمها عىل دعو

الشفعة، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 659 الصادر بتاريخ 28 نونرب 2017 يف امللف املدين عدد 2016/4/1/131)

شفعة – رشوط تطبيق قواعد األولوية وفقا لل�دة 297 من مدونة الحقوق العينية.  .63

بني  التزاحم  عند  يكون  العينية،  احلقوق  مدونة  من   297 للامدة  وفقا  األولوية  قواعد  تطبيق  إن 
الشفعاء لألخذ بالشفعة، واملحكمة ملا التزمت ذلك وقضت للطاعنة بالشفعة يف حدود نصيبها باعتبار 

املطلوب رشيكا معها قبل البيع، تكون قد بنت قرارها عىل أساس من القانون وعللته تعليال كافيا.

(القرار عدد 669 الصادر بتاريخ 28 نونرب 2017 يف امللف املدين عدد 2016/4/1/2285)

قسمة عينية – رشوطها وآثارها.  .64

يشرتط يف القسمة العينية أن تكون منهية حلالة الشياع بني أطرافها بقسمة العقارات املشاعة عينا 
كلام كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز احلصص وتكوين األنصبة عىل أساس أصغر حصة وعن طريق 
بناء عىل تصميم  بالقرعة، ويصدر حكمها  املفرزة بني الرشكاء  التقويم والتعديل ثم توزيع األنصبة 

ينجزه خبري يف املسح الطبوغرايف يعني موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز.

(القرار عدد 689 الصادر بتاريخ 12 دجنرب 2017 يف امللف املدين عدد 2016/4/1/1687)

سبقية البت – نطاقها.  .65

من املقرر فقها وقضاء أن احلجية ال تثبت ملنطوق احلكم وحده وإنام متتد إىل علله وأسبابه التي 
النزاع جمددا  البت، وقبلت بطرح  الدفع بسبقية  ملا ردت  للمنطوق، واملحكمة  النتيجة احلتمية  تعترب 
أمامها من طرف املطلوبني والطاعن املذكور يف نفس املوضوع واستنادا إىل ذات السبب واحلجة إثباتا 

ألصل امللك فيام ادعوه من استحقاق، تكون قد خالفت القاعدة أعاله وعرضت قرارها للنقض. 
(القرار عدد 693 الصادر بتاريخ 12 دجنرب 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/6287)
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حكم بالقسمة – ظهور وارث – تعرض الغ% الخارج عن الخصومة – أثره.  .66

ظهر،  لوارث  القسم  وينقض  واألحكام  العقود  نكث  يف  احلكام  حتفة  يف  كام  نصا  املقرر  من 
تشملها  مل  املطلوبة،  طرف  من  عليه  املتعرض  احلكم  حمل  القسمة،   دعو أن  هلا  ثبت  ملا  واملحكمة 
ابتداء ضمن أطرافها باعتبارها صاحبة حظ إرثي يف املطلوب قسمته وأن احلكم الصادر فيها قد مس 
بحقوقها فصح منها الطعن لثبوت مصلحتها فيه، وقضت بقبوله، تكون قد بنت قضاءها عىل أساس. 

(القرار عدد 711 الصادر بتاريخ 19 دجنرب 2017 يف امللف املدين عدد 2015/4/1/977)

قانون  من   361 للفصل  النقض طبقا  أمام محكمة  استثنائية  التنفيذ – جواز طلبه بصفة  إيقاف   .67

املسطرة املدنية.
وفقا للفقرة األخرية من الفصل 361 من قانون املسطرة املدنية لئن كان ملحكمة النقض، بطلب 
يف  الصادرة  واألحكام  القرارات  تنفيذ  بإيقاف  تأمر  أن  استثنائية،  وبصفة   الدعو رافع  من  رصيح 
املطلوب  القرار  فإن  اإللغاء،  التي وقع ضدها طلب  اإلدارية  السلطات  اإلدارية ومقررات  القضايا 

إيقافه ال يتصف هبذا الوصف، ومن تم ال يندرج ضمن املقتىض املذكور، مما يتعني معه رفضه.

(القرار عدد 715 الصادر بتاريخ 19 دجنرب 2017 يف امللف املدين عدد 8068/4/1/2017)

أمر استعجايل – الطعن فيه بإعادة النظر – عدم قبوله.  .68

من املقرر أن الطعون غري العادية ومنها الطعن بإعادة النظر يف األحكام النهائية ختص األحكام 
غري القابلة للتعرض أو االستئناف دون األوامر االستعجالية التي تتميز بخاصية الوقتية وتكون قابلة 
لزوال احلجية عنها بزوال األسباب الداعية إليها، وحمكمة االستئناف ملا انتهت يف قضائها إىل الترصيح 
ويمكن  وقتية  حجية  إال  تكتسب  ال  االستعجالية  األوامر  أن  بعلة  النظر  بإعادة  الطعن  قبول  بعدم 
العدول عنها يف حالة حدوث تغيري يف األسباب والوقائع التي صدر عىل أساسها األمر االستعجايل، 

يكون قرارها سليام ومطابقا للقانون.

(القرار عدد 290 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2017 يف امللف املدين عدد 2016/5/1/3257)

حيازة املتعرض عىل مطلب تحفيظ – قلب عبء إثبات امللك عىل طالب التحفيظ.  .69

من املقرر أن ثبوت احليازة للمتعرض إنام يقلب فقط عبء اإلثبات عىل طالب التحفيظ الذي 
عليه أن يديل بام يفيد امللك، والطاعنني باعتبارهم طالب حتفيظ ملا أدلوا بامللكية التي ثبت انطباقها عىل 
عقار النزاع، فإن احلائز هو الذي جيب أن يسأل عن وجه حيازته ويديل بحجة مضاهية للملكية ليقع 

الرتجيح بينهام أو بام يثبت السبب الناقل للملك له من طالب التحفيظ.

(القرار عدد 367 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2017 يف امللف املدين عدد 2016/8/1/7006)
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تشكيلة الهيئة – صدور قرار بعضوية قاضيu ¯ يكونا ضمن األعضاء الذين عقدوا الجلسة التي   .70

حجز فيها امللف للمداولة – أثره.
ملا ثبت من تنصيصات القرار املطعون فيه أنه صدر بعضوية قاضيني مل يكونا ضمن األعضاء 
الذين عقدوا اجللسة التي حجز فيها امللف للمداولة، فإنه يكون خمالفا للضوابط القانونية التي تنظم 

كيفية عقد اجللسات وإصدار األحكام.

(القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 12 شتنرب 2017 يف امللف املدين عدد 2016/8/1/4060)

نقض – أداء الرسم القضا� عن مقال الطعن بالنقض باملحكمة االبتدائية داخل األجل – إيداع   .71

املقال املذكور بكتابة ضبط محكمة االستئناف خارج األجل – عدم قبوله.
ملا ثبت أداء الرسم القضائي عن مقال الطعن بالنقض باملحكمة االبتدائية داخل األجل، فإن 
إيداعه بكتابة الضبط ملحكمة االستئناف خارج أجل الثالثني يوما املنصوص عليه قانونا، جيعل الطلب 

غري مقبول.

(القرار عدد 468 الصادر بتاريخ 19 شتنرب 2017 يف امللف املدين عدد 2016/8/1/7599)

عقد ض�ن عيني – رشط التملك يف حالة عدم الوفاء – بطالنه.  .72

الدائن مالكا للمرهون بمجرد  العينية ال يصبح  من مدونة احلقوق  و194   158 املادتني  بمقتىض 
عدم الوفاء يف األجل املتفق عليه وكل رشط يقيض بغري ذلك يكون باطال، وكل رشط من شأنه أن 
يسمح للدائن املرهتن عند عدم الوفاء له بدينه أن يتملك امللك املرهون يكون باطال، سواء تم النص 
عليه يف صلب العقد أو يف عقد الحق، واملحكمة ملا اعتربت رشط التملك املضمن بالعقد وألزمت 
املدين بإمتام إجراءات تفويت العقار موضوع الضامن للدائن، تكون قد خرقت املواد أعاله ومل تركز 

قضاءها عىل أساس.

(القرار عدد 128 الصادر بتاريخ 23 فرباير 2017 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/3696)

وجيبة كرائية – إنذار بأدائها – تاريخ تسليمها للمفوض القضا� لعرضها عىل املكري – أثره يف إبراء   .73

ذمة املكرتي.
إن تاريخ تسليم مبلغ الوجيبة الكرائية للمفوض القضائي املعني بمقتىض األمر القضائي للقيام 
بعرضه عىل املكري وإيداعه عند االقتضاء هو بمثابة إيداعه يف مستودع األمانات الذي عينته املحكمة، 

وبالتايل فهو مربئ لذمة املكرتي.

(القرار عدد 183 الصادر بتاريخ 09 مارس 2017 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/4559)
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عقد توثيقي – محرر باللغة الفرنسية وقت رسيان الظه% املؤرخ يف 04/05/1925 – عدم االستعانة   .74

بأي ترج�ن قصد ترجمة مضمونه لطرفيه – أثره.
ساريا  كان  الذي  العرصي  بالتوثيق  املتعلق   04/05/1925 يف  املؤرخ  الظهري  من   22 للفصل  طبقا 
الفرنسية  باللغة  التكلم  جيهل  العقد  يف  الشهود  أو  املتعاقدين  أحد  كان  إذا  فإنه،  العقد،  حترير  وقت 
قبل  العقد  املرتجم موضوع  أو بمرتجم حملف، ويفرس  أن يستعني بمرتجم عديل  املوثق  فيجب عىل 
كتابته وبعد حتريره، ثم يميض عليه بصفته شاهدا. واملحكمة ملا ثبت هلا أن العقد التوثيقي حمرر باللغة 
الفرنسية من طرف املوثقة، دون أن تستعني فيه بأي ترمجان قصد ترمجة مضمونه لطرفيه، بل أشري فيه 
فقط إىل أنه بعد تالوته وترمجته من طرفها، فإهنا ملا مل تلتفت لذلك رغم متسك الطاعن به، ومل تتأكد 
من معرفة الطالب للغة التي حرر هبا العقد وترتب عىل ذلك اآلثار القانونية حسب ما إذا كان العقد 
حمررا بالشكل القانوين حتى يعترب ورقة رسمية، أم خمالفا ملقتضيات الفصل 22 أعاله، يكون قرراها 

ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 409 الصادر بتاريخ 25 ماي 2017 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/4276)

سومة كرائية – نزاع حول مبلغها – إثباته.  .75

ادعى  املكرتي  وأن  شهريا،  درهم   1500 مبلغ  يف  حمددة  الكرائية  السومة  بأن  املكري  متسك  ملا 
حتديدها يف مبلغ 550 درهم فقط، وأن حمرض اإليداع املنجز من طرف املفوض القضائي يفيد أن السومة 
الكرائية املعروضة من طرف املكرتي حمددة يف مبلغ 700 درهم، فإن املحكمة عندما اعتربت السومة 
الكرائية حمددة يف مبلغ 550 درهم، وأيدت احلكم االبتدائي القايض بإلزام املكرتي بأدائها، دون األخذ 
بعني االعتبار ملا متسك به املكري، وال ملحرض العرض العيني الذي تضمن سومة كرائية خمالفة، يكون 

قرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 425 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2017 يف امللف املدين عدد 2016/9/1/4561)
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ثانيا : القرارات الصادرة عن غرفة األحوال الشخصية 
         والميراث
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نفقة - عبء إثبات التوفر عىل الكسب.  .1
إن املحكمة ملا عللت قرارها بأن الطاعنة سبق أن اشتغلت واستفادت من منحة البطالة، مما يدل 
عىل أهنا تتوفر عىل كسب وبالتايل فال أحقية هلا يف مطالبة والدها بالنفقة والسيام أهنا مل تدل بام يفيد أنه 

ال دخل هلا، تكون قد ركزت قضاءها عىل أساس. 

(القرار عدد 16 الصادر بتاريخ 10 يناير 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/168)

مستحقات التطليق للشقاق - تخفيض املبالغ املحكوم بها - رد ضمني لالستئناف الفرعي الرامي   .2
إىل الزيادة يف تلك املبالغ.

إن املحكمة ملا أشارت مللخص وسائل االستئناف الفرعي املدىل به من طرف الطاعنة، وتصدت 
لوسائل االستئناف األصيل الرامية إىل التخفيض من املبالغ املحكوم هبا، فإهنا تكون قد ردت ضمنيا 

ما أثري يف وسائل استئناف الطاعنة الرامية إىل الزيادة يف تلك املبالغ.

(القرار عدد 17 الصادر بتاريخ 10 يناير 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/316)

نسب - رشوط نفيه.   .3
إن املحكمة ملا قضت بثبوت نسب املطلوب اعتامدا عىل إقرار اهلالك بأبوته من خالل تسجيله 
بسجالت احلالة املدنية اخلاصة به، وإنجازه إلراثة ابنه املتوىف يف حادثة سري تضمنت أن املطلوب أخ 
شقيق لالبن املذكور، إضافة إىل عدم رفع اهلالك دعو نفي نسبه يف حياته، وعدم الطعن يف إقراره 
خالهلا ممن له مصلحة كام توجبه املادة 160 من مدونة األرسة، وكون املطلوب مزداد أثناء قيام العالقة 
الزوجية، وبالتايل فإن نسبه ثابت بالفراش واإلقرار والقرينة القانونية املستمدة من حجية األمر املقيض 

به، تكون قد أعملت سلطتها يف تقدير احلجج، وعللت قضاءها تعليال سليام.

(القرار عدد 36 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/884)

تذييل حكم بالصيغة التنفيذية – املحكمة املختصة.  .4
الصادرة عن  املغرب األحكام  تنفذ يف  فإنه ال  املدنية،  املسطرة  قانون  من   430 الفصل  بمقتىض 
املحاكم األجنبية إال بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف املحكمة االبتدائية ملوطن أو حمل إقامة 
املدعى عليه أو ملكان التنفيذ عند عدم وجودمها، واملحكمة ملا نظرت يف القضية دون أن تبني من أين 

استخلصت اختصاصها يف إطار الفصل املذكور، تكون قد خرقت القانون.

(القرار عدد 25 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/823)

رسم عديل -إشهاد بالوكالة – حجيته.  .5
إن اإلشهاد بالوكالة ال يعترب شهادة اسرتعائية، ما دام قد تضمن أن املشهود عليه حرض أمام 
العدلني وأشهدمها عىل أنه يتنازل عىل مجيع ما نابه من شقيقه من أموال لفائدة مجيع بنات أخيه املذكور، 
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وكان هذا بحضور الوكيلة الطاعنة ومجيع احلارضين أثناء اإلشهاد. وبذلك كان هذا اإلشهاد شهادة 
أصلية، لكون العدلني تلقياها مبارشة من املشهود عليه شخصيا، واملحكمة ملا اعتربت اإلشهاد مع 

ذلك بأنه شهادة اسرتعائية، فإهنا قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 29 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/775)

نفقة - عبء إثبات عدم التوفر عىل دخل.  .6
إن املحكمة ملا قضت بنفقة البنت رغم ما أثاره الطاعن من اشتغاهلا ومتسكه بإجراء بحث للتأكد 
من ذلك، واحلال أن املطلوبة قد أدركت سن الرشد وتتواجد خارج املغرب منذ ما يفوق عرش سنوات 
وهي امللزمة بإثبات بأهنا ال دخل هلا بناء عىل قاعدة أن البينة عىل من ادعى، فإهنا مل تركز قضاءها عىل 

أساس، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 39 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/829)

رفع املستحقات – �لك الزوج لعقارات – وجوب مراعاة دخله منها.  .7
بأن  به  قضت  ما  تعليل  يف  فقط  مكتفية  املذكورة  املبالغ  إىل  املستحقات  رفعت  ملا  املحكمة  إن 
املطلوب مل ينف متلكه للعقارات واألرايض الفالحية، واحلال أن الذي جيب مراعاته بيان دخله منها، 
طبقا للامدتني 84 و189 من مدونة األرسة، واملحكمة ملا اعتربت ما رصح به الطاعن هو دخل شهري 
واحلال أنه دخل سنوي، ودون أن تقوم بإجراء بحث للتأكد من وضعية الطاعن املادية احلالية ولو عن 
طريق إجراء خربة عند االقتضاء حتى تبني قضاءها عىل ما ينتهي إليه حتقيقها ملا لذلك من تأثري عىل 

قضائها، فإهنا مل جتعل ملا قضت به أساسا.

(القرار عدد 42 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/732)

زوجية – وقائعها تعود لوقت رسيان مدونة األحوال الشخصية – إثبات رشوط الفصل الخامس   .8
منها.

إن املحكمة ملا مل يثبت هلا من شهادة الشهود املستمع إليهم وجود عالقة زوجية بني الطرفني التي 
ترجع وقائعها املدعى هبا لوقت رسيان مدونة األحوال الشخصية التي ينص الفصل اخلامس منها عىل 
إثبات الزواج بالعقد العديل، واستثناء بالبينة الرشعية املتوفرة عىل املستند اخلاص من حضور الشهود 
جملس العقد وسامع اإلجياب والقبول وذكر الصداق والويل عند لزومه مع بيان السبب الذي حال دون 
توثيق الزواج يف وقته، وقضت عىل النحو الوارد يف منطوق قرارها، فإهنا جعلت ملا قضت به أساسا. 

(القرار عدد 68 الصادر بتاريخ 07فرباير2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/915)
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املحكمة  إع�ل   – املوروث  لورثة  وجامعة  مستفرسة  إراثة  وجود   - ناقصة  إراثة  إبطال  دعوى   .9
لوسائل الرتجيح.

إن املحكمة ملا أعملت وسائل الرتجيح واستخلصت من ذلك ما هو مبني يف منطوق قرارها، 
وأن  املوروث،  لورثة  املطلوب جاءت مستفرسة ومفصلة وجامعة  أقامها  التي  اإلراثة  أن  واعتربت 
تراجع شاهدين من شهودها ال يؤثر عىل صحتها، وأن نسب املطلوب مل يثبت الطاعنان حيازته لغري 
موروثه الذي رصح بازدياده قيد حياته، ومل يسبق أن كان حمل منازعة أو نفي حلوقه به، لكون «الناس 
يف أنساهبم عىل ما حازوا وعرفوا به»، وال تأثري إلنكار األم ما دام موضوع الدعو يتعلق بنسب االبن 

ألبيه الذي أقر به وال يتعلق هبا، فإهنا بذلك قد بنت قضاءها عىل أساس سليم وعللته تعليال كافيا.

(القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 07 فرباير 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/178)

دعوى ثبوت الزوجية – وجوب التأكد من املستند الخاص للشهود والسبب القاهر الذي حال دون   .10

توثيق الزواج.
يقتضيه  يبينوا ما  الشهود مل  املطلوبة، وأن  بينه وبني  ينفى وجود عالقة زوجية  الطاعن  ملا كان 
هذا  إلثبات  فقها  املعترب  اخلاص  املستند  وهو  وويل  وصداق  وقبول  إجياب  من  إثباته  املراد  الزواج 
به يف وقته،  املدعى  الزواج  توثيق هذا  الذي حال دون  املقبول  القاهر  السبب  استثناء، وكذا  الزواج 
خاصة وأن الطاعن متزوج بامرأة أخر، وله منها أوالد، فإن املحكمة حينام أيدت احلكم االبتدائي 
القايض بثبوت الزوجية بعلة أن زواج الطاعن من املرأة األوىل ال ينفعه يف نفي الزواج الثاين ألن عدم 
به الزوج ال  التعدد قد يكون هو السبب يف عدم توثيق الزواج، وهو ترصف يؤاخذ  سلوك مسطرة 
قد عللت  بذلك  تكون  الزوجية،  العالقة  لنفي  به  القول  يمكن  أطفال ال  الزوجة، وأن عدم وجود 

قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه، ومنافيا ملا تنص عليه املادة 16 من مدونة األرسة.

(القرار عدد 152 الصادر بتاريخ 07 مارس 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/850)

صدقة – سلطة املحكمة يف استخالص وقوع الحيازة.  .11

أداء  ووصل  الكراء،  وعقود  الترصف،  وموجب  الصدقة،  رسم  من  هلا  ثبت  ملا  املحكمة  إن 
املتصدق هبا عىل  القطعة  أن حيازة  املطلوبني  اسم  التحفيظ يف  البناء، وإجراءات  الرضيبة، ورخصة 
املتصدق عليهام متت بمعاينة عديل اإلشهاد فارغة من شواغل املتصدق وأمتعته، وأن املتصدق عليهام 
ترصفا يف القطعة املتصدق هبا بجميع أنواع الترصف، من حرث وزراعة، وكراء، واعتربت الوثائق 
املشار إليها راجحة عىل غريها، لكون رسم الصدقة يتسم بالرسمية، وإلفادهتا مجيعها اإلثبات، وهو 
مقدم عىل النفي، واستخلصت من ذلك وقوع احليازة باملعاينة، وحتى بام يقوم مقام احليازة، وقضت 

عىل النحو الوارد يف منطوق قرارها، فإهنا جعلت ملا قضت به أساسا، وعللت قرارها بام فيه الكفاية.

(القرار عدد 182 الصادر بتاريخ 21 مارس 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/699)
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حضانة – انعدام رشط االستقامة - أثره.  .12

إن املحكمة ملا ثبت هلا من القرار اجلنحي االستئنايف املؤيد للحكم االبتدائي أن الطاعنة أدينت 
توفرها  لعدم  للحضانة،  أهل  غري  وبالتايل  مستقيمة  غري  بذلك  واعتربهتا  الزوجية،  اخليانة  أجل  من 
عىل رشط االستقامة الذي يعترب أحد رشوط احلاضن عمال باملادة 173 من مدونة األرسة وقضت تبعا 

لذلك بإسقاط حضانتها، تكون قد طبقت القانون.
(القرار عدد 184 الصادر بتاريخ 21 مارس 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/244)

عقد هبة - دعوى إبطالها من طرف ورثة الواهب - وجوب البحث يف تحقق الحيازة املادية قيد   .13

حياة الواهب.
ملا نص عقد اهلبة عىل معاينة شاهديه إفراغ الدار املوهوبة من الواهب وحيازهتا من املوهوب 
مل  فإنه  اهلبة االعتصار  الواهب سلط عىل  أن  اهلبة ورغم  تاريخ  منذ  فيها من ممتلكات، وذلك  بام  هلا 
يامرسه أثناء حياته، واملحكمة ملا اكتفت بإبطال اهلبة لعدم تسجيلها باملحافظة يف حياة الواهب، دون 
أن تتحقق مما ورد يف رسم اهلبة من إخالء الواهب ومدة حيازة املوهوب هلا للدار املوهوبة، وهل رجع 
إليها الواهب وتاريخ ذلك إن حصل رجوعه وظروف ذلك أيضا، ومن غري أن تبحث يف حتقق احليازة 
املادية عىل ضوء ما ذكر والتي تصح معها اهلبة أيضا قيد حياة الواهب، يكون قرارها ناقص التعليل 

وهو بمثابة انعدامه.
(القرار عدد 200 الصادر بتاريخ 28 مارس 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/184)

نفي النسب - التسجيل بالحالة املدنية - قرينة بسيطة.  .14

إن املحكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض برفض الطلب استنادا حلجية التسجيل بسجالت 
احلالة املدنية، وكون ما أدىل به الطاعن ال يرقى للدالئل القوية التي تفيد يف االستجابة لطلبه، دون أن 
تقوم بإجراءات التحقيق املفيدة يف إثبات النسب أو نفيه، خاصة أن الطاعن يدعي أن املطلوب معلوم 
بسيطة  قرينة  املدنية هي  باحلالة  التسجيل  قرينة  وأن  احلقيقيان،  والداه  أهنام  يدعي  من  النسب وعني 
تطبيقا سليام، وعللت  من مدونة األرسة   153 املادة  فإهنا مل تطبق  ما خيالفها،  ثبت  إذا  يمكن دحضها 

قرارها تعليال ناقصا وهو بمثابة انعدامه.
(القرار عدد 205 الصادر بتاريخ 28 مارس 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/447)

تقدير النفقة أو الزيادة فيها - العربة بالدخل الصايف الشهري.  .15

إن األجر الصايف للملزم بالنفقة هو املعترب يف التحديد أو الزيادة يف النفقة، واملحكمة ملا اعتمدت 
الدخل اخلام املثبت بمحرض املعاينة واالستجواب دون اعتبار شهادة الدخل الصايف الشهري ورتبت 
عىل ذلك الزيادة يف نفقة البنت، فإهنا مل تراع الوضعية املادية للطاعن وخرقت مقتضيات املادتني 189 

و190 من مدونة األرسة. 

(القرار عدد 207 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/48)
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تنزيل – رسم الرجوع فيه – صحته.  .16

الرجوع  برسم  العقلية حسبام  قواها  كامل  بأهنا يف  التنزيل  الراجعة يف  اعتربت  ملا  املحكمة  إن 
من اإلشارة إليها فيه باألمتية التي مل يطعن فيها بمقبول، لكون احلكم بالتحجري عليها مل يكن إال بعد 
ميض عرش سنوات عىل رجوعها، وأن املرض الذي أصيبت به كان بعد رجوعها، وأن الشهادة العدلية 
مقدمة عىل غريها، فإهنا حينام مل تأمر بإجراء بحث وال خربة طبية يف املوضوع ما دام قد تبني هلا وجه 

القضاء، وقضت عىل النحو الوارد يف منطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها بام فيه الكفاية.
(القرار عدد 210 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/2/2/766)

إراثة – دعوى إبطالها - ال يصار إىل القعدد إال عند تعذر معرفة األقرب من العصبة إىل الهالك.  .17

طبقا ملا جاء يف احلديث الرشيف « أحلقوا الفرائض بأهلها فام أبقت السهام فألول رجل ذكر» 
فإن األقرب من العصبة إىل اهلالك يقدم عىل غريه، واملحكمة ملا قضت بإلغاء احلكم املستأنف، وبعد 
التصدي بعدم قبول طلب إبطال اإلراثة بعلة أن الطاعن مل يدل بالقعدد، واحلال أن القعدد ال يصار 
قواعد  تقتضيه  بام  ذلك  عىل  ترد  أن  ودون  اهلالك،  إىل  العصبة  من  األقرب  يعرف  ال  حينام  إال  إليه 

املرياث، فإهنا مل جتعل ملا قضت به أساسا.
(القرار عدد 211 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/2/2/776)

تحج% – عدم توجيه الدعوى ضد املطلوب التحج% عليه – أثره.  .18

إن األصل يف الشخص كامل األهلية، وأنه ال حيكم عليه إال بعد استدعائه وجوابه عن االدعاء 
املوجه ضده، واملحكمة ملا أثري أمامها بأن الدعو مل توجه عىل املطلوب بالتحجري عليه وإنام وجهت 
ضد الطاعنة مع أهنا ال صفة هلا يف توجيه الدعو ضدها ما دام مل يثبت ما يفيد نيابتها عنه، دون أن ترد 

عىل ذلك بام يقتضيه القانون، فقد جاء قرارها منعدم التعليل.
(القرار عدد 212 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/582)

صدقة – تقييدها بالرسم العقاري – أثره يف ح�ية الغ% املقيد بحسن نية عمال بالفصلu 66 و67   .19

من ظه% التحفيظ العقاري.
بإلغاء احلكم االبتدائي وقضت بعدم قبول طلب تسجيل عقد الصدقة  إن املحكمة ملا قضت 
العريف املنجز لفائدة الطاعنني بعلة أهنم مل يبادروا إىل طلب تسجيله إال يف تاريخ الحق لتسجيل عقد 
الصدقة املنجز لفائدة املطلوب، وأن التسجيل بحسن نية للحق العيني بالرسم العقاري حيمي صاحبه 
دون النظر إىل تاريخ التعاقد وفق الفصلني 66 و67 من ظهري التحفيظ العقاري، وأن األصل حسن النية 
يف التعاقد وفقا للفصل 477 من قانون االلتزامات والعقود، فإهنا جعلت ملا قضت به أساسا، وعللت 

قرارها تعليال كافيا. 

(القرار عدد 219 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/223)
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وصف الحكم – توصل شخيص باالستدعاء – تخلف الدفاع عن الحضور وعدم الجواب – اعتبار   .20

الحكم الصادر �ثابة حضوري.
ملا ثبت أن املطلوبة يف النقض توصلت شخصيا باالستدعاء، وأنابت عنها دفاعها الذي أمهل 
للجواب، إال أنه ختلف عن احلضور ومل جيب، فتم حجز القضية للمداولة، مما استوفيت معه إجراءات 
املسطرة، فيكون احلكم االبتدائي الصادر يف مواجهة املطلوبة بمثابة حضوري، وهو الوصف الذي 
ال يؤثر فيه عدم جواب نائبها، واملحكمة ملا قضت بعدم االختصاص مكانيا للبت يف موضوع النزاع 
الوصف  أن  واحلال  غيايب،  احلكم  أن  بعلة  املختصة  االبتدائية  املحكمة  عىل  القضية  ملف  وأحالت 
يف  إال  مكانيا  االختصاص  بعدم  الدفع  يثر  ومل  حضوري،  بمثابة  أنه  هو  االبتدائي  للحكم  القانوين 

املرحلة االستئنافية، يكون قرارها خارقا ملقتضيات الفصلني 47 و329 من ق.م.م.

(القرار عدد 220 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/311)

صلح – عدم جواز نقضه – ادعاء األمية – أثره.  .21

من املقرر أن الصلح املربم عىل وجه جائز ال جيوز نقضه ولو تراىض طرفاه عىل ذلك، وملا ثبت 
وأبرأهتم  معهم  صلحا  الطالبني  أشقائها  من  مايل  بمبلغ  توصلت  املطلوبة  أن  الصلح  رسم  بمقتىض 
اإلبراء التام القاطع لكل خصام، مشهدة عىل أنه مل يبق هلا حق معهم يف ذلك كثريا وال قليال وال ملكا 
وال شبهة ملك، فإن حمكمة اإلحالة حينام ذهبت خالف ذلك اعتامدا عىل أن املطلوبة كانت قارصة 
وقت الصلح وهي إثارة تلقائية تطرح ألول مرة، فضال عىل أن رسمي الصلح مها وثيقتان رسميتان 
تلقامها عدالن منتصبان لإلشهاد عىل ذلك، شهدا عىل أمتية املشهود عليهام وأن االدعاء باألمية ال يقبل 

إلبطال العقود الرسمية، تكون قد خرقت الفصل 369 من ق.م.م، وعللت قرارها تعليال فاسدا.

(القرار عدد 221 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/2/2/540)

حكم أجبني - تذييله بالصيغة التنفيذية – اقتصار الطعن فيه باالستئناف عىل النيابة وحدها.  .22

بمقتىض الفصل 431 من ق.م.م، يكون احلكم القايض بمنح الصيغة التنفيذية يف قضايا انحالل 
احلكم  أن  هلا  ثبت  ملا  واملحكمة  العامة،  النيابة  طرف  من  عدا  ما  للطعن،  قابل  غري  الزوجية  ميثاق 
املطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يتعلق بإهناء العالقة الزوجية وقضت بعدم قبول الطعن باالستئناف 

املقدم من طرف الطالبة، تكون قد طبقت الفصل املذكور تطبيقا سليام.

(القرار عدد 222 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/44)

تطليق للشقاق – وفاة املدعي بعد إيداع املستحقات – عدم قبول الدعوى.  .23

إن املحكمة ملا ثبت هلا من النسخة املوجزة من رسم الوفاة بأن املدعي طالب التطليق للشقاق 
تويف وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الدعو دون احلكم بالتطليق رغم أنه أودع مسبقا مستحقاته لعدم 
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بالتطليق، وإلهناء  الذي هو رشط يف اإلذن باإلشهاد عىل الطالق ويف احلكم  الزواج  بقاء حمل عقد 
العالقة الزوجية بني الزوجني بالوفاة، تكون قد عللت قرارها بام فيه الكفاية.

(القرار عدد 228 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/250)

طعن بإعادة النظر – قضايا النفقة وتوابعها – نطاق اإلعفاء من أداء الرسوم القضائية.  .24

إن اإلعفاء من أداء الرسوم القضائية املقرر لقضايا النفقة وتوابعها ينحرص يف الدعاو والطعون 
العادية، وهو بذلك ال ينرصف إىل الطعون غري العادية. وعليه، فإن طبيعة األداء املنصوص عليه يف 
الفصلني 403 و407 من قانون املسطرة املدنية يتعلق بالغرامة التي يمكن احلكم هبا عىل خارس الطعن 
شامال  القضائية  الرسوم  من  اإلعفاء  اعتربت  ملا  واملحكمة  القضائية.  بالرسوم  وليس  النظر  بإعادة 
مفهوم  تدخل يف  أهنا ال  الغرامات، واحلال  أنه طعن غري عادي، ويشمل  النظر رغم  بإعادة  للطعن 

الرسوم القضائية، يكون قرارها معلال تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه.
(القرار عدد 233 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/933)

بطالن زواج - مانع مؤقت – أثره.  .25

من املقرر قانونا أن اجلمع بني املرأة وخالتها من نسب أو رضاع يعترب من موانع الزواج املؤقتة، 
واملحكمة ملا ثبت هلا قرابة املستأنفة واملستأنف عليها إذ أن األخرية خالة األوىل، وذلك بإقرارها بجلسة 
البحث املنعقدة وتأكد ذلك من خالل النسخة الكاملة للزوجني معا وكذا من خالل ترصيح شقيق 
الزواج،  ببطالن  لذلك  تبعا  قائمة، وقضت  زالت  الزوجية ال  املستأنفة، وأن  املستأنف عليها وخال 

تكون قد عللت قرارها تعليال سليام. 
(القرار عدد 236 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/111)

مستحقات التطليق - العنارص املعتمدة يف تقديرها.  .26

إن تقدير مستحقات التطليق للزوجة واألبناء يدخل يف سلطة حمكمة املوضوع متى أسسته عىل 
عنارص القانون، واملحكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي فيام قىض به من مستحقات، مؤسسة ذلك عىل 
فرتة الزواج، ودخل الطالب الشهري الثابت من شهادة أجره، وقدرت مسؤولية الطرفني عن الفراق 
من خالل ما ثبت هلا من ترصحياهتام بجلسة الصلح، واعتربت املبالغ املحددة مناسبة حلال مستحقيها 
ومستو األسعار واألعراف والعادات بالوسط الذي فرضت فيه مع اعتبار التوسط، تكون قد راعت 

أحوال الطرفني وطبقت مقتضيات املواد 84 و189 و190 من مدونة األرسة تطبيقا سليام.
(القرار عدد 248 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/825)

نسب - عالقة غ% رشعية – أثرها طبقا للفصل 32 من الدستور واملادة 48 من مدونة األرسة.  .27

حينام  فإهنا  الفساد،  عىل  التحريض  أجل  من  واملطلوب  الطاعنة  إدانة  هلا  ثبت  ملا  املحكمة  إن 
أيدت احلكم االبتدائي القايض برفض إحلاق نسب االبن باملطلوب، بعلة أن االبن ناتج عن عالقة 
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غري رشعية، واعتربت أنه حتى عىل فرض ثبوت أن املطلوب هو األب البيولوجي لالبن، فإن ذلك 
لن يعترب سندا رشعيا وقانونيا للقول بثبوت نسبه منه، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا، وطبقت 
عن صواب مقتضيات الفقرة األوىل من الفصل 32 من دستور اململكة التي تعترب األرسة القائمة عىل 
عالقة الزواج الرشعي هي اخللية األساسية للمجتمع، واملادة 148 من مدونة األرسة، والفقه املعمول 

به الذي يقرر بأنه «ال جيتمع حد ونسب».

(القرار عدد 21 الصادر بتاريخ 09 ماي 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/558)

حضانة - تواجد الحاضنة ببلد أجنبي - تعذر تنفيذ الحكم القايض بإسقاطها – أثره عىل مستحقات   .28

.uاألبناء املحضون
إن املحكمة ملا عللت قرارها بكون طلب الطاعن سابقا ألوانه ما دام مل ينفذ القرار االستئنايف 
القايض بإسقاط حضانة املطلوبة وإسنادها إليه، واحلال أن هذا القرار تعذر تبليغه إليها لكوهنا توجد 
رفقة املحضونني خارج املغرب، مما يعترب امتناعا عن التنفيذ يقتيض ترتيب اآلثار القانونية الالزمة عليه 
ما دامت حضانة االبنني أصبحت للطاعن بمقتىض القرار املذكور ومل يبق من حق املطلوبة احلكم هلا 

بمستحقاهتام، فإهنا مل جتعل ملا قضت به أساسا.

(القرار عدد 284 الصادر بتاريخ 09 ماي 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/247)

قسمة - ادعاء برشاء واجبات الورثة يف املدعى فيه – وجوب مناقشة الوثائق املحتج بها.  .29

إن املحكمة ملا قضت بقسمة مجيع املدعى فيه عىل الورثة، دون مناقشة ما أثاره الطاعن ابتدائيا 
واستئنافيا من رشاء نصيب الورثة املدعني يف العقارات املطلوب قسمتها، مكتفية يف تعليل ما قضت 
املتخلف  حتديد  ودون  الرتكة،  إحصاء  وقوع  قبل  كان  الورثة  عن  الصادر  واإلبراء  اإلشهاد  بأن  به 
املتنازل عنه، مع أن اكتساب احلق باإلرث ال يرتتب عىل اإلحصاء وال عىل القسمة وإنام ينشأ بمجرد 
وفاة املوروث ووجود الوارث حيا بعده، وأن لصاحبه أن يترصف فيه من وقت نشوئه بجميع أنواع 

الترصف اجلائزة، ومنها التفويت، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 298 الصادر بتاريخ 16 ماي 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/228)

وكالة – انعدام اإلذن بإجراء التربعات – بطالن الصدقة.  .30

حمرر رسمي – حتقق املحافظ من هوية األطراف – نطاقه.

بمقتىض الفصل 894 من قانون االلتزامات والعقود، ال جيوز للوكيل أيا كان مد صالحياته، 
بغري إذن رصيح من املوكل إجراء التربعات وعىل اخلصوص تفويت عقار بدون عوض. واملحكمة 
بإجراء  رصيح  إذن  عىل  الوكيل  توفر  عدم  بعلة  الصدقة  ببطالن  القايض  االبتدائي  احلكم  أيدت  ملا 

الصدقة، يكون قرارها غري خارق ألي مقتىض قانوين وجاء معلال تعليال كافيا.
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بمقتىض الفصل 73 من ظهري 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري فإن هوية كل طرف وصفته 
وأهليته تعترب حمققة إذا استند الطلب عىل حمررات رسمية، وتعترب هويته حمققة إذا كانت التوقيعات 
املوضوعة بالطلب وبالعقود املدىل هبا مصادق عليها من طرف السلطات املختصة، وبذلك فتحقق 
املحافظ عىل األمالك العقارية من هوية األطراف وظاهر الوثائق املدىل هبا تأييدا لطلب تقييد العقود 
بالرسم العقاري شكال وجوهرا الوارد التنصيص عليه يف الفصلني 72 و74 من نفس القانون ال ينرصف 

إىل مد صحة الوثائق من حيث موضوعها.

(القرار عدد 354 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/2/2/562)

نفقة - منازعة حول اإلنفاق من عدمه – الزوج حارض بالبلد أو غائب والزوجة ببيت الزوجية و¯   .31

ترفع خالل غيابه – قول الزوج بيمينه.
بمقتىض قواعد الفقه، إذا تنازع الزوجان حول اإلنفاق من عدمه خالل فرتة الزواج وال بينة 
ألحدمها والزوج حارض بالبلد أو غائب وهي ببيت الزوجية ومل ترفع خالل غيابه، فإن املعتمد هو 
قول الزوج بيمينه ألنه يعترب حائزا لزوجته بمقتىض عقد الزوجية، والقول قول احلائز ما مل ترفع دعواها 
خالل غيبته فيقىض هلا من تاريخ الرفع مع يمينها، واملحكمة ملا اعتمدت قول الزوج مدعي اإلنفاق 
وفق ما ورد بمقال استئنافه وبيمينه لقيام العالقة الزوجية وكون الطالبة مل ترفع قبل إيابه، تكون قد 

طبقت القواعد الفقهية املعمول هبا تطبيقا سليام. 

(القرار عدد 374 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/53)

نسب - ازدياد البنت داخل أجل السنة من تاريخ الطالق – منازعة يف عدم املعارشة - خربة جينية.   .32

ملا كان الطالب قد أثار منازعة يف عدم االتصال وعدم املعارشة، فإن املحكمة عندما أمرت بإجراء 
خربة جينية أثبتت العالقة البيولوجية بني البنت وطريف النزاع، وقضت بام جر عليه منطوق قرارها 

بعدما ثبت هلا بأن الطفلة ازدادت داخل أجل السنة من تاريخ الطالق، تكون قد طبقت القانون.

(القرار عدد 377 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2017 يف امللف الرشعي عدد 2017/1/2/36)

صدقة - التقييد بالرسم العقاري يغني عن الحيازة املادية.  .33

عن  تنشأ  االلتزامات  فإن  والعقود،  االلتزامات  قانون  من  األول  الفصل  ملقتضيات  طبقا 
االتفاقات، واملحكمة ملا رفضت طلب إبطال الصدقة بعلة عدم وجود ما يفيد التزام املطلوب بأداء 
مقابل الصدقة وقد حتققت احليازة القانونية بتسجيل املتصدق به يف الرسم العقاري، واستبعدت ما 
تضمنه اإلشهاد بعدم احليازة لعدم تضمنه االلتزام املدعى به والذي ينكره املطلوب، فإهنا جعلت ملا 

قضت به أساسا.

(القرار عدد 380 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/301)
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عقد زواج أجنبي - رشوط تذييله بالصيغة التنفيذية.  .34

أن  بعلة  التنفيذية  بالصيغة  األجنبي  الزواج  عقد  بتذييل  القايض  احلكم  أيدت  ملا  املحكمة  إن 
اإلجياب والقبول قد تم بني الطرفني، وانتفت موانع الزواج، ومل يتم االتفاق عىل إسقاط الصداق، 
وشهد عىل الزواج من اتفق حضوره، فإهنا مل خترق املادة 14 من مدونة األرسة لكون حضور الشاهدين 
أصبح  فقد  البناء،  وتم  ذكر،  ما  وحصل  احلضور،  هذا  يتم  مل  إذا  وأنه  العقد،  إبرام  عند  متطلبا  فيها 

احلضور متجاوزا، وال تأثري له عىل صحة عقد الزواج. 

(القرار عدد 394 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/910)

عقود  مناقشة  وجوب   – الكفيل  والدة  ولفائدة  عوض  بدون  هبة  عقد   - كفالة شخصية  عقود   .35

الكفالة وترتيب ما يقتضيه القانون.
لدائنه،  عام  ضامن  املدين  أموال  فإن  والعقود،  االلتزامات  قانون  من   1241 الفصل  بمقتىض 
والطاعنة ملا متسكت يف طلبها باحلكم هلا بإبطال عقد اهلبة الذي أبرمه املطلوب لفائدة والدته لكونه 
عقد معها عقود كفالة بصفته ضامنا ألداء مجيع املبالغ التي ستصبح بذمة الرشكة يف حدود مبلغ إمجايل 
حمدد، فإن املحكمة عندما أيدت احلكم االبتدائي القايض بعدم قبول الطلب، بعلة أن الدعو سابقة 
ألواهنا، واحلال أن عقود الكفالة التي تضمنت تنازل الكفيل عن حقه يف التجريد أنجزت بتواريخ 
بدين  عامرة  ذمته  أن  والدته، رغم  ولفائدة  بدون عوض  املطلوب  أبرمه  الذي  اهلبة  سابقة عىل عقد 
لفائدة الطاعنة وعقود الكفالة سارية املفعول، ومل يثبت أن له أمواال يمكن التنفيذ عليها وتكون ضامنا 

لدائنه، يكون قرارها فاسد التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 395 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/268)

تحج% – رشوط تعيu املقدم من طرف املحكمة.  .36

من املقرر أن املادتني 244 و247 من مدونة األرسة تلزم املحكمة بتعني مقدم عىل املحجور باختيار 
األصلح من العصبة، فإن مل يوجد فمن األقارب اآلخرين وإال فمن غريهم. وال جيوز أن يكون مقدما 
من كان بينه وبني املحجور خالف عائيل خيشى منه عىل مصلحة املحجور، واملحكمة ملا اعتربت أن 
األبناء هم أقرب من اإلخوة، وأن رسم الوصية ليس فيه إقرار رصيح بنفي نسب املطلوبة، وقضت 
بإسناد التقديم للمطلوبة، دون أن تتحقق من عالقة القرابة بينها وبني املرأة املحجر عليها، ثم تبت يف 
القضية عىل مقتضيات املادة 244 من مدونة األرسة، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 396 الصادر بتاريخ 11 يوليوز2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/467)

تعويض عن رضر التطليق – تنازل عن شكاية الخيانة الزوجية – أثره.  .37

إن املحكمة املطعون يف قرارها ملا أيدت احلكم االبتدائي فيام قىض به من رفض طلب الطاعن 
الرامي إىل تعويضه عن رضر التطليق بناء عىل تنازله عن الشكاية موضوع اخليانة الزوجية يف مواجهة 
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املطلوبة يف النقض، واحلال أن طلبه جيد أساسه يف مقتضيات املادة 97 من مدونة األرسة الذي خيول 
التعويض للمترضر من الفراق يف مواجهة املسؤول عنه وال حيرمه منه التنازل املذكور، فقد جاء قرارها 

فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 401 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/944)

تطليق للشقاق – عدم استحقاق الزوجة طالبة التطليق للمتعة.  .38

ملا  واملحكمة  للشقاق،  التطليق  طالبة  هي  تكون  حينام  املتعة  تستحق  ال  الزوجة  أن  املقرر  من 
قضت هلا باملتعة، مع أهنا هي طالبة التطليق للشقاق، تكون قد خرقت املادة 97 من مدونة األرسة.

(القرار عدد 408 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/701)

حضانة - زواج الحاضنة ومغادرتها أرض الوطن – إسقاط الحضانة والنفقة.  .39

إن املحكمة ملا ثبت هلا زواج الطاعنة برجل آخر وتواجدها خارج أرض الوطن وتركها للبنت 
املحضونة، وقضت بإسقاط حضانتها عن البنت املذكورة وأسندهتا لوالدها املطلوب، بعلة أهنا غري 
أهل للحضانة، ورتبت عىل ذلك إسقاط مستحقات البنت لعدم وجود مربر لذلك، تكون قد كيفت 

الوقائع تكييفا صحيحا وعللت قرارها بام فيه الكفاية. 

(القرار عدد 409 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/715)

نفقة - رسم زوجية – سلطة املحكمة يف تقييم األدلة.  .40

من املقرر فقها أن من أكذب بينته فقد أبطل العمل هبا. وملا كان الثابت من رسم الزوجية أهنا 
أنجزت بناء عىل طلب الطاعنة وحدها والتي ال تتضمن املستند اخلاص لشهودها، ومن عقد الزواج 
كانت مستمرة  الزوجية  العالقة  أن  فيه  تدعي  الذي  الوقت  أجنبي يف  تزوجت بشخص  الطاعنة  أن 
بينها وبني املطلوب، والذي رصحت فيه أهنا عازبة، وأن ذلك تم خالل املدة التي تدعي أهنا متزوجة 
باملطلوب، وهو ما ال يستنتج معه وجود عالقة زوجية وفق ما يف مدونة األرسة، مما يكذب ما حتتج به 
خاصة وأن النسخة الكاملة من احلالة املدنية تتضمن أن الولد املذكور سجل بدون أب، فإن املحكمة 

حينام قضت بام جر عليه منطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها بام فيه الكفاية.

(القرار عدد 424 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2017 يف امللف الرشعي عدد 2017/1/2/27)

حكم أجنبي – رشوط تذييله بالصيغة التنفيذية.  .41

إن املحكمة ملا وصلت إىل النتيجة التي ينبغي أن تنتهي هبا اخلصومة وهي أن الطرفني قد أنجزا 
زواجهام أمام السلطات املوريتانية طبقا لقانون البلد ومها مسلامن، فإن قوهلا بأن إسالم الزوج مل يعلن 
يف تاريخ زواجه ال يعني أنه مل يكن مسلام، السيام وأن الطرفني ولدا يف بلد إسالمي ويقيامن فيه واألصل 

أهنام مسلامن. أما إعالن إسالمهام، فمجرد إجراء إداري ال تأثري له عىل عقيدهتام. 

(القرار عدد 507 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/755)
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قضايا اإلرث - دفع بعدم إحالة امللف عىل النيابة العامة – جديته.  .42

إن املحكمة ملا ردت الدفع بعدم إحالة امللف عىل النيابة العامة بعلة أن النازلة تتعلق بإبطال إراثة 
وليس بنفي النسب، واحلال أن موضوع النازلة وإن كان يتعلق بإبطال إراثة فإن له ارتباطا بالنسب 
واإلرث املنظمني بمقتضيات مدونة األرسة والواجب إحالتها عىل النيابة العامة لتقديم مستنتجاهتا، 

تكون قد جردت قرارها من األساس وعللته تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه.
(القرار عدد 511 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/889)

ثبوت زوجية – سلطة املحكمة يف استخالص رشوطها.  .43

إن املحكمة ملا استندت يف قضائها إىل إقرار الطاعن نفسه بأن املطلوبة زوجته، وقد عاش معها 
إليهم خالل  الطرفني واملستمع  بني  الزوجية  بوجود  الشهود  ثامن سنوات، وعىل شهادة  أهلها   لد
جلسة البحث يف املرحلة االبتدائية، وقدرت يف إطار سلطتها املانع املادي من توثيق العقد يف وقته، 

ووجود الولد، يكون قرارها مؤسسا ومعلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 521 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/853)

حضانة - اإلخالل بحق الزيارة – إسقاطها.  .44

ملا كان موضوع الطلب هو إسقاط احلضانة بسبب اإلخالل بحق الزيارة، فإن املحكمة حينام 
قضت بذلك، تكون قد وصلت إىل النتيجة التي ينبغي أن ينتهي هبا النزاع، ما دام قد ثبت من الوقائع 

أن الطالبة خملة باملقرر القايض بالزيارة.
(القرار عدد 523 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/900)

نفقة - تقديرها اعت�دا عىل ترصيحات األطراف وحججهم.  .45

بمقتىض املادة 190 من مدونة األرسة فإن املحكمة تعتمد يف تقدير النفقة عىل ترصحيات الطرفني 
وحججهام مع مراعاة أحكام املادتني 85 و189 من املدونة، وهلا أن تستعني باخلرباء يف ذلك. واملحكمة 
تتحقق  أن  دون  قرارها،  بمنطوق  الوارد  النحو  عىل  والولد  الطاعنة  مستحقات  بتخفيض  قضت  ملا 
من توفر املطلوب عىل مداخيل من خالل الوثائق التي استظهرت هبا الطاعنة وذلك بإجراء خربة يف 
املوضوع، ثم تبني تقديرها عىل ضوء ذلك وعىل مد مسؤولية كل طرف يف الفراق، فإهنا جعلت 

قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه.
(القرار عدد 525 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/24)

هبة - تسجيلها بالرسم العقاري قبل حصول املانع - مرض الواهب – أثره.  .46

من رشوط مرض املوت املوجب لبطالن الترصف اتصاله بموت الواهب. واملحكمة ملا ثبت 
هلا عدم ذكر مرض الواهب يف املقال االستئنايف للطاعنني، فإهنا عندما قضت بتأييد احلكم االبتدائي 
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القايض برفض طلب إبطال اهلبة بعد أن ثبت هلا حيازة املوهوب هلم ملوضوعها قبل وفاة الواهب، 
وأعرضت عن مناقشة ما أثري بشأن مرض الواهب، تكون قد ردت ذلك ضمنيا، وجعلت ملا قضت 

به أساسا.

(القرار عدد 526 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017 يف امللف الرشعي عدد 2017/2/2/96)

ثبوت الزوجية – سلطة املحكمة يف استخالص توفر رشوطها وترتيب آثارها.  .47

إن حمكمة اإلحالة وارتباطا بنقطة اإلحالة كام هي مبسوطة بقرار حمكمة النقض ملا ثبت هلا من 
واملعلومات  الطاعن  وضعية  تضمن  والذي  الرشطة  طرف  من  الزواج  ألجل  املنجز  البحث  حمرض 
بيمينهم  الشهود  إىل  باعتبارها رشطية، ومن حمرض االستامع  املطلوبة  الزواج من  بإقباله عىل  املتعلقة 
من طرف املحكمة حول حصول اخلطبة بني الطرفني، وبعدها واقعة الزواج عن طريق قراءة الفاحتة، 
وهو ما مل يدحضه الطاعن بمقبول، وعللت ما توصلت إليه بمنطوق قرارها بام ثبت هلا وقدرته من 
أوراق امللف ونتيجة البحث واعتربت وجود الولد الناتج عن تلك العالقة الزوجية املذكورة، تكون 

قد التزمت التطبيق الصحيح للقانون. 

(القرار عدد 539 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2017 يف امللف الرشعي عدد 2017/1/2/158)

ثبوت الزوجية – سلطة املحكمة يف استخالص اقرتان اإليجاب بالقبول املعترب كركن يف عقد الزواج.  .48

إن املحكمة ملا ثبت هلا من اإلشهاد بخطبة الطالب للمطلوبة الذي أشهد فيه بأنه خطب املطلوبة 
الثاين  بأنه بنى ودخل باملطلوبة، ومن إقراره  من أخيها، وكذا إقراره املصادق عليه والذي شهد فيه 
املوقع من طرفه الذي يشهد فيه بأن املطلوبة زوجته وكانت تتمتع برشفها وعزوبتها إىل أن دخل هبا 
وأن تلك الوثائق مل تكن حمل طعن، ومما رصح به الشهود املستمع إليهم الذين أكدوا معرفتهم بزواج 
الزواج، وقضت  بالقبول املعترب كركن يف عقد  الطالب واملطلوبة، فإهنا استخلصت اقرتان اإلجياب 
بتأييد احلكم االبتدائي القايض بثبوت الزوجية، فجاء قرارها مؤسسا ومعلال تعليال كافيا وغري خارق 

حلقوق الدفاع.

(القرار عدد 562 الصادر بتاريخ 07 نونرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/838)

هبة - إشهاد رسم الهبة بأ�ية الواهب - حكم أجنبي بالتحج% إلصابة الواهب �رض الزها ر –   .49

حجيته.
وتعيني  الواهب  عىل  بالتحجري  القايض  األجنبي  احلكم  عىل  قضاءها  أسست  ملا  املحكمة  إن 
الذاكرة  ضعف  بمرض  مصاب  الواهب  أن  أفادت  التي  الطبية  الشهادة  إىل  استنادا  عليه  مقدما  ابنه 
(الزهايمر)، حلجية ذلك احلكم عىل واقعة إصابة الواهب بمرض الزهايمر الذي أثر عىل إدراكه وأهليته 
أثناء إبرام عقد اهلبة، ملا لألحكام األجنبية من حجية عىل الوقائع التي تثبتها حتى قبل صريورهتا واجبة 
التنفيذ تطبيقا للفصل 418 من قانون االلتزامات والعقود، واعتربت أن رسم اهلبة إذا كان يشهد بأمتية 
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الواهب فإن جمال تلك الشهادة ينحرص يف ظاهر حال الواهب وال يمتد إىل األمراض التي تؤثر عىل 
العقل واإلدراك التي ال يعلم هبا إال ذوو االختصاص، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا.

(القرار عدد 573 الصادر بتاريخ 07 نونرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/644)

نفقة - حكم أجنبي بالنفقة – حجيته.  .50

إن املحكمة ملا اكتفت يف تعليل قرارها بالقول أن الطاعن مل يدل بالقرار األجنبي الذي أسس 
أقرت  النقض  املطلوبة يف  أن  التنفيذ بورشت يف حقه، واحلال  يفيد أن مسطرة  بام  عليه استئنافه وال 
وثائق  من  الطاعن  به  أدىل  فيام  تبحث  أن  ودون  بالنفقة،  أجنبي  حلكم  باستصدارها  البحث  بجلسة 
بلغة أجنبية مع ترمجتها للغة العربية، وترتب عىل ذلك ما يقتضيه القانون، تكون جردت قضاءها من 

األساس، وعللت قرارها تعليال ناقصا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 574 الصادر بتاريخ 07 نونرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/732)

صلح - تدوينه �حرض الجلسة - أثره.  .51

قيامه، وذلك  يتوقعان  أو  قائام  نزاعا  الطرفان  الصلح عقد بمقتضاه حيسم  أن  قانونا  املقرر  من 
بتنازل كل منهام لآلخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه ماال معينا أو حقا. واملحكمة ملا ثبت هلا من 
حمرض اجللسة أن الطرفني تصاحلا عىل أن يؤدي املطلوب للطاعنة مبلغا ماليا مقابل أن تتنازل هي عن 
دعواها تنازال تاما عىل أساس صلح ال رجعة فيه ووقع كل منهام بمحرض اجللسة عىل ذلك، وقضت 
يف منطوق قرارها باإلشهاد عىل هذا الصلح، الذي ال جيوز الرجوع فيه، وال الطعن فيه إال وفق ما هو 

مقرر بالفصل 1106 من ق.ل.ع، فإهنا طبقت القانون.

(القرار عدد 580 الصادر بتاريخ 14 نونرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/283)

حضانة - انتفاء رشط االستقامة واإلخالل بتنفيذ الحكم القايض بزيارة املحضون – أثره.  .52

أهل  غري  جهة  من  الطاعنة  أن  التنفيذ  وحمارض  اجلنحي  احلكم  من  هلا  ثبت  ملا  املحكمة  إن 
للحضانة، لثبوت ما يمس االستقامة املطلوبة فيها، ومن جهة أخر أهنا خملة ومتحايلة يف تنفيذ احلكم 
القايض بزيارة املطلوب ملحضونته باعتباره النائب الرشعي هلا الذي له حق الرتبية والتوجيه واملراقبة 

واإلرشاف عليها، وقضت بام جر عليه منطوق قرارها، فإهنا جعلت ملا قضت به أساسا.

(القرار عدد 582 الصادر بتاريخ 14 نونرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/580)

ثبوت زوجية – تقدير املحكمة يف إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد يف   .53

وقته.
إن املحكمة ملا ثبت هلا من شهادة الشهود املستمع إليهم أمامها بأن الطرفني عىل عالقة زوجية 
بينهام، وأهنام يتعارشان معارشة األزواج، لكوهنم حرضوا حفل زواجهام، وهو ما يؤكده إقرار الطاعن 



45

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2

0

1

7

نفسه من خالل تقديمه طلب التطليق للشقاق الذي أوضح فيه أنه أراد وضع حد للعالقة الزوجية 
بعد استحال االستمرار فيها لوجود مشاكل بينه وبني املدعى عليها املطلوبة، واعتربت بذلك العالقة 
الظرف  الطاعن واملطلوبة، وقدرت عىل ضوء معطيات امللف ويف إطار سلطتها  الزوجية قائمة بني 
القاهر الذي حال دون توثيق العقد يف وقته، وقضت بام جر عليه منطوق قرارها، فإهنا جعلت ملا 

قضت به أساسا.

(القرار عدد 583 الصادر بتاريخ 14نونرب2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/727)

نسب - وجوب اإلدالء بدالئل قوية لطلب نفيه من طرف الزوج.  .54

إال  فيه  الطعن  يمكن  بالفراش ال  الثابت  الولد  نسب  فإن  مدونة األرسة،  من   153 للامدة  طبقا 
من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خربة تفيد القطع برشطني: إدالء الزوج املعني بدالئل قوية 
إجراء  التمس  الذي  الطاعن  أن  اعتربت  ملا  واملحكمة  اخلربة.  أمر قضائي هبذه  ادعائه وصدور  عىل 
خربة جينية إلزالة الشك يف نسب البنت إليه، مل يدل بالدالئل القوية عىل ادعائه كام تنص عليها املادة 
املذكورة أعاله وليس بامللف ما يفيده، وقضت بام جر عليه منطوق قرارها، فإهنا جعلت ملا قضت 

به أساسا.

(القرار عدد 615 الصادر بتاريخ 28 نونرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2017/1/2/730)

مسطرة كتابية - مقال معارض – وجوب تبليغه للخصوم.  .55

تطبق أمام املحاكم االبتدائية قواعد املسطرة الكتابية املطبقة أمام حماكم االستئناف وفقا لإلحالة 
عليها بمقتىض الفصل 45 من قانون املسطرة املدنية. واملحكمة ملا ردت ما دفع به الطاعنون من عدم 
تبليغهم املقال املعارض بعلة أنه كان بإمكاهنم االطالع عليه خاصة أهنم أدلوا بمستنتجاهتم عىل ضوء 
إىل األطراف  املقال واملذكرات  تبليغ  الكتابية توجب  املسطرة  قواعد  أن  تقديمه، واحلال  بعد  اخلربة 

طبقا للفصول 329 و332 و338 من ق.م.م، فإهنا خرقت الفصول املحتج هبا.

(القرار عدد 623 الصادر بتاريخ 28 نونرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/626)

دعوى الرجوع لبيت الزوجية - وجوب التحقق م� إذا كان البيت خاصا بالزوجة.  .56

إن الزوجة غري ملزمة باإلقامة مع ذوي زوجها وأهله لكون الفقه خيول هلا االنفراد بالسكنى، 
بأن بيت  أثارت  ملا  أقاربه»، والطاعنة  كام للشيخ خليل يف خمترصه: «وهلا االمتناع من أن تسكن مع 
الزوجية الذي عينه املطلوب يقيم به والده، فإن املحكمة حينام قضت عىل الطاعنة بالرجوع إىل بيت 
يف  املحرر  الفقه  خرقت  قد  تكون  بالزوجية،  خاصا  البيت  هذا  كان  إذا  مما  تتحقق  أن  دون  الزوجية 

النازلة الذي هو بمثابة قانون.

(القرار عدد 628 الصادر بتاريخ 05 دجنرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2017/1/2/174)
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قسمة تصفية - تعرض الغ% الخارج عن الخصومة – رشوطه.  .57

ملا ثبت أن بعض املالكني عىل الشياع يف القطعة األرضية املطلوب قسمتها مل يتم إدخاهلم يف أي 
التصفية  القايض بقسمة  املؤيد للحكم االبتدائي  القرار االستئنايف  فإن  التقايض،  مرحلة من مراحل 
قد مس بحقوقهم، ويبقى معه تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة من طرفهم مؤسسا. واملحكمة ملا 
القرار االستئنايف  رفضت هذا الطعن بعلة أن سلوك طريق تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة ضد 
أعاله ليس توجها قانونيا سليام، ألنه رشع للغري الذي أرض به احلكم القضائي نتيجة عدم ذكره أو 
استدعائه بصفة قانونية، يف حني أن الغري هو الذي مل يكن طرفا أو ممثال يف الدعو بأي صفة مس 

احلكم املتعرض عليه بحقوقه، فإن قرارها املطعون فيه يكون غري مؤسس.

(القرار عدد 641 الصادر بتاريخ 12 دجنرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2015/2/2/857)

صدقة - فوات% منشئة للدين املرتتب يف ذمة الواهب يف تاريخ سابق عىل تاريخ الصدقة – أثرها.  .58

من املقرر أن أموال املدين ضامن عام لدائنيه، وأن املدين الذي أحاط الدين بذمته ليس له أن 
تاريخ  اعتمدت  ملا  واملحكمة  اإلبطال،  طائلة  حتت  بدائنيه  إرضارا  عوض  بدون  أمواله  يف  يترصف 
الصدقة السابق عىل تاريخ مديونية املطلوب للقول بعدم قبول طلب إبطال الصدقة دون النظر لتاريخ 

الفواتري املنشئة لدين املطلوب والسابق عىل تاريخ الصدقة، فإهنا جعلت قرارها دون أساس.

(القرار عدد 644 الصادر بتاريخ 12 دجنرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/792)

قسمة تصفية - طريق احتياطي ال يلجأ إليها إال عند تعذر القسمة العينية.  .59

القسمة  إليها إال عند تعذر  يلجأ  التصفية طريق احتياطي ال  أن قسمة  قانونا وفقها  املقرر  من 
العينية طبقا للفصل 259 من قانون املسطرة املدنية، واملادة 318 من القانون 39-08 املتعلق بمدونة احلقوق 
العينية. واملحكمة ملا صادقت عىل اخلربة باقرتاح قسمة التصفية دون أن تتحقق مما إذا كان من املمكن 
إمكانية  كثرة األمالك وتعدد ها، وإىل  إىل  استنادا  بواسطة خبري طبوغرايف،  عينا  فيها  القسمة  إجراء 
إجرائها بني الفرقاء بمدرك أو بدونه مع إجراء القرعة بعد التعديل والتقويم ليخرج كل فريق بنصيبه 

عينا بمدرك أو بدونه، تكون قد جعلت قضاءها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 671 الصادر بتاريخ 19 دجنرب 2017 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/618)

تعويض عن الفراق - إرصار الزوجة عىل عدم مساكنة زوجها - إخالل بالتزاماتها الزوجية.  .60

ملا ثبت للمحكمة أن املطلوبة غادرت بيت الزوجية وامتنعت من الرجوع إليه رغم احلكم عليها 
بذلك، وقضت برفض التعويض عن الفراق الذي تقدم به الطالب بصفة نظامية بعلة أن الرضر غري 
الزوجية،  بالتزاماهتا  منها  الزوجة عىل عدم مساكنة زوجها يشكل إخالال  أن إرصار  ثابت، واحلال 

تكون قد خرقت املادتني 51 و97 من مدونة األرسة.

(القرار عدد 27 الصادر بتاريخ 12 يناير 2016 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/393)
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واجبات التمدرس - وجوب التحقق من موافقة األب عىل التعليم باملدارس الخصوصية - مدى   .61

قدرته عىل تحمل أداء مصاريفها مستقبال.
من املقرر أن واجبات التمدرس من توابع النفقة وتراعى عند تقديرها طبقا للامدة 189 من مدونة 
األرسة. واملحكمة ملا قضت هبا مستقلة عن النفقة دون التحقق مما إذا كان الطاعن قد التزم هبا أو وافق 
عىل تعليم ولديه باملدارس اخلصوصية، وهل بمقدوره يف حالة اإلجياب حتمل أداء مصاريفها استقباال 
عىل ضوء وضعيته املادية، إذ ال تلزمه يف حالة ثبوت عرسه أو عجزه أو عدم كفاية موارده املالية، فإهنا 

جعلت قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 29 الصادر بتاريخ 12 يناير 2016 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/430)

تشطيب عىل إراثة من الرسم العقاري - ترجيح اإلراثة الجامعة عىل اإلراثة الناقصة.  .62

إن املحكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض بالتشطيب عىل اإلراثة التي أقامتها الطالبة بعلة أن 
اإلراثة التي أنجزها املطلوب مقدمة عليها باعتبارها شاملة لوارث مل تشمله اإلراثة موضوع التشطيب، 

يكون قرارها مؤسسا ومعلال تعليال كافيا.

(القرار عدد 59 الصادر بتاريخ 19 يناير 2016 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/678)

عقد هبة - عدم تقييده بالرسم العقاري قبل حصول املانع – الجد يف طلب حيازة اليشء املوهوب.  .63

إن املحكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض برفض طلب إبطال عقد اهلبة بعلة أن املوهوب هلا 
كانت جادة يف طلب حيازة اليشء املوهوب وتقييده بالرسم العقاري بمساعدة الواهبة قبل وفاهتا من 

خالل الترصيح بضياع نظري الرسم العقاري، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا.

(القرار عدد 94 الصادر بتاريخ 26 يناير 2016 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/379)

تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية - حرص الطعن فيه من لدن النيابة العامة وحدها.  .64

النعي عىل القرار املطعون فيه بخرق الفصل 431 من ق.م.م - أثره.

التنفيذية يف قضايا  القاضية بمنح الصيغة  يف فقرته األخرية فإن األحكام   431 بمقتىض الفصل 
انحالل ميثاق الزوجية ال تقبل الطعن إال من لدن النيابة العامة، واملحكمة ملا قضت بقبول استئناف 
للشقاق  بالتطليق  القايض  األجنبي  احلكم  بتذييل  املتعلق  جزئه  يف  حتى  االبتدائي  للحكم  املطلوب 

بالصيغة التنفيذية، تكون قد خرقت الفصل املذكور.

من ق.م.م، وكان الطعن باالستئناف ضد احلكم   431 ملا كان النعي منحرصا يف خرق الفصل 
االبتدائي القايض بمنح احلكم األجنبي القايض بالتطليق بني الطرفني بالصيغة التنفيذية غري مقبول 
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من املطلوب، ألنه حق خمول للنيابة العامة وحدها حسبام ذكر، فإنه مل يبق يشء يستوجب احلكم به بعد 
النقض، مما تقرر معه النقض دون إحالة. 

(القرار عدد 263 الصادر بتاريخ 22 مارس 2016 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/465)

دعوى إبطال صدقة - الدفع بالتقادم – عدم الجواب عليه – نقصان التعليل.  .65

ملا كان الطاعن قد أثار بأن دعو اإلبطال قد طاهلا التقادم النرصام أكثر من مخس عرشة سنة 
عىل تاريخ إبرام الصدقة، فإن عدم جواب املحكمة عىل الدفع املذكور رغم ما له من تأثري عىل قضائها، 

يكون قرارها ناقص التعليل املنزل بمنزلة انعدامه.

(القرار عدد 397 الصادر بتاريخ 10 ماي 2016 يف امللف الرشعي عدد 2015/1/2/353)

مخالفة عدم احرتام الضوابط التوثيقية - غرفة املشورة - تشكيل هيئة املحكمة من النظام العام   .66

-اإلثارة التلقائية.
من املقرر أن تشكيل هيئة املحكمة من النظام العام وخمالفتها تثار تلقائيا. واملحكمة ملا أصدرت 
قرارها املطعون فيه دون أن تبت بغرفة املشورة وهبيئة تتكون من مخسة أعضاء، تكون قد خرقت املادة 

47 من القانون رقم 03/16 املتعلق بخطة العدالة. 

(القرار عدد 479 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2016 يف امللف الرشعي عدد 2016/1/2/363)
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ثالثا : القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية
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كفالة شخصية – عدم اعتبارها من الض�نات التي تجعل صاحبها من فئة الدائنu املعنيu باإلشعار   .1
بالترصيح بالدين.

إن املحكمة ملا رتبت عن عدم تقييد الطالب ملا بيده من ضامنة رهنية وعدم جتديده تقييدها داخل 
بالترصيح  باإلشعار  املعنيني  الدائنني  زمرة  ضمن  إدراجه  عدم  قانونا،  املقرر  الشكل  ووفق  األجل 
بالدين، املقرر بمقتىض الفقرة األوىل من املادة 686 السالفة الذكر، تكون قد اعتربت عن صواب أن 
من  ليست  هلا  املصفى  املقاولة  إدارة  جملس  مدير  لدن  من  له  املمنوحة  التضامنية  الشخصية  الكفالة 
الضامنات التي جتعل أصحاهبا من فئة الدائنني املذكورين، إذ أن الضامنات املعنية باملقتىض السالف 
العلم هبا وبالدين  للسنديك  للشهر، حتى يمكن  التي تكون حمال  الضامنات  الذكر تقترص فقط عىل 
قانوين  التي ال يوجد أي مقتىض  الشخصية،  الكفاالت  ينطبق عىل  ما ال  موضوعها وصاحبه، وهو 

يفرض مبارشة ذلك اإلجراء بشأهنا. 

(القرار عدد 1 الصادر بتاريخ 05 يناير 2017 يف امللف التجاري عدد 2013/1/3/1009) 

حجز لدى الغ% – رشوط الحكم برفعه.  .2
الغري،   لد احلجز  برفع  احلكم  مؤيدات  إثبات  تستطع  مل  الطالبة  أن  اعتربت  ملا  املحكمة  إن 
وعدم  للقانون  األجنبي  احلكم  مطابقة   مد من  التحقق  قبيل  من  موضوعية  دفوع  بإثارة  واكتفت 
مساسه بالنظام العام، وكونه غري قابل للتنفيذ باملغرب، وهي أسباب موضوعية تبقى من اختصاص 
أن  أبرزت عن صواب،  قد  تكون  به،  املأمور  تربر رفع احلجز  التنفيذية وال  بالصيغة  التذييل  قايض 
احلكم األجنبي وإن كان ال يقبل التنفيذ يف املغرب إال بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، فإنه يعترب حجة 
عىل الوقائع التي أثبتها طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، وراعت بذلك رشوط إيقاع احلجز واستمراره 

املقررة بمقتىض الفصل 488 من ق.ل.ع، فجاء قرارها مرتكزا عىل أساس ومعلال بام فيه الكفاية. 

(القرار عدد 54 الصادر بتاريخ 26 يناير 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/1/3/1146)

طلب أداء مسبق لقسط من الدين – سلطة القايض املنتدب يف تقديره حسب ظروف كل قضية.  .3
إن املحكمة ملا أيدت أمر القايض املنتدب الصادر بعدم قبول األداء املسبق لقسط من الدين أو 
كله بعلة أنه من صالحيات القايض املنتدب االحتفاظ بكافة املبالغ التي توجد بحساب التصفية إىل 
غاية التوزيع النهائي أيا كان سبب منعه ملا يف ذلك من مراعاة ملصالح بقية الدائنني إىل غاية استيفاء 
أن  اعتربت  قد  تكون  قانونا،  املقررة  واألولوية  الرتتيب  قواعد  حسب  النهائي  التوزيع  إجراءات 
االستثناء الوارد بمقتىض املادة 629 من مدونة التجارة هو استثناء مرشوط بعدم مساسه بمصالح باقي 
تقديرها حسب ظروف  املنتدب سلطة  للقايض  التي  له  املربرة  إال يف احلاالت  إليه  يلجأ  الدائنني ال 
كل قضية، طاملا أن املادة املذكورة مل حتددها ال حرصا وال عىل سبيل املثال، فجاء قرارها معلال تعليال 

سليام.

(القرار عدد 61 الصادر بتاريخ 02 فرباير 2017 يف امللف التجاري عدد 2015/1/3/1015) 
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طلب التمكu من االطالع عىل وثائق الرشكة – الصفة يف تقد ه.  .4
إن املحكمة ملا ثبت هلا أن املطلوبة رشيكة (مسامهة) يف الرشكة موضوع النزاع، وجه هلا الطالب 
املالية  الوضعية  لدراسة  خيصص  اإلدارة  ملجلس  مجع  لعقد  الدعوة  اإلدارة  ملجلس  رئيسا  باعتباره 
للرشكة، دون أن يمكنها من حقها يف االطالع عىل الوثائق املتعلقة بالوضعية املالية للرشكة ذات الصلة 
قبول  به من  فيام قىض  املستأنف  األمر  فأيدت  املذكور من مواضيع،  اجلمع  أعامل  بام تضمنه جدول 
للمسامهني  املكفول  الرشكة  وثائق  االطالع عىل  ممارسة حق  منها  استهدفت  التي  املطلوبة،   لدعو
املرتكز عىل أن تعيني  الدفع  17-95، وأعرضت عن اجلواب عىل  القانون رقم  من   146 املادة  بمقتىض 
املطلوبة كمترصفة باملجلس اإلداري للرشكة يفرض تقديمها للدعو املذكورة بصفتها التمثيلية هلذه 
األخرية ويعدم صفتها يف ممارستها باسمها اخلاص ولفائدهتا، تكون قد اعتربت ذلك الدفع من قبيل 
الصفتني   بإحد املذكورة  دعواها  تقديم  (املطلوبة)  يمكنها  أنه  طاملا  النزاع،  يف  املنتجة  غري  الدفوع 

املذكورتني أو مها معا، فجاء قرارها معلال تعليال كافيا. 

(القرار عدد 71 الصادر بتاريخ 09 فرباير 2017 يف امللف التجاري عدد 2015/1/3/68) 

عالمة تجارية - نطاق الح�ية القانونية.  .5
املنتجات  عىل  قارصة  العالمة  لصاحب  التسجيل  يكفلها  التي  القانونية  احلامية  أن  املقرر  من 
التي يتم حتديدها عند تسجيلها، واملحكمة ملا اعتربت أن حرص الطالبة للمنتجات املعنية بعالمتها يف 
الدراجات اهلوائية والنارية وقطع الغيار املتعلقة هبام، ال يعطيها حق منع املطلوبة من استعامل عالمتها 
يف السيارات، مادام أن ذلك تم بخصوص منتجات خمالفة، ال حيتمل معه وقوع أي خلط أو لبس يف 
ذهن اجلمهور سواء يف نوع املنتج أو اسم املؤسسة، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام املادة 184 

من القانون رقم 17/97 وجاء قرارها مرتكزا عىل أساس. 

(القرار عدد 160 الصادر بتاريخ 23 مارس 2017 يف امللف التجاري عدد 2015/1/3/1076) 

تدخل إرادي يف الدعوى - املصلحة التي تضفي عىل املتدخل الخصم الحقيقي.  .6
ملا كانت الطالبة مرتبطة مع املقاولة املحكوم بتعديل تاريخ توقفها عن الدفع بعقد رشاء عقار، 
ضمن  اندراجه  من  يستتبعه  ما  مع  املذكور،  التعديل  بعد  الريبة  بفرتة  مشموال  إبرامه  تاريخ  صار 
الترصفات التي تقرر املادتني 681 و682 من مدونة التجارة بطالهنا أو قابليتها لإلبطال، فإن مصلحتها 
(الطالبة) الشخصية تكون قائمة للمنازعة يف التعديل الذي طال تاريخ التوقف عن الدفع، عن طريق 
تدخلها اإلرادي يف الدعو باعتبارها صاحبة مصلحة خاصة هبا، أتاح هلا املرشع بمقتىض الفصل 144 
السالف الذكر التدخل إراديا يف الدعو للدفاع عليها، التي هي مصلحة تضفي عليها صفة اخلصم 

احلقيقي يف النزاع، وحتول دون اعتبارها جمرد متدخل انضاممي للطرف املستأنف. 

(القرار عدد 172 الصادر بتاريخ 30 مارس 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/1/3/455) 
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تعديل تاريخ التوقف عن الدفع - دائن مرتهن رهنا رسميا – توفره عىل الصفة واملصلحة الستئناف   .7
الحكم املعدل لتاريخ التوقف عن الدفع. 

تتجسد مصلحة الدائن املرهتن رهنا رسميا يف كون األمر يتعلق بدعو تعديل تاريخ التوقف 
عن الدفع املنبثقة عن مسطرة مجاعية، ال تقترص آثار احلكم الصادر فيها عىل رافع الدعو واملقاولة 
إبطال كل  أو  بطالن  املتمثلة يف  اآلثار  تلك  متتد  وإنام  املذكورة ومسريهيا فحسب،  املسطرة  موضوع 
فيهم  بمن  معها  املتعاملني  كل  مع  الدفع  عن  التوقف  تاريخ  بعد  املقاولة  أبرمتها  التي  الترصفات 
الطالبني، مع ما يستتبع ذلك من توفر هؤالء عىل مصلحة حقيقية ومبارشة للمنازعة يف الطلب الرامي 
إىل إجراء ذلك التعديل، حتى يتوقوا جزاء البطالن الذي يتهدد عقودهم، واملحكمة ملا رصحت بعدم 
التوقف عن  لتاريخ  املعدل  احلكم  الصفة الستئناف  توفرمها عىل  بعلة عدم  الطالبني  استئناف  قبول 
الدفع، بالرغم من تقمصهام خالل املرحلة االبتدائية صفة اخلصم املنازع يف طلب ذلك التعديل، تكون 

قد بنت قرارها عىل غري أساس.

(القرار عدد 175 الصادر بتاريخ 30 مارس 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/1/3/967)

حكم معدل لتاريخ التوقف عن الدفع – خضوعه للنرش يف الجريدة الرسمية.  .8
مدونة  من   580 املادة  التي فرضت  اجلوهرية  العنارص  أهم  أحد  الدفع  التوقف عن  تاريخ  يعد 
التجارة تضمينه باحلكم القايض بفتح املسطرة، اخلاضع بمقتىض املادة 569 من مدونة التجارة إلجراء 
النرش باجلريدة الرسمية، مع ما يرتتب عنه من عدم رسيان آثاره بالنسبة لألطراف التي مل تكن حارضة 
يف املسطرة املنتهية بصدوره بام فيها أجل الطعن حسب املادة 729 من ذات املدونة إال ابتداء من تاريخ 
مبارشة ذلك اإلجراء، وترتيبا عىل ما ذكر فإن األحكام املعدلة للبيانات املتعلقة بالعنارص اجلوهرية 
للحكم املذكور جيب أن ختضع بدورها لنفس إجراءات الشهر املقررة بموجب املادة 569 السالفة الذكر 
بام فيها النرش يف اجلريدة الرسمية، مع ما يرتتب عن ذلك من عدم رسيان أجل الطعن فيها يف مواجهة 

من مل يكن حارضا يف املسطرة إال ابتداء من تاريخ هذا النرش. 

(القرار عدد 176 الصادر بتاريخ 30 مارس 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/1/3/1429) 

رفع السقوط – رشوطه.  .9
إن قبول دعو رفع السقوط التي يقيمها الدائن الذي فاته الترصيح بدينه داخل أجل الشهرين 
من ذات   690 من املدونة التجارة متوقف حسب مقتضيات املادة   687 املنصوص عليه بموجب املادة 
املدونة عىل رضورة توفر رشطني اثنني، يتمثالن يف ممارستها داخل أجل سنة من تاريخ صدور احلكم 
املفتتح للمسطرة، وإثبات الدائن طالب رفع السقوط أن سبب عدم ترصحيه ال يعود إليه. واملحكمة ملا 
ألغت أمر القايض املنتدب برفع السقوط عن الدين، وقضت من جديد برفض الطلب بعلة عدم إثبات 
كون سبب عدم الترصيح ال يرجع إليه، تكون قد اعتربت ضمنيا أن ما اعتمده األمر املستأنف من 
عدم إدراج رئيس املقاولة السم الطالب ضمن الئحة الدائنني امللزمة بإعدادها وتقديمها للمحكمة 
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بالدين داخل األجل  التجارة ال يعد دليال عىل أن سبب عدم ترصيح  من مدونة   562 املادة  بمقتىض 
القانوين ال يرجع إليه، اعتبارا ألن الغاية من تقديم القائمة هي إعطاء صورة كاملة للمحكمة املعروض 
عليها طلب فتح املسطرة عن الوضعية املالية احلقيقية للمقاولة لتتأكد من درجة اختالل تلك الوضعية 

وفتح املسطرة املتناسبة معها، وليس إلشعار الدائنني بالترصيح بديوهنم.

(القرار عدد 205 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/1/3/530)

حل رشكة - وجوب اإلدالء �ا يفيد احرتام املسطرة املنصوص عليها يف املادة 86 من قانون الرشكات   .10

رقم 5/96.
إن املحكمة ملا ثبت هلا أن الطالبني رفعا دعوامها الرامية إىل استصدار حكم بحل الرشكة دون 
اإلدالء بام يفيد مبادرة املسري إىل عقد مجع عام استثنائي للتداول بشأن قرار ختفيض رأس املال بمبلغ 
يساوي عىل األقل مبلغ اخلسائر املسجلة، فأيدت احلكم القايض برفض الدعو، معتربة عن صواب، 
أن الدعو السالفة الذكر ال يمكن مبارشهتا قبل استنفاذ جهاز التسيري للخيارين املقررين بمقتىض 
املادة املتحدث عنها دون نتيجة، مطبقة بذلك صحيح أحكام املادة 86 من قانون الرشكات رقم 5/96، 
التي ال تعطي للقضاء إمكانية التدخل حلل الرشكة أو تصحيح وضعيتها إال بعد ثبوت عجز مجعيتها 

العمومية عن ذلك، فجاء بذلك قرارها معلال بام فيه الكفاية، ومرتكزا عىل أساس.

(القرار عدد 308 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/1/3/1316) 

الجزء من  املنتوج ومستوى جودته – عدم شمول هذا  لنوع  عالمة تجارية – إضافة رقم يرمز   .11

العالمة بالح�ية. 
أن  إليهام رقام، اعتربت صوابا  العالمتني وأضافت  الطالبة سجلت  أن  ثبت هلا  ملا  املحكمة  إن 
الرقم املضاف، والذي يعد جمرد مرجع يرمز إىل نوع املنتوج ومستو جودته، أصبح جزء من عالمتها، 
وأن هذا اجلزء ال حيظى باحلامية، منتهية إىل تأييد احلكم املستأنف القايض بحذف الرقم املضاف من 

عالمات الطالبة وكذا من عالمات املطلوبة، يكون قرارها معلال بشكل سليم وبام فيه الكفاية.

(القرار عدد 327 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/1/3/790) 

رشيك يف رشكة – أفعال منافسة لرشكة – الرضر رشط الزم لقيام مسؤوليته.  .12

إن حتقق الرضر يعد رشطا الزما لقيام مسؤولية الرشيك عام يقوم به من أفعال منافسة ممنوعة 
مصالح  عىل  رضر  أي  يشكل  ال  املطلوبة  الرشكة  تأسيس  أن  صوابا  اعتربت  ملا  واملحكمة  للرشكة. 
الرشكة الطالبة، معتمدة يف ذلك العنارص الواردة بتقرير اخلربة، الذي جاء حازما يف انتفاء أي رضر 
من شأنه أن يتهدد حاال أو مستقبال املصالح املالية واالقتصادية للطالبة جراء تأسيس املطلوبة الثالثة 
وممارستها لنشاط مشابه لنشاطها، فتكون بمنهجها املذكور قد أبرزت بام يكفي العنارص املوضوعية 
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من ق.ل.ع،   1004 التي استندت إليها للقول بعدم توفر رشوط تطبيق اجلزاء املقرر بمقتىض الفصل 
من قانون   184 من ق.ل.ع واملادة   84 دون أن ختلط يف ذلك بني أحكام هذا الفصل وأحكام الفصل 
محاية امللكية الصناعية املنظمني للمنافسة غري املرشوعة، أو تيسء تطبيق تلك املقتضيات، فجاء قرارها 

غري خارق ألي مقتىض. 

(القرار عدد 332 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 يف امللف التجاري عدد 2015/1/3/60) 

تعسف يف استع�ل الحق - حجز ثان لض�ن نفس الدين - عدم مبادرة الحاجز لرفعه بعد اإلدالء   .13

بالترصيح االيجا¹ �ناسبة الحجز األول - أثره.
من املقرر أن ثبوت نية صاحب احلق يف اإلرضار بالغري جراء ممارسته له هي مناط التعسف يف 
استعامله. واملحكمة ملا ثبت هلا أن املطلوبة مارست وبحسن نية حقها يف حجز أموال مدينتها (الطالبة) 
بني يدي مديني هذه األخرية، وضامنا الستخالص ماهلا من دين بذمتها، وثبت هلا أيضا خلو امللف مما 
ينبئ عن أن ممارستها (املطلوبة) لذلك احلق كانت بقصد اإلرضار بمصالح الطالبة، املكفول بمقتىض 
الفصل 488 من ق.م.م وكذا الفصل 1241 من ق.ل.ع فأيدت احلكم املستأنف يف شقه املتعلق برفض 
املساطر  بارشت  عليها  املستأنف  أن  طاملا  بالتعويض،  للحكم  موجب  ال  أنه  بعلة  التعويض،  طلب 
القانونية املخولة هلا قانونا، ومل يرتتب عن ذلك أي رضر موجب للتعويض، فتكون بذلك قد أبرزت 
بام يكفي موجب عدم استجابتها لطلب التعويض، معتربة أن مبارشة املطلوبة حلجز ثان لضامن نفس 
الدين أو عدم مبادرهتا لرفعه بعد اإلدالء بالترصيح االجيايب بمناسبة احلجز األول ال تكفي يف ظل 
انتفاء قصد الرضر للقول بالتعسف يف استعامل احلق، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 94 السالف 

الذكر، فجاء قرارها غري خارق ألي مقتىض ومعلال بام يكفي. 

(القرار عدد 351 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/387) 

بنك - قرصنة واخرتاق القن الرسي - استمرار سحب املبالغ املالية من حساب الزبون بعد التعرض   .14

عىل البطاقة البنكية - قيام املسؤولية البنكية.
إن املحكمة ملا اعتربت صوابا أن املطلوب حمق يف اسرتجاع ما تم سحبه من حسابه بكيفية غري 
قانونية، يف ظل عدم ثبوت صدور أي إخالل عنه، سواء بفقدانه للبطاقة أو ترسيبه لقنها الرسي، أو 
صدور أي إمهال عنه عند تواجده باخلارج، ويف ظل قيام مسؤولية البنك عن استمرار سحب املبالغ 
املالية من حساب الزبون بعد التعرض عىل البطاقة البنكية، وعن عدم توفره عىل نظم معلوماتية مؤمنة 
من ق.ل.ع املتعلقني بالقوة  و269   268 ضد جرائم االخرتاق والقرصنة، واستبعدت تطبيق الفصلني 
القاهرة عىل النازلة املاثلة، ما دام أن وقوع اجلرائم اإللكرتونية من األمور التي يمكن توقعها، يكون 

قرارها غري خارق ألي مقتىض وجاء معلال بام فيه الكفاية.

(القرار عدد 372 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/1/3/1356) 



56

دعوى بطالن االلتزام - خضوعها للتقادم - الدفع بالبطالن ال يتقادم.  .15

لئن كانت االلتزامات الباطلة ال تنتج أي أثر وال تقبل اإلجازة أو تنقلب إىل التزامات صحيحة 
البطالن تظل مع ذلك خاضعة  التي تستهدف الترصيح بذلك   الدعو التقادم، فإن  بعد مرور أمد 
للتقادم وال يمكن ممارستها بعد انرصام مدته، وال يبقى للمترضر من البطالن سو احلق يف إثارته 
أجل  للتقادم، ألن  الدفع  هذا  إثارة  احلق يف  إذ ال خيضع  الباطل،  االلتزام  بتنفيذ  مطالبته  عند  كدفع 
ال  عنه  املتحدث  والدفع  مبارشته  من  احلق  صاحب  متكن  وقت  من  إال  الرسيان  يف  يبدأ  ال  التقادم 
يمكن مبارشته إال بعد رفع الدعو يف مواجهة مثري الدفع املذكور من أجل إجباره عىل تنفيذ االلتزام 

املتمسك ببطالنه.

(القرار عدد 378 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/1/3/390) 

كراء تجاري - محرض تبليغ إنذار بأداء واجبات الكراء - صحته وحجيته.  .16

ملا كان تدخل املفوض القضائي متمثال يف تبليغ إنذار باألداء وليس تبليغ استدعاء، فإن ما يلزم 
به هذا األخري هو إنجاز حمرض بواقعة التبليغ، الذي مل يشرتط فيه املرشع أن يكون موقعا من طرف 
املبلغ له طبقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 18 من القانون رقم 81-03 املنظم ملهنة املفوضني القضائيني، 
واملحكمة ملا جردت حمرض تبليغ اإلنذار من أي أثر بعلة أنه ال يتضمن توقيع املبلغ إليه أو أنه رفض 

التوقيع، يكون قرارها غري مرتكز عىل أي أساس.

(القرار عدد 314 الصادر بتاريخ 03 ماي 2017 يف امللف التجاري عدد 2015/3/3/1417) 

قرار استئنايف - إغفال اإلشارة إىل بعض أطراف النزاع - خرق الفصل 345 من ق.م.م.  .17

بمقتىض الفصل 345 من قانون املسطرة املدنية تنعقد اجللسات وتصدر قرارات حمكمة االستئناف 
من ثالث قضاة بام فيهم الرئيس، وحتمل القرارات نفس العنوان الذي حتمله أحكام املحاكم االبتدائية، 
لألطراف  والشخصية  العائلية  واألسامء  القرارات  يف  شاركوا  الذين  القضاة  أسامء  عىل  ينص  كام 
للفصل  خارقا  يكون  النزاع،  أطراف  بعض  إىل  اإلشارة  أغفل  ملا  فيه  املطعون  والقرار  ووكالئهم، 

املذكور.

(القرار عدد 469 الصادر بتاريخ 05 يوليوز 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/856)

دين - دفع بالتقادم وادعاء الوفاء - أثره.  .18

إن املحكمة ملا ردت الدفع بالتقادم بعلة أن ادعاء الطالب أداءه للدين موضوع الكمبيالة منذ 
زمان، يكون بذلك قد هدم قرينة الوفاء، واحلال أن التقادم املتمسك به من طرف الطالب منصوص 
الوفاء، يعضدها ادعاء  التجارة وهو تقادم قصري األمد مبني عىل قرينة  من مدونة   228 املادة  عليه يف 

الوفاء، وهيدمها الترصيح بعدم الوفاء، فيكون بذلك قرارها غري مبني عىل أساس. 

(القرار عدد 533 الصادر بتاريخ 06 شتنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 145/3/3/2017) 
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مسطرة األمر باألداء - الطعن بالتعرض – أثره.  .19

إن املرشع وبمقتىض تعديل مسطرة األمر باألداء منح املدعى عليه حق الطعن بالتعرض يف األمر 
القايض عليه باألداء، وبذلك فإن حمكمة التعرض تبت فيه باعتبارها حمكمة موضوع وليس حمكمة 

استئنافية تقيض بعدم االختصاص يف حالة املنازعة اجلدية. 

(القرار عدد 535 الصادر بتاريخ 06 شتنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/547) 

نقض - إغفال ذكر أحد أطراف النزاع يف عريضة النقض - أثره.  .20

إن الطاعن ملا أغفل ذكر أحد املدعني يف عريضة النقض باعتباره مطلوبا رغم اإلشارة إليه يف 
احلكم االبتدائي كطرف مدعي ويف القرار االستئنايف بصفته مستأنفا عليه، جيعل طلب النقض خمتال 

من الناحية الشكلية ويتعني الترصيح بعدم قبوله. 

(القرار عدد 536 الصادر بتاريخ 13 شتنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2015/3/3/1359) 

عقد كراء - إنذار باألداء واإلفراغ - أداء املكرتي لواجبات الكراء داخل األجل - أثره.   .21

الظهري  ملقتضيات  وفقا  باإلفراغ  اإلنذار  يف  للمكرتي  املرضوب  األجل  داخل  الكراء  أداء  إن 
يعفيه من سلوك مسطرة الصلح ومن باب أوىل املنازعة يف أسباب اإلنذار، وال يمكن   24-05-1955

مواجهته بسقوط احلق املنصوص عليه يف الفصل 27 من الظهري املذكور.

(القرار عدد 568 الصادر بتاريخ 27 شتنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2015/3/3/578)

كفالة شخصية وتضامنية - أثرها.  .22

إن املحكمة ملا ثبت هلا أن الرشكة مدينة بمبلغ مايل ناتج عن اخلصم الذي استفادت منه بمقتىض 
الكمبيالة موضوع النزاع، وأن الطالب قد كفل الرشكة املذكورة بخصوص الديون التي هي يف ذمتها 
للبنك املطلوب يف حدود املبلغ املتفق عليه يف عقد الكفالة كيفام كان سببها ومصدرها، تكون قد بنت 
بذلك  وجاء  احتياطي،  ضامن  الطالب  كون  عىل  وليس  املذكور  التضامنية  الكفالة  عقد  عىل  األداء 

قرارها معلال تعليال كافيا وسليام.

(القرار عدد 578 الصادر بتاريخ 27 شتنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/1020) 

قوة قاهرة أو حادث فجا� - رشوطها.  .23

يشرتط يف القوة القاهرة أو احلادث الفجائي، أن يكون غري متوقع، وأن يكون مستحيال دفعه، 
وأن جيعل تنفيذ االلتزام مستحيال استحالة مطلقة، واملحكمة ملا اعتربت أن تساقط األمطار بغزارة 
ال يمكن اعتباره قوة قاهرة، بعلة أن ذلك يكون متوقعا خصوصا خالل شهر نونرب، وأنه كان يمكن 
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تفادي ذلك بتوفري شبكة عمومية قادرة عىل استيعاب وترصيف األمطار املتهاطلة، تكون قد عللت 
قرارها تعليال كافيا.

(القرار عدد 608 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/378) 

مرشوع التوزيع باملحاصة - عدم إدالء الدائن املتعرض �ا يفيد تجديد الرهن إال بعد انرصام األجل   .24

املقرر يف الفصل 507 من ق.م.م - سقوط حقه يف اعتبار دينه امتيازيا.
يتعني عىل الدائنني تقديم مجيع الوثائق املثبتة لديوهنم وامتيازاهتم أثناء مسطرة التوزيع وداخل 
األجل املنصوص عليه قانونا حتت طائلة سقوط حقهم يف استيفائها يف إطار مسطرة التوزيع باملحاصة، 
أثناء  التوزيع باملحاصة  طاملا أنه من املقرر أنه ال يسمح ألي دائن بتغيري وثائقه املبني عليها مرشوع 
االعرتاض، واملحكمة ملا ثبت هلا أن الطاعن مل يدل بام يفيد جتديد الرهن إال بعد انرصام األجل املقرر 
يف الفصل 507 من ق.م.م ورتبت عىل ذلك سقوط حقه يف اعتبار دينه امتيازيا، تكون قد طبقت القانون 

بشكل سليم ومل خترق املادة 367 من مدونة التجارة املحتج هبا، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 619 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/1290) 

مديونية - خربة حسابية - رفع مبلغ املديونية من طرف املحكمة خالفا لتقرير الخربة - أثره.  .25

إن املحكمة التي تصدت لتحديد املديونية بإعادة احتساهبا لتخلص ملبلغ خمالف ملا حدده اخلبري 
املحاسب دون أن تربز سبب االختالف بني النتيجة التي انتهت إليها وما أسفرت عنه اخلربة أو تربره 

بحجة مقبولة، تكون قد أساءت تعليل قرارها.
(القرار عدد 621 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/1526) 

دين - حكم جنحي قىض بعدم قبول طلب اسرتجاعه - جواز مطالبة جديدة يف نفس الخصوص يف   .26

إطار دعوى تجارية مستقلة.
الطاعن  أن سلوك  واعتربت  نفسها  تلقاء  من  الطلب  البت يف  أثارت سبقية  التي  املحكمة  إن 
طريق الدعو املدنية التابعة للمطالبة باسرتجاع املبالغ التي سلمت للمطلوب متنعه من تقديم مطالبة 
جديدة يف نفس اخلصوص يف إطار دعو جتارية مستقلة بالرغم من أن احلكم اجلنحي املعتمد من 
طرفها للقول بذلك مل يفصل يف طلب اسرتجاع املبالغ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 452 من 

ق.ل.ع.
(القرار عدد 627 الصادر بتاريخ 01 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/1614) 

فوات% استهالك الكهرباء - سلطة املحكمة يف تقديرها - مسألة تقنية يجب االستناد فيها إىل رأي   .27

خب% مختص.
إن املحكمة ملا ردت طلب الطاعن بإجراء خربة تقنية عىل ما تضمنته الفواتري من كشوف لعملية 
استهالك الكهرباء بعلة أن املديونية ثابتة من خالل الوثائق املحتج هبا، واحلال أن جمرد االستناد إىل 
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سلطة املحكمة التقديرية يف موضع احلسم يف مسألة تقنية تتمثل يف مراقبة صحة ما تضمنته الفواتري 
إىل رأي خبري  الطالب من كهرباء دون االستناد يف ذلك  استهلكه  ما  قيمة  أو  سواء من حيث كمية 

خمتص، جيعل قرارها ناقص التعليل.
(القرار عدد 639 الصادر بتاريخ 01 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/933)

دفع غ% املستحق - رشوطه.  .28

ملا كان أساس الدعو هو اسرتداد ما دفع بغري حق وليس عقد التأمني، فإن املحكمة عندما 
اعتربت أن توصل الطاعنة بمستحقاهتا استنادا إىل أحكام قضائية ال يمنحها احلق باالحتفاظ هبا بعدما 
متت مراجعة األحكام املذكورة من خالل ممارسة الطعن بالنقض وصدور قرار هنائي برفض طلب 
إحالل رشكة التأمني املطلوبة حمل املؤمن هلا يف األداء، تكون قد استبعدت وعن صواب مقتضيات 
إليه  انتهى  فيام  قرارها  وجاء  النازلة،  عىل  للتطبيق  قابلة  غري  دامت  ما  التأمينات  مدونة  من   36 املادة 

مسايرا ملقتىض الفصل 68 من ق.ل.ع ومعلال تعليال سليام. 
(القرار عدد 642 الصادر بتاريخ 08 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/355) 

دين - عدم املنازعة يف عمليات الشحن والنقل - أثره.  .29

موضوع  الفاتورتني  قيمة  بأداء  الطالبة  عىل  القايض  االبتدائي  احلكم  أيدت  ملا  املحكمة  إن 
الدعو، بعلة أن الطالبة ال تنازع يف قيام املطلوبة بعمليات الشحن والنقل كام هو متفق عليه بينهام 
عقدا، وأن الرشط الوارد بالعقد املذكور واملتمثل يف رضورة إرفاق الفاتورة بوصل التسليم قد أصبح 
متجاوزا من الطرفني معا بالنظر للمعامالت السابقة بينهام والتي ثبت للمحكمة من خالل اخلربة عدم 

تقيدمها به، يكون قرارها مبنيا عىل أساس سليم ومعلل بام فيه الكفاية.
(القرار عدد 645 الصادر بتاريخ 08 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/850) 

طعن بالزور الفرعي - تخلف الطاعن عن جلسة البحث رغم استدعائه - أثره.  .30

إن املحكمة ملا رصفت النظر عن مواصلة مسطرة الزور الفرعي بعلة أن املستأنف ختلف عن 
جلسة البحث رغم استدعائه، واحلال أنه ما دامت الكمبيالة موضوع الطعن املذكور يتوقف عليها 
ينوي  كان  إذا  بام  ليرصح  قدمها  الذي  للطرف  إنذارا  توجه  أن  عليها  كان  فإنه  النزاع،  يف  الفصل 
استعامهلا، ال أن تكتفي بمجرد استدعاء األطراف جللسة البحث وترتب عىل غياب الطاعن قضاءها 

عليه باألداء، مما يكون معه قرارها معلال تعليال سيئا يوازي انعدامه. 
(القرار عدد 651 الصادر بتاريخ 08 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/357) 

31. ضامن العيوب - رشوطه ونطاقه.

النزاع  موضوع  الشاحنات  بإبدال  الطالبة  ألزم  الذي  االبتدائي  احلكم  أيدت  ملا  املحكمة  إن 
بأخر صاحلة ومن نفس النوع بعلة أن اخلبري خلص إىل أن العيب الذي يعرتي الشاحنات املذكورة 
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هو عيب يف الصنع غري قابل لإلصالح، ودون مراعاة أن ضامن عيوب املبيع ليس مطلقا ومقررا يف 
املبيع أو جعله غري صالح  مجيع احلاالت بل مرشوطا بأن يكون قد أد إىل نقص حمسوس يف قيمة 

لالستعامل يف ما أعد له، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 549 من ق.ل.ع.

(القرار عدد 652 الصادر بتاريخ 15 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2015/3/3/1504) 

عيب يف الصنع - عدم اشتغال الكيس الهوا� بالسيارة إثر تعرضها لحادثة - أثره.  .32

ناجتة عن عيب  بتعويض عن أرضار  املطالبة  يتمحور أساسا حول  الطرفني  النزاع بني  ملا كان 
يف الصنع بسبب عدم اشتغال كيس اهلواء بسيارة املطلوب إثر تعرضها حلادثة، والتي جتد سندها يف 
من ق.ل.ع وال عالقة لذلك باملتسبب يف احلادثة وظروفها واملسؤول عنها،   556-562-564 الفصول 
إطار  عن  خيرج  النزاع  أن  بعلة  احلادثة  عن  الطالبة  مسؤولية  بعدم  الدفع  ردت  عندما  املحكمة  فإن 

الفصل 88 من ق.ل.ع، يكون قرارها مرتكزا عىل أساس سليم.

(القرار عدد 656 الصادر بتاريخ 15 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 1089/3/3/2016)

الدائن -  دين - انقضاؤه - تحويل اإلنذار العقاري املشطب عليه إىل حجز تنفيذي �بادرة من   .33

تعسف يف استع�ل الحق - تعويض.
إن املحكمة ملا تبث هلا من األحكام القضائية الصادرة بني الطرفني، انتفاء مديونية املطلوب بعد 
سداده لكافة أقساط القرض، ورتبت عىل ذلك أن إقدام الطالب عىل حتويل اإلنذار العقاري الذي 
حكم بالتشطيب عليه، إىل حجز تنفيذي وامتناعه عن تسليم رفع اليد للمطلوب، يشكل تعسفا يف 
استعامل احلق يف التقايض يوجب التعويض عنه، فإهنا مل تكن يف حاجة إلجراء خربة حسابية، وجاء 

قرارها معلال تعليال سليام.

(القرار عدد 657 الصادر بتاريخ 15 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/1461)

حجز تحفظي - التعسف يف إيقاعه - تعويض عن الرضر الالحق باملحجوز عليه.  .34

ملا ثبت أن املنقوالت املحجوزة مل تكن ملكا للرشكة التي كانت تدعي املطلوبة دائنيتها هلا، وإنام 
مدة طويلة  استمر  باستحقاقها، وأن احلجز  قرار قضائي  التي اضطرت الستصدار  الطالبة  يف ملك 
منعت خالهلا هذه األخرية من الترصف فيها، مما يشكل يف حد ذاته رضرا موجبا للتعويض طاملا أن 
بالغري  أحلقه  ملزما بجرب أي رضر  يبقى  الذي  به عىل عهدة ومسؤولية طالبه  يؤمر  التحفظي  احلجز 
بمناسبة ممارسته للحجز، فإن املحكمة عندما قضت بخالف ذلك نافية التعسف عن املطلوبة رغم أهنا 

قامت بحجز بضاعة رشكة ال عالقة هلا هبا، تكون قد أساءت تعليل قرارها. 

(القرار عدد 661 الصادر بتاريخ 15 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/208)
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بنك - ضياع شيك - أثره عىل املسؤولية.  .35

بمقتىض املادة 276 من مدونة التجارة جيوز املطالبة بوفاء الشيك الضائع أو املرسوق، واحلصول 
عىل ذلك الوفاء بأمر من رئيس املحكمة رشط إثبات ملكيته للشيك وتقديم كفالة، واملحكمة ملا ردت 
طلب الطاعنة الرامي إىل احلكم هلا بقيمة الشيك بعلة أن الشيك املذكور رجع بعبارة عدم توفر املؤونة، 
وبالتايل فإهنا تكون حمقة يف متابعة الساحب يف إطار االلتزام األصيل وال يمكنها مساءلة البنك عن 
قيمة الشيك ألنه ليس طرفا يف العالقة الرصفية وليس ضامنا، يكون قرارها مبنيا عىل أساس قانوين 

سليم، ومعلال تعليال كافيا.

(القرار عدد 667 الصادر بتاريخ 15 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/727)

استئناف فرعي - رشوطه.  .36

من قانون املسطرة املدنية، فإنه حيق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي   135 بمقتىض الفصل 
يف كل األحوال ولو كان قد طلب دون حتفظ تبليغ احلكم، ومؤد عبارة «يف مجيع األحوال» أنه حيق 
للمستأنف عليه أن يطعن يف احلكم سواء أكان صادرا لغري فائدته كليا أو جزئيا، واملحكمة ملا ذهبت 
خالف ذلك وقضت بعدم قبول االستئناف الفرعي بعلة الطرف الذي صدر احلكم لغري صاحله يف 
مجيع مقتضياته ال يمكن أن يطعن يف احلكم إال باالستئناف األصيل، تكون قد أضافت رشطا غري وارد 

يف النص أعاله، وجاء قرارها خارقا للقانون.

(القرار عدد 676 الصادر بتاريخ 22 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/1522) 

رشط جزا� - سلطة املحكمة يف خفض التعويض أو رفعه - وجوب بيان املعيار املعتمد يف ذلك.  .37

إن املحكمة ملا عمدت إىل خفض التعويض املحدد اتفاقا اعتامدا عىل سلطتها التقديرية يف إطار 
 الفصل 264 من ق.ل.ع، ودون بيان املعيار الذي استندت إليه لتحديد التعويض املحكوم به ومد
كفايته جلرب الرضر الناتج عن اإلخالل بمقتضيات العقد الذي كان قائام بني الطرفني، تبقى النتيجة 
التي خلصت إليها يف إطار السلطة التقديرية اخلاضعة للرقابة فيام خيص سالمة وكفاية التعليل غري 

مربرة، فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل املوازي النعدامه. 

(القرار عدد 678 الصادر بتاريخ 22 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/433)

عقد كراء - تعهد أحد املتعاقدين بفسخه - أثره.  .38

من املقرر أن تعهد أحد املتعاقدين بفسخ الكراء الرابط بني الطرفني هو التزام بعمل يتحول عند 
عدم الوفاء إىل تعويض، واملحكمة ملا اعتربت أن استصدار املطلوبة ألمر رئيس املحكمة بمنحها أجال 
اسرتحاميا بالبقاء باملحل إىل غاية تاريخ معني يعفي األخرية من تبعات اإلخالل بالتزامها العقدي، 
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يف حني أن ذلك األجل يدخل يف باب إجراءات التنفيذ وال تأثري له عىل قيام مسؤولية املخل بااللتزام 
العقدي، يكون قرارها يسء التعليل خارقا للفصل 230 من ق.ل.ع.

(القرار عدد 681 الصادر بتاريخ 22 نونرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/436) 

ضم دعويu - رشوطه وآثاره.  .39

جيوز للمحكمة أن تقرر ضم دعويني أو أكثر رائجة أمامها إذا كانت مرتبطة فيام بينها بناء عىل 
طلب أحد أطراف الدعو، أو بصفة تلقائية، وال يستلزم القانون أن يأخذ قرار الضم شكل حكم 
أو أمر قضائي معلل يتاح الطعن فيه من طرف اخلصوم، وإنام هو جمرد إجراء مسطري تتخذه يف إطار 
يقتضيه  وما  القضائية  املصلحة  بتقدير  املحكمة  وتستقل  عليها،  املعروضة  للقضية  وإدارهتا  تسيريها 
حسن سري العدالة يف اختاذ قرارها بضم دعويني مرتبطني فيام بينهام متهيدا إما للتحقيق فيهام أو البت 

فيهام معا، علام أن كل واحدة منهام تبقى مستقلة بذاهتا.

(القرار عدد 699 الصادر بتاريخ 06 دجنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/822) 

عقد كفالة - محرر باللغة الفرنسية - غياب ترجمة رسمية - أثرها.  .40

ملا كان النزاع بني الطرفني يتمحور حول مد رسيان عقد الكفالة ومدلول ألفاظه، فإن املحكمة 
التي أيدت احلكم االبتدائي بعلة أن املقصود من املصطلح الوارد بعقد الكفالة باللغة الفرنسية هي 
كون الضامنة مستحقة دون أن تربز من أين استقت ذلك، ويف غياب ترمجة رسمية للمصطلح، تكون 

قد بنت قرارها عىل تعليل ناقص.

(القرار عدد 704 الصادر بتاريخ 06 دجنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/48)

رهن القيم املنقولة - سندات القرض - عدم بيعها باملزاد - مسؤولية البنك.  .41

إن املحكمة ملا اعتربت أن سندات القرض ليست أوراقا جتارية وإنام هي قيام منقولة وطبقت 
بشأهنا املادة 340 من م.ت خاصة ما تعلق برضورة بيعها عند عدم الوفاء عن طريق املزاد العلني بعد 
الطاعن قائمة  البنك  إعالم املدين أو مالك اليشء املرهون إن وجد؛ ورتبت عىل ذلك أن مسؤولية 
بعدم احرتامه تلك املقتضيات، تكون قد طبقت الفصل 340 من م.ت الواجب التطبيق بشكل صحيح، 

ويكون قرارها معلال تعليال سليام ومبنيا عىل أساس قانوين.

(القرار عدد 719 الصادر بتاريخ 13 دجنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2015/3/3/349) 

تقادم - إنذار - عيب شكيل - أثره.  .42

إذا كانت قد أوجبت توجيه اإلنذار يف شخص  من ق.م.م   516 املادة  أن مقتضيات  املقرر  من 
القانوين للرشكة فإهنا مل توجب ذلك يف شخص املتسلم له، واملحكمة ملا اعتربت أن اإلنذار  املمثل 
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املوجه للطالب منتجا يف واقعة قطع التقادم بالرغم من العيب الشكيل الذي طاله نتيجة عدم ذكر أنه 
وجه للمطلوب إنذاره يف شخص ممثله القانوين، ورتبت عىل ذلك رد الدفع بالتقادم، تكون قد طبقت 

الفصل 381 من ق.ل.ع تطبيقا صحيحا، وجاء قرارها معلال تعليال سليام.

(القرار عدد 734 الصادر بتاريخ 13 دجنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/1867)

تحكيم - طبيعة اإلجراءات الوقتية والتحفظية التي يختص بها قايض املستعجالت.  .43

األمور  قايض  إىل  اللجوء  لألطراف  جيوز  التحكيم  اتفاق  وجود  من  بالرغم  أنه  املقرر  من 
املستعجلة لطلب اختاذ أي إجراء وقتي أو حتفظي. وملا كان األمر الصادر عن رئيس املحكمة التجارية 
قىض بإجراء خربة تواجهية وحدد مهمة اخلبري يف االطالع عىل الوثائق املتوفرة لد الطرفني لتحديد 
خمتلف األرضار الالحقة بالطالبة جراء إهناء العالقة بينهام، فإن حمكمة االستئناف عندما قضت بإلغاء 
األمر املذكور والترصيح من جديد بعدم قبوله بعلة أن جتاوز املعاينة الرصفة إىل إبداء الرأي لتحديد 
األرضار من خالل االطالع عىل وثائق الطرفني، يكون قرارها مبنيا عىل أساس سليم و معلال تعليال 

كافيا.

(القرار عدد 739 الصادر بتاريخ 20 دجنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/774) 

رشط واقف - تعليق الوفاء عىل إرادة الغ% وحصول أمر خارج عن إرادة املدين طبقا للفصل 117   .44

من ق.ل.ع - أثره.
وأن  فيه  عليها  املتفق  باألشغال  املطلوبة  تقوم  أن  عىل  نص  الطرفني  بني  الرابط  العقد  كان  ملا 
حصوهلا عىل مقابلها لن يتم إال بعد حصول الطالب عىل مستحقاته أوال من اجلامعة صاحبة املرشوع، 
وأن املطلوبة مل تثبت كون الطالب حصل فعال من اجلامعة عىل مستحقاته، وبالتايل فإن مسألة الوفاء 
بااللتزام هنا معلقة عىل رشط واقف وهو حصول املدين عىل مستحقاته من صاحبة املرشوع، أي أنه 
معلق عىل إرادة الغري وحصول أمر خارج عن إرادة املدين طبقا للفصل 117 من ق.ل.ع، واملحكمة 
تعليل  قد أساءت  الطالب، تكون  املدين  إرادة  عندما نحت خالف ذلك واعتربته معلقا عىل حمض 

قرارها.

(القرار عدد 742 الصادر بتاريخ 20 دجنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/312) 

مسطرة األمر باألداء - منازعة يف املديونية - أثرها.  .45

إن املحكمة ملا أيدت احلكم املستأنف القايض برفض التعرض عىل األمر باألداء، بعلة أن املنازعة 
يف املديونية املستندة عىل عالقة الطالبة بطرف أجنبي عن النزاع ال تأثري هلا عىل املديونية القائمة بني 

الطرفني بموجب الكمبيالة سند الدين، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا.

(القرار عدد 751 الصادر بتاريخ 20/12/2017 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/1749) 
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تأمu - إخفاء املؤمن له واقعة التعرض لحادثة شغل - أثره.  .46

إن املحكمة ملا ثبت هلا فعال قيام الطاعن بإخفاء واقعة تعرضه حلادثة الشغل وعدم الترصيح 
هبا أثناء ملئه استامرة االكتتاب يف العقد اجلامعي للتأمني، اعتربت عن صواب أنه يدخل حتت طائلة 
املادة 30 من مدونة التأمينات التي جتعل عقد التأمني باطال إذا حصل من املؤمن له ترصيح كاذب أو 
إخفاء لواقعة املرض أو تعرضه ألي حادثة، وهو بطالن أقره القانون ويكفي الدفع به دون إلزامية 
تقديم دعو مستقلة به، وهي فيام قضت به مل تكن ملزمة بتطبيق املادة 31 من نفس املدونة وال البحث 
يف سوء أو حسن نية الطالب طاملا أن األمر ال يتعلق بإغفال أو ترصيح خاطئ بل بتعمد إخفاء وقائع 

ثابتة، وبذلك يكون قرارها معلال تعليال كافيا وسليام.

(القرار عدد 758 الصادر بتاريخ 27 دجنرب 2017 يف امللف التجاري عدد 2016/3/3/14)

عروض  أحد  باختيار  املنتدب  القايض  أمر   - قضائية  تصفية  وضع  مقاولة يف  باملزاد ألصول  بيع   .47

االقتناء املقدمة - عدم قابليته للطعن فيه باالستئناف.
وكذا  قضائية  تصفيته  وضع  يف  مقاولة  أصول  بيع  موضوع  للمزايدة  االفتتاحي  الثمن  إن 
الرشوط األساسية للبيع، وحتديد شكليات الشهر، يتلقى القايض بشأهنا مالحظات املراقبني ويستمع 
لرئيس املقاولة والسنديك، ويقوم باختيار العرض األكثر جدية، ثم يأمر بالبيع باملزاد العلني أو البيع 
بالرتايض ألموال املقاولة األخر بعد االستامع لرئيس املقاولة أو استدعائه قانونيا، وبعد االطالع عىل 
مالحظات املراقبني. والزم ما ذكر أن القايض املنتدب هو الذي يقرر بشأن عروض االقتناء املقدمة 
باختيار  أمره  يصدر  وملا  العروض،  تلك  مقدمي  بينهم  من  ليس  معينة  ألطراف  بشأهنا  يستمع  التي 
أحدها الضامن الستمرارية التشغيل والوفاء للدائنني فإن ذلك األمر ال يقبل الطعن باالستئناف من 
العادي  يبقى أجنبيا عن األمر الصادر وتتعارض مصاحله مع السري  الذي  طرف من رفض عرضه، 

للمسطرة اجلامعية، التي هو ليس من بني أطرافها املذكورين سلفا. 

(القرار عدد 129 الصادر بتاريخ 31 مارس 2016 يف امللف التجاري عدد 2015/1/3/1105)

مبدأ التسامح الوارد يف املادة 461 من مدونة التجارة - رشوط إع�له.  .48

 461 املادة  بمقتىض  املقرر  الطريق  عجز  عن  الناتج  اخلصاص  بشأن  التسامح  مبدأ  أساس  إن 
أو  النقص  إرجاع  افرتاض  يتمثل يف  البحري،  النقل  أيضا يف جمال  به  واملعمول  التجارة،  من مدونة 
للضياع بسبب  القابلة  نفسها،  املنقولة  املواد  لطبيعة  إما  أو وزهنا  البضاعة  الالحق بحجم  اخلصاص 
والظروف  املسافة  كبعد  البحرية  للرحلة  العامة  الطبيعية  للظروف  أو  والتفريغ،  الشحن  عمليات 
املناخية وتأثريها يف حجمها ووزهنا، بيد أنه ملا يتجاوز اخلصاص احلد الذي جر العرف عىل التسامح 
بشأنه بميناء التفريغ، فإن تطبيق املفهوم املذكور وإعامل مبدأ التسامح بشأن اخلصاص ال يعود له جمال، 
ما دام أن األساس الذي تقرر ذلك من أجله مل يعد قائام، اعتبارا ألن اخلصاص يف هذه احلالة يكون 
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راجعا لظروف أخر غري تلك التي تصنف ضمن أسباب عجز الطريق، كتقصري الربان أو الرسقة أو 
غريها من العوامل.

(القرار عدد 139 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2016 يف امللف التجاري عدد 2014/1/3/544)

تعسف يف استع�ل الحق - إثبات رشوطه.  .49

التي تثبت للكافة، وال يسأل من يلج القضاء  العامة  إن حق االلتجاء إىل القضاء من احلقوق 
اخلصومة،  يف  التلذذ  أو  املباح  احلق  عن  انحرافه  ثبت  إذا  إال  لنفسه،  يدعيه  حق  عن  ذودا  أو  متسكا 
تعدد  من  هدفت  املطلوبة  أن  اعتربت  ملا  واملحكمة  باخلصم،  اإلرضار  يف  الرغبة  ووضوح  والعنت 
الذي حازته  الشيك  قيمة  نية وصوال الستخالص  الطالب محاية حقوقها عن حسن  الدعاو ضد 
مقابل نصيبها يف املرشوع املشرتك بينهام، تكون قد أقرت أن احلق يف التقايض مكفول، ما دام مل يصدر 
عن ممارس ه تعسف يف استعامله نتج عنه رضر عمال بالفصل 94 من ق.ل.ع، وجاء قرارها مرتكزا عىل 

أساس قانوين ومعلال تعليال كافيا.

(القرار عدد 173 الصادر بتاريخ 05 ماي 2016 يف امللف التجاري عدد 2014/1/3/347) 

مسطرة الزور الفرعي - رشوط م�رستها.  .50

ال يشرتط القانون ملامرسة مسطرة الزور الفرعي سو اإلدالء بوكالة خاصة يفوض بمقتضاها 
تتوقف  النزاع، وال  الطعن حاسام يف  املستند حمط  باسمه، وكون  الطعن  الطرف ملحاميه مبارشة هذا 
عىل وجوب حضور الشخص املنسوب إليه التوقيع أو اخلط الذي كتب به البيان حمط الطعن بالزور 
إلجراءات البحث واخلربة التي قد تلجأ إليها املحكمة بمناسبة حتقيقها يف طلب الطعن، إذ يستعاض 
لقبوهلا  الالزمة  القانونية  الرشوط  فيها  تتوفر  بوثائق  املضمنة  توقيعاته  باعتامد  احلضور  ذلك  عن 

كمستندات للمقارنة.

(القرار عدد 287 الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2016 يف امللف التجاري عدد 2013/1/3/1411) 

رهون - عدم تجديد قيدها بالسجل التجاري داخل اآلجال املحددة قانونا - أثره.  .51

بالترصيح  باإلشعار  املعنيني  الدائنني  فئة  ضمن  يندرج  املطلوب  أن  اعتربت  ملا  املحكمة  إن 
املقرر بموجب املادة 687 املذكورة، رغم استدالل كل من السنديك والطالبة هلا بشهادة نموذج رقم 
7 للسجل التجاري اخلاص هبذه األخرية، تثبت عدم جتديد قيد الرهون املتعلقة بدين املطلوب داخل 
اآلجال املحددة قانونا لذلك، مع ما يعنيه ذلك من اختالل لرشط الشهر القانوين الالزم العتباره من 
الذكر،  اآلنفة   686 املادة  بمقتضيات  عمال  بالترصيح  إشعارهم  السنديك  عىل  الواجب  الدائنني  بني 

تكون قد أساءت تعليل قرارها.

(القرار عدد 321 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016 يف امللف التجاري عدد 2015/1/3/375) 
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رابعا : القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية
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تبليغ - أشخاص اعتبارية - توصل املسؤول �كتب الضبط دون بيان اسمه وصفته – أثره.  .1
إذا  إال  القانونية  االعتبارية ال يكون صحيحا ومنتجا آلثاره  التبليغ لألشخاص  أن  املقرر  من 
كان مستجمعا لكافة الرشوط املنصوص عليها يف الفصلني 39 و516 من ق.م.م، واملحكمة ملا قضت 
بعدم قبول االستئناف لوقوعه خارج األجل القانوين اعتامدا عىل شواهد تسليم ال تتضمن اسم املبلغ 
نفيا للجهالة وحتديدا لعالقة الشخص  التبليغ إال هبا  بيانات جوهرية ال يصح  إليه وصفته، مع أهنا 
املبلغ إليه باملرفق املعني بالتبليغ، مكتفية بتضمني الشواهد املذكورة، بالنسبة للدولة املغربية يف شخص 
رئيس احلكومة ولوزير الداخلية، عبارة «توصل املسؤول بمكتب الضبط» دون بيان اسم وصفة هذا 
املسؤول، فإن قرارها يكون غري مرتكز عىل أساس قانوين سليم ومعلال تعليال فاسدا موازيا النعدامه.

(القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 05/01/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/2739)

قرار العزل – الطعن فيه باإللغاء – مرشوعيته.  .2
العامة  التأديبية، اعتربت كون اإلدارة  املتابعة  املتابعة اجلنحية عن  إن املحكمة ويف إطار فصل 
لألمن الوطني مل تدل بام يفيد صحة األفعال املنسوبة إليه، واملربرة ملتابعته تأديبيا، واستبعدت حمرض 
املنطقة اإلقليمية مل يكن يزاول مهامه بصفة رسمية حني ضبطه  املنجز يف حقه لكون رئيس  التلبس 
للمطلوب يف النقض وهو يتعاطى املخدرات، واستندت أيضا عىل عدم متابعة زميله الذي ضبط معه 
تأديبيا، مستخلصة من ذلك عدم صحة ثبوت ارتكاب الفعل من طرفه أيضا، وخرق مبدأ املساواة 
يف حقه، واحلال أن املطلوب يف النقض توبع وأدين من أجل حيازة املخدرات بمقتىض حكم هنائي 
لعدم الطعن فيه باالستئناف، واملحكمة ملا مل تراع حجية احلكم املذكور من حيث قيام الوقائع املكونة 
لألفعال املنسوبة إليه، رغم أنه توبع تأديبيا من أجل نفس األفعال املخلة برشط املروءة، واعتربت عدم 
متابعة زميله إخالال بمبدأ املساواة رغم عدم متاثل الوضعيتني، فإهنا تكون قد عللت قرارها تعليال 

فاسدا موازيا النعدامه، ومل تركزه عىل أساس قانوين سليم.

(القرار عدد 61 الصادر بتاريخ 19/01/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/1821)

طرد أجنبي من الرتاب الوطني – ح�ية األمن الداخيل أو الخارجي للدولة.  .3
إن القرارات التي تروم محاية األمن الداخيل أو اخلارجي للدولة، مستثناة من رضورة تعليلها 
رعيا للمصلحة العليا للوطن، وذلك برصيح املادة 3 من القانون رقم 03-01 املتعلق بتعليل القرارات 
اإلدارية، واألمر املستأنف الصادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بصفته قاضيا للمستعجالت ملا اعترب 
أن هذا الصنف من القرارات ال يمكن أن تكون مرشوعيته حمل نظر إال يف حالة خمالفته للقانون، أو 
لعيب يف شكله، أو لصدوره عن جهة غري خمتصة، أو عند ثبوت االنحراف يف استعامل السلطة وهي 
عيوب غري متحققة يف قرار الطرد املطعون فيه، ورتب عن ذلك رفض طلب الطعن فيه باإللغاء، يكون 

بذلك معلال تعليال سائغا وسليام.

(القرار عدد 139 الصادر بتاريخ 02/02/2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/2524)
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قضاء استعجايل – رشوط اختصاصه.  .4
إذا كان القايض االستعجايل اإلداري خيتص بالبت يف كافة اإلجراءات املؤقتة والتدابري التحفظية 
التي تقتضيها حالة االستعجال، فإن ذلك يبقى رهينا بعدم املساس بام يمكن أن يقيض به يف اجلوهر، 
وحمكمة االستئناف اإلدارية ملا استجابت لطلب املطلوبني يف النقض، وقضت بإلغاء األمر املستأنف 
وتصديا احلكم عىل املكتب الوطني للكهرباء بتمرير اخلط الكهربائي موضوع النزاع وفق املسار املحدد 

يف تقرير اخلربة، فإهنا تكون قد مست بجوهر النزاع، وخرقت الفصل 152 من ق.م.م.

(القرار عدد 193 الصادر بتاريخ 16/02/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/1977)

اإلعفاء من مهمة اإلمامة والخطابة - الجهة املختصة بإصدار القرار   .5
إن املحكمة ملا اعتربت أن قرار اإلعفاء املطعون فيه باإللغاء من طرف املطلوب يف النقض صدر 
عن جهة غري خمتصة باختاذه، وهي املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية، مما ينزع عنه أي مرشوعية، 
مؤيدة يف ذلك احلكم املستأنف الذي أثار عيب االختصاص تلقائيا، واحلال أن القرار املذكور ال يعدو 
كتاب  إىل  مرجعه  يف  وإشارته  إخباركم...»  «يرشفني  بعبارة  استهالله  بدليل  إخبار،  جمرد  يكون  أن 
الوزارة، وهي حينام مل تلتفت له رغم ماله من أثر عىل وجه نظرها يف النزاع، جيعل قرارها غري مرتكز 

عىل أساس قانوين سليم.

(القرار عدد 395 الصادر بتاريخ 09/03/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/873)

قرار املحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ – مرشوعيته.  .6
ملا كان الطلب الرامي إىل التحفيظ والعمليات املتعلقة به يعترب الغيا وكأن مل يكن، إذا مل يقم 
طالب التحفيظ بأي إجراء ملتابعة املسطرة، وذلك داخل ثالثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من املحافظ 
عىل األمالك العقارية أو بالربيد املضمون أو عن طريق السلطة املحلية أو بأي وسيلة أخر للتبليغ، 
طالبي  حضور  بسبق  الطالب  إقرار  كون  قضائها  يف  أوردت  حينام  اإلدارية  االستئناف  حمكمة  فإن 
املسطرة، وكون عدم  متابعة  أهنم مل هيملوا  التحديد، مستخلصة من ذلك  التحفيظ إحد عمليات 
إنجاز عمليات التحديد كان بسبب عرقلة األغيار إلجراءاهتا، مرتبة عىل ذلك عدم حتقق موجبات 
من ظهري التحفيظ العقاري، ومؤيدة احلكم املستأنف، يكون قرارها معلال تعليال   50 تطبيق الفصل 

سائغا وكافيا ومرتكزا عىل أساس قانوين سليم.

(القرار عدد 397 الصادر بتاريخ 09/03/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/2880)

حكم بالقسمة – قرار املحافظ برفض تقييده جزئيا – مرشوعيته.  .7
بعقار  الشياع، واستقالل كل رشيك  املتقاسمني من حالة  القسمة تفيض إىل خروج  إذا كانت 
أو بجزء مفرز منه دون بقية رشكائه، مقابل ختليه هلم عن حقوقه املشاعة يف األمالك التي انفردوا هبا 
من دونه، فإن القرار املطعون فيه، بتأييده للحكم املستأنف القايض بإلغاء قرار املحافظ عىل األمالك 
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العقارية املتمثل يف رفض التقييد اجلزئي للحكم الصادر بالقسمة، دون مراعاة كون هذا التقييد اجلزئي 
من شأنه، وتطبيقا للصلح املربم بني األطراف، استقالل املطلوبني يف النقض برسم مع بقائهم مالكني 
حلقوق مشاعة يف رسمني عقاريني إىل جانب باقي الرشكاء، وهو ما خيالف الغاية من إجراء القسمة 
موازيا  ناقصا  تعليال  معلال  القرار  معه  يكون  مما  الرشكاء،  هؤالء  بحقوق  أكيدا  إرضارا  ويتضمن 

النعدامه.

(القرار عدد 470 الصادر بتاريخ 23/03/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/468)

مرسوم بالعزل – استناده عىل ثبوت مخالفات لظه% 27/04/1919 وقانون رقم 90.25 ومرسوم رقم   .8
1151.58.2 بتاريخ 24/04/1958 وضوابط تصحيح اإلمضاء – الطعن فيه باإللغاء – مرشوعيته.

ذوي  تفويت  حيظر  اجلامعية  األرايض  عىل  الوصاية  بشأن   1919 أبريل   27 ظهري  أن  املقرر  من 
وملا  احلجز،  أو  التقادم  أو  التنازل  أو  للتفويت  قابلة  غري  باعتبارها  األرايض  من  النوع  هلذا  احلقوق 
كان الطاعن ملزما باالطالع عىل الوثائق التي صحح إمضاءاهتا قصد التحقق من أن مضموهنا غري 
خمالف للقانون وفقا للضوابط املنظمة لتصحيح اإلمضاء، فإن تصديقه عىل إمضاءات عقود هتم بقع 
ضمن أرايض ساللية ناجتة عن جتزئات عشوائية خرقا ملقتضيات القانون رقم 90.25 املتعلق بالتجزئات 
العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يندرج ضمن التشجيع عىل البناء العشوائي وعىل 
التقسيم والتجزيء غري القانونيني، وأن عدم إرسال الطاعن لنسخ من البيوعات والرهون والكراءات 
وينهض  قانونا،  استخالصها  الواجب  املبالغ  الدولة  خزينة  عىل  فوت  والتنرب  التسجيل  مصالح  إىل 
العزل مرسوم  وجيعل   ،24/04/1958 بتاريخ   1151.58.2 رقم  املرسوم  من   47 للفصل  رصحيا  خرقا 
رفض  معه  يتعني  مما  مؤسس،  غري  الطعن  وسبب  مرشوعا،  املذكورة  املخالفات  عىل  املستند   

الطعن. 

(القرار عدد 471 الصادر بتاريخ 23/03/2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/2852)

الغ%  إشعار   – التحصيل  إجراءات  بتقادم  التمسك   – عقارية)  (أرباح  الدخل  عامة عىل  رضيبة   .9
الحائز – أثره عىل قطع التقادم.

يف  املطلوب  طرف  من  به  املحتج  التقادم  بقطع  االستئنايف  مقاله  يف  الطالب  الطرف  متسك  ملا 
النقض بواسطة اإلشعار للغري احلائز، وأن الالئحة التفصيلية للملزم تضمنت كون اإلجراء املذكور 
للمبلغ  الفوري  التسليم  عىل  تنصب  بتعليالت  استبعدته  عندما  املحكمة  فإن  باألمر،  للمعني  بلغ 
املحجوز رغم أن ذلك يندرج ضمن األثر الالحق للحجز، وال أثر له عىل احلجز يف حد ذاته كإجراء 
قاطع للتقادم، واعتربت أن عدم إدالء القابض الطالب باإلجراءات القبلية عىل سلوك مسطرة اإلشعار 
يتمحور حول سقوط احلق يف  الطلب  املذكور والعدم سواء، واحلال أن  للغري احلائز جيعل اإلجراء 

التحصيل للتقادم، وليس حول تدرج املتابعات، يكون قرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 472 الصادر بتاريخ 23/03/2017 يف امللف اإلداري عدد 201/1/4/2914)
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رئيس املجلس الج�عي – سلطته يف التكليف �همة كاتب عام ويف اإلعفاء منها – عبء إثبات   .10

االنحراف يف استع�ل تلك السلطة يقع عىل مدعيه.
يتمتع رئيس املجلس اجلامعي بسلطة تقديرية يف التكليف بمهمة كاتب عام و يف اإلعفاء منها 
رشيطة موافقة وزارة الداخلية كسلطة وصاية عىل اقرتاحه املذكور، ما مل يثبت انحرافه يف استعامل تلك 

السلطة، والذي يقع عبء إثباته عىل مدعيه.

(القرار عدد 502 الصادر بتاريخ 30/03/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/2371)

غرامة تهديدية – طلب تصفيتها – مناقشة مدى تحقق واقعة االمتناع عند التنفيذ.  .11

إعادة  دون  حيول  ال  هنائي  حكم  بمقتىض  التهديدية  الغرامة  مبلغ  حتديد  سبقية  أن  املقرر  من 
بإلغاء  قضت  ملا  واملحكمة  التصفية،   دعو بمناسبة  التنفيذ  عن  االمتناع  واقعة  حتقق   مد مناقشة 
احلكم املستأنف وتصديا برفض طلب تصفية الغرامة التهديدية بعدما ثبت هلا من خالل وثائق امللف 
كون هذا األخري قد أحال من جديد ملف الطالب عىل اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية 
من  عليها  املحصل  الشهادة  معادلة  يف  البت  أجل  من  اجتامعا  عقدت  والتي  والتدبري،  واالجتامعية 
قبله، وانتهت فيه إىل رفض هذه املعادلة لكون الدبلوم حرض بمؤسسة للتعليم العايل اخلاص باملغرب 
برشاكة مع مؤسسة أجنبية، والتي مل يتم االعرتاف بالشهادات التي حترضها حسب القوانني اجلاري 

هبا العمل، يكون قرارها معلال تعليال سائغا وكافيا، ومرتكزا عىل أساس قانوين سليم.

(القرار عدد 538 الصادر بتاريخ 06/04/2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/1/4/3305)

رسوم املحافظة العقارية - إعفاء الدولة (امللك العام) يقترص فقط عىل إيداع مطالب التحفيظ   .12

دون طلبات التقييد بالرسوم العقارية.
من املقرر أنه ال رضيبة وال إعفاء منها إال بنص القانون، وأن رسوم املحافظة العقارية هي رسوم 
بمقتىض  واخلرائطية  العقاري  واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  وإحداث  رضيبية،  شبه 
القانون رقم 58.00 مل يرتتب عنه أي تغيري يف النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلق بالرسوم املذكورة، 
السيام ما يتعلق باإلعفاءات املقررة لفائدة بعض اإلدارات العمومية بشأن بعض اإلجراءات املتعلقة 
بالتحفيظ والتقييد يف الرسوم العقارية، وأن إعفاء الدولة (امللك العام) يقترص فقط عىل إيداع مطالب 
التحفيظ دون طلبات التقييد بالرسوم العقارية التي تظل خاضعة للمبدأ العام املنصوص عليه أعاله 

وهو األداء.
(القرار عدد 686 الصادر بتاريخ 04/05/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/3030)

رسوم جمركية – اتفاقية للتبادل الحر - استثناء السلع املنتجة داخل املناطق الحرة يف كال البلدين   .13

من اإلعفاء الجمر¿.
إن املحكمة ملا اعتربت كون شهادة املنشأ املتنازع حوهلا مستجمعة جلميع العنارص املوضوعية 
لالتفاقية  طبقا  اجلمركي،  الرسم  من  اإلعفاء  يف  عليها  القانونية  اآلثار  وترتيب  العتامدها  والشكلية 
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املذكورة ال  الشهادة  أن  املتحدة، واحلال  العربية  اإلمارات  املغربية ودولة  اململكة  بني  املربمة  الثنائية 
تتضمن العنوان الكامل للرشكة املنتجة والرشكة املصدرة إذ اكتفى فيها بذكر رقم الصندوق الربيدي 
للرشكتني املذكورتني، وهي بيانات غري كافية للتحقق من مكان تواجد الرشكتني، وبالتايل من كون 
املنتوج موضوع اإلعفاء مل ينتج داخل املنطقة احلرة املستثناة من التخفيض، يكون قرارها تبعا لذلك 

ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 861 الصادر بتاريخ 08/06/2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/1941)

 uتصميم التهيئة – مرسوم رئيس الحكومة باملوافقة - تخصيص جزء من عقار الطاعن كممر للراجل  .14

– مرشوعيته.
من املقرر أن املرشع املغريب وإن أحاط حق امللكية باحلامية طبقا للامدة 35 من الدستور، فإنه نص 
عىل إمكانية احلد من نطاقه وممارسته بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية االقتصادية 
واالجتامعية للبالد، وملا كان تصميم التهيئة موضوع النزاع يستمد مرشوعيته من قانون التعمري الذي 
صدر يف إطاره، ويعد بمثابة إعالن عن املنفعة العامة، فان املقرر املطعون فيه يكون قد صدر يف إطار 
املصلحة العامة املتجلية يف هتيئة املجال وتنظيمه وإخضاعه لضوابط تكفل للمنطقة التي يتعلق هبا نموا 
منسجام ومراعيا حلاجيات ومتطلبات الساكنة، والتي يندرج ضمنها ختصيص جزء من عقار الطاعن 

كممر للراجلني، مما جيعله مطابقا للقانون، ومرشوعا.

(القرار عدد 912 الصادر بتاريخ 22/06/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/292)

صفقات عمومية - متابعة رئيس جامعة بصفته آمرا بالرصف - قرار هيئة الغرف املشرتكة باملجلس   .15

األعىل للحسابات - عدم مؤاخذته - فساد التعليل.
يف  املطلوب  مؤاخذة  بعدم  قضت  ملا  للحسابات  األعىل  باملجلس  املشرتكة  الغرف  هيئة  إن 
النقض مراعاة للظروف واألسباب وللرضورة التدبريية وعدم إحلاق أي خسارة باملال العام وباجلهاز 
التي  املساس باألسس  التأخري من شأنه  لغرامات  املطلوب  املعني، واحلال أن عدم تطبيق  العمومي 
الصفقات  إبرام  مرحلة  أثناء  العمومية  الطلبيات  أمام  املساواة  بفعلية  وبالتايل  املنافسة،  عليها  قامت 

العمومية، يكون قرارها فاسد التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 952 الصادر بتاريخ 29/06/2017 يف امللف اإلداري عدد 3188/1/4/3188)

مرسوم تصميم التهيئة – مرشوعيته.  .16

يقع عىل مدعيه، وملا كانت  السلطة من جانب اإلدارة  إثبات االنحراف يف استعامل  إن عبء 
التهيئة قبل املصادقة عليه باملرسوم املطعون فيه تبني احرتام  املساطر التي خضع هلا مرشوع تصميم 
املثارة، والتي تعذر  فيها دراسة املالحظات والتعرضات  بام  القانون،  التي يفرضها  كافة اإلجراءات 



72

رئيسية  طريق  شق  يف  واملتمثلة  اخلاصة،  املصالح  عىل  العامة  املصلحة  تغليب  بعلة  هلا،  االستجابة 
مهيكلة، يبقى سبب الطعن فيه باإللغاء غري مرتكز عىل أساس.

(القرار عدد 953 الصادر بتاريخ 29/06/2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/1988)

محافظ عىل األمالك العقارية – رفض تنفيذ حكم قضا� – تجاوز يف استع�ل السلطة.  .17

إن املحكمة ملا أيدت احلكم املستأنف القايض بإلغاء قرار املحافظ عىل األمالك العقارية بعلة أن 
رفض تنفيذ فحو حكم قضائي هنائي حائز لقوة اليشء املقيض به يبقى مشوبا بالتجاوز يف استعامل 
السلطة، ويشكل مساسا بحجية القرار الذي يصري قرينة قانونية قاطعة عىل صحة ما قىض به، تكون 

قد بنت قضاءها عىل أساس من القانون وعللت قرارها تعليال سائغا.
(القرار عدد 1002 الصادر بتاريخ 06/07/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/2169)

مسطرة اإلشعار غ% الحائز – الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي – عدم �تيعه بامتياز الخزينة   .18

العامة – أثره.
عمومية  ديونا  ديونه  وتعترب  عمومية  مؤسسة  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  كان  لئن 
طبقا  يستوفيها  العمومية  الديون  حتصيل  مدونة  بشأن   97.15 رقم  القانون  من  الثانية  املادة  بمقتىض 
متنحه  مل  احلائز  للغري  اإلشعار  ملسطرة  املنظم  اخلامس  الباب  يف  املدونة  ذات  فإن  املذكورة،  للمدونة 
ظهري  من   28 املادة  وأن  سيام  العامة،  اخلزينة  بامتياز  متتيعه  لعدم  املذكورة  املسطرة  ممارسة  إمكانية 
املتعلق بنظام الضامن االجتامعي تنص رصاحة عىل أن امتيازه يبارش مبارشة بعد االمتياز   27/07/1972

العام للخزينة.
(القرار عدد 1124 الصادر بتاريخ 14/09/2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/3042)

مندو¹ األجراء – مسطرة الرتشيح والدعاية االنتخابية.  .19

ليس هناك ما يمنع استعامل اللون األبيض يف أوراق الرتشيح والدعاية االنتخابية املتعلقة بانتخاب 
مندويب األجراء، أو حيول دون استعامل ممثيل اللوائح االنتخابية للموقع اإللكرتوين للمشغل، باعتباره 
بوابة إعالمية ومنربا للتواصل مع الغري، فضال عن أن عدم احرتام آجال إلصاق لوائح الرتشيح يف 
األماكن مل يرتب عليه املرشع أي جزاء قانوين، كام أن العبارات املستعملة يف الدعاية االنتخابية عىل 
فرض ثبوثها هو مما جرت العادة عىل ترديده يف االستحقاقات االنتخابية بصيغة العموم، دون توجيهه 

ضد شخص بعينه.
(القرار عدد 1158 الصادر بتاريخ 28/09/2017 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/164)

صندوق التأمينات للمحافظات العقارية – رشوط مقاضاته.  .20

متت  إذا  إال  شكال  مقبولة  تكون  ال  التأمينات  صندوق  ضد  التعويض   دعو أن  املقرر  من 
مقاضاة املتسبب يف الرضر بصفة شخصية وإثبات عرسه بعد احلكم، وبالتايل فان إقحام املحافظ العام 
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عىل األمالك العقارية واملدير العام يف الدعو املثارة ال يوجد ما يربره النعدام صفتهام السلبية فيها، 
ويكون من جهة توجيه الدعو ضد صندوق التأمينات سابقا ألوانه ألن ذلك يقتيض أوال صدور 
حكم هنائي يف مواجهة املحافظ املعني بصفته الشخصية ال الوظيفية وإثبات عرسه بعد احلكم عليه، 
ومن جهة أخر لعدم إثبات تدليس املحافظ عند قيامه بتحفيظ العقار املدعى به طبقا لرشوط الفصل 
64 من ظهري التحفيظ العقاري، واملحكمة ملا أيدت احلكم املستأنف فيام انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر، 

مل تبن قرارها عىل أساس صحيح من القانون وعللته تعليال فاسدا.
(القرار عدد 1167 الصادر بتاريخ 28/09/2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/3990)

مقال استئنايف – مفهوم الطلبات الواردة يف الفصل 143 من ق.م.م.  .21

إن الطلبات املقصودة بالفصل 143 من ق.م.م هي تلك املنبثقة عن الطلب األصيل واملتعلقة بنفس 
أطراف الدعو املرفوعة ابتداء، أما إذا كانت غاية الطلب يف املقال االستئنايف احلكم عىل أشخاص 
آخرين غري الطرف املحكوم عليه أو يف إطار احللول حمل هذا األخري أو تضامنا معه ومل يكونوا طرفا يف 
الدعو يف املرحلة االبتدائية، فإن األمر يف مثل هذه احلالة ال يعد جمرد دفاع عن الطلب األصيل وال 

مرتتبا عنه وإنام يتعلق بإضافة حمكوم عليهم آخرين مل يكونوا طرفا يف الدعو يف املرحلة االبتدائية.
(القرار عدد 104 الصادر بتاريخ 09/02/2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/2247)

مفوض قضا� – عدم ثبوت املخالفة املهنية املنسوبة إليه – أثره.  .22

إن املحكمة ملا أيدت احلكم القايض بمؤاخذة الطاعن من أجل ما نسب إليه، رغم خلو امللف 
من أي دليل عىل علمه بتوفر مكتب التبليغ عىل طيات قضايا يف اسمه وإحجامه عن سحبها، وال ما 
والتنفيذ  بالتبليغ  املتعلقة  والطيات  االستدعاءات  بتسليم  التبليغ،  قبل مكتب  من  بذلك  تبليغه  يفيد 
ومجيع الوثائق املرتبطة هبا، من طرف كتابة الضبط إىل املفوض القضائي، بواسطة سجل التداول مرقم 
التعليل  ناقص  أساس  مرتكز عىل  قرارها غري  يكون  املحكمة،  رئيس  الصفحات وموقع من طرف 

املنزل منزلة انعدامه.
(القرار عدد 160 الصادر بتاريخ 09/03/2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/2/4/1040)

مفوض قضا� – متابعة جنائية – أثرها عىل املتابعة التأديبية.  .23

من املقرر أن املخالفات املهنية املنسوبة للمفوض القضائي مرتبطة بإخالله بواجبه املهني وليس 
بمآل املتابعة اجلنائية اجلارية يف حقه، واملحكمة ملا قضت بمؤاخذة الطاعن ومعاقبته تأديبيا من أجل 
ما نسب إليه بعدما ثبت هلا عدم إنجازه لإلجراءات املكلف هبا وفقا الشكليات املنظمة قانونا، وهتاونه 
يف ضبطها وتوثيقها بالكيفية الواجبة التي تفرض الثقة بالنظر لآلثار القانونية التي ترتتب عن ذلك، 

برصف النظر عن مآل املتابعة اجلنائية اجلارية يف حقه، يكون قرارها معلال بام فيه الكافية.

(القرار عدد 163 الصادر بتاريخ 09/03/2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/2/4/2242)
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غرامة تهديدية – نطاقها.  .24

القضائي  املقرر  تنفيذ  عىل  عليه  املحكوم  وإجبار  إللزام  قانونية  وسيلة  التهديدية  الغرامة  إن 
للنجاعة  القضائية وحتقيقا  األحكام  لتلك  ملقتضياته، ويف ذلك محاية  مواجهته واالمتثال  الصادر يف 
القضائية، ويتميز مفهوم القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل يف جمال القضاء اإلداري بكونه ال 
املسائل  إىل  به وإنام متتد كذلك  القيام  االمتناع عن  أو  بعمل  القيام  تقتيض  التي  يقترص عىل احلاالت 
املالية، باعتبار أن رصف أي مبلغ من ميزانية الدولة أو املؤسسات العمومية يستوجب بالرضورة اختاذ 
قرار متجسد يف األمر بالرصف، مما يعد عمال إداريا متوقف أمر إصداره عىل إرادة اإلدارة املنفذ عليها، 
وبالتايل يندرج تنفيذ التعويض أو املبالغ املحكوم هبا يف إطار مبدأ القيام بعمل الذي خيضع يف تطبيق 

إجراءات تنفيذه إىل مقتضيات الفصل 448 من قانون املسطرة املدنية.

(القرار عدد 757 الصادر بتاريخ 19/10/2017 يف امللف اإلداري عدد 2017/2/4/912)

تنفيذ – طلب إيقافه أمام محكمة النقض – نطاقه.  .25

ملا كان الطالب اعتمد يف طلب إيقاف التنفيذ مقتضيات الفصل 361 من قانون املسطرة املدنية التي 
تعطي ملحكمة النقض إمكانية إيقاف تنفيذ القرارات واألحكام اإلدارية الصادرة يف املادة اإلدارية، 
فإن تلك املقتضيات تعني األحكام القضائية املطعون فيها بالنقض دون طلبات الطعن بإعادة النظر، 

مما يكون معه الطلب غري مقبول.

(القرار عدد 559 الصادر بتاريخ 11/05/2017 يف امللف اإلداري عدد 2017/3/4/1501)

حالة االستعجال القصوى – مفهومها وآثارها.  .26

من املقرر فقها وقضاء أن عنرص االستعجال هو اخلطر املحدق باحلقوق أو املصالح التي يراد 
املحافظة عليها والتي متى وجدت ترتب عنها فوات الوقت وحصول رضر يتعذر تداركه وإصالحه، 
من ق م مرتوكة لتقدير القضاة حسب   151 وملا كانت حالة االستعجال القصو الواردة يف الفصل 
مقبول حالة  الكفاية وبشكل  فيه  بام  بإبراز  ملزم  املحكمة  رئيس  فإن  ظروف كل قضية ومالبساهتا، 

االستعجال القصو التي أدت لعدم استدعاء الطرف املدعى عليه.

(القرار عدد 658 الصادر بتاريخ 25/05/2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/3/4/3500)

حكم صادر يف االختصاص النوعي – عدم استئنافه – صدور قرار استئنايف بات يف املوضوع – عدم   .27

جواز التمسك بهذا الدفع �ناسبة الطعن بالنقض.
ملا كان الدفع بعدم االختصاص النوعي قد أثري من طرف الطاعن أمام املحكمة اإلدارية، وأن 
هذه األخرية أصدرت حكام عارضا باختصاصها للبت يف الدعو فكان يتعني عىل الطاعن استئناف 
املذكور طبقا  العارض  احلكم  بعدم طعنه يف  فهو  وبالتايل  النقض،  أمام حمكمة  العارض  احلكم  هذا 
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ملقتضيات املادة 13 من القانون 41-90 املحدثة بموجبه املحاكم اإلدارية أمام من جيب ال يمكنه التمسك 
هبذا الدفع أمام حمكمة النقض بمناسبة الطعن بالنقض ضد القرار االستئنايف البات يف موضوع الطلب.

(القرار عدد 298 الصادر بتاريخ 20/04/2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/2/4/3135)

دين رضيبي – رشوط تطبيق مقتضيات املادة 120 من مدونة التحصيل الديون العمومية.  .28

التحصيل  مدونة  من   120 املادة  مقتضيات  تطبيق  أن  املحكمة  هذه  قضاء  يف  عليه  املستقر  من 
الديون العمومية رهني بتوفر حالة من احلالتني املنصوص عليهام عىل سبيل احلرص باملادة 119 من نفس 
املدونة، ومها تعلق املطالبة بقانونية اإلجراء املتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار أداءات يكون قد 
قام هبا املدين، ومعلوم ان املطالبة بالتشطيب عىل الدين لسقوط احلق يف استخالصه بعدم الطعن بعد 
احلكم القايض بعدم االختصاص بالبت يف صحة الدين أمام من جيب من تاريخ التبليغ طبقا للامدة 697 
من مدونة التجارة ال يندرج ضمن احلالتني املذكورتني، وبالتايل ال تستلزم الدعو الرامية إىل ذلك 

التشطيب سلوك مسطرة التظلم اإلداري.

(القرار عدد 907 الصادر بتاريخ 07/12/2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/2/4/4099)

صفقة عمومية – رهنها لفائدة البنك – تبليغ الرهن لصاحب املرشوع – أثره.  .29

من املقرر أن رهن الصفقة لفائدة البنك خيول هذا األخري حق املطالبة بدينه من صاحب املرشوع 
الذي بلغ بعقد الرهن، واملحكمة ملا أيدت احلكم املستأنف القايض باألداء لفائدة البنك املرهتن، تكون 
قد تبنت علله وأسبابه، وردت عن صواب نظرية اإلثراء بال سبب لعدم انطباقها عىل النازلة، وركزت 

قضائها عىل أساس.

(القرار عدد 916 الصادر بتاريخ 07/12/2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/2/4/1951)

تابعا للمركز  الوالدة وتحديد ما إذا كان  التأكد من مستشفى حصول  مسؤولية طبية – وجوب   .30

االستشفا� ابن سينا أم ال.
ملا كانت مقتضيات املرسوم رقم 2.86.74 بتاريخ 20 ذي القعدة 1408 املوافق 05 يوليوز 1988 بشأن 
ربيع   30 بتاريخ   1.82.5 رقم  بالظهري  واملعدل  االستشفائية  للمراكز  املنظم   37/80 رقم  القانون  تطبيق 
األول 1403 (15 يناير 1983) حددت يف الفصل الثاين االختصاصات التابعة للمركز االستشفائي ابن 
سينا ويف الفصول الثالث والثالث مكرر والثالث مكرر مرتني االختصاصات التابعة لكل من املراكز 
االستشفائية ابن رشد، وحممد اخلامس واحلسن الثاين، فإنه كان عىل املحكمة قبل البت يف املوضوع 
التأكد من مستشفى حصول الوالدة وتقرير ما إذا كان هذا املستشفى تابعا للمركز االستشفائي ابن 

سينا وبالتايل حتميل املسؤولية للجهة الطبية املعنية.

(القرار عدد 1105 الصادر بتاريخ 05/10/2017 يف امللف اإلداري عدد 2017/3/4/244)
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استقالة عضو يف حزب سيايس - رشوط نفاذها.  .31

االلتزام  رشيطة  منه  ينسحب  أن  شاء  وقت  أي  يف  و  سيايس  حزب  يف  عضو  لكل  يمكن 
باإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األسايس للحزب يف هذا الشأن، وأن االستقالة ال تكون نافذة 
إال بعد موافقة األجهزة املوكول إليها النظر يف ذلك، واملحكمة ملا مل تبحث يف مد استيفاء مسطرة 
االستقالة وفقا للنظامني األسايس والداخيل للحزب رغم ما لذلك من آثار عىل وجه قضائها، يكون 

قرارها منعدم التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 8 الصادر بتاريخ 05 يناير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/1/4/3777)

تسوية وضعية - منع قانوÂ من الجمع بu األجرة واملعاش أو أي إيراد آخر يدخل يف حكمه.  .32

مايل  مبلغ  املطلوب  لفائدة  بأدائها  الطالبة  عىل  القايض  املستأنف  احلكم  أيدت  ملا  املحكمة  إن 
كأجر سنوي خام دون إعامل األثر القانوين املرتتب عن املقتضيات اآلمرة للامدة األوىل من القانون رقم 
77.99 بتاريخ 15 فرباير 2001 التي متنع اجلمع بني األجرة واملعاش أو أي إيراد آخر يدخل يف حكمه، 

فإهنا مل جتعل ملا قضت به من أساس وعللت قرارها تعليال فاسدا.
(القرار عدد 21 الصادر بتاريخ 05 يناير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/4588)

تبليغ - شهادة التسليم تتضمن عبارة توصل مكتب الضبط وخالية من ذكر اسم الشخص املتسلم   .33

وتوقيعه - أثرها. 
أن  لوقوعه خارج األجل، رغم  قبول االستئناف شكال  بعدم  ملا قضت  إن حمكمة االستئناف 
شهادة التبليغ ال تتضمن البيانات املنصوص عليها يف الفصل 39 من قانون املسطرة املدنية، إذ جاءت 
خالية من ذكر اسم الشخص املبلغ إليه ومن توقيعه وأن االكتفاء بتضمني شهادة التبليغ عبارة توصل 
 ،البيانات األخر يغني عن  املتسلم وتوقيعه ال  الشخص  بيان اسم  الطابع دون  الضبط مع  مكتب 

تكون قد خرقت املقتىض القانوين املحتج به أعاله.
(القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 12 يناير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/1/4/1519)

طبيب متخصص – استقالته – قرار ضمني بالرفض – مرشوعيته.  .34

بمقتىض املادة 32 مكررة من املرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 13/05/1993 املتعلق بوضعية 
الطلبة اخلارجيني والداخليني املقيمني باملراكز االستشفائية ليس هناك ما يستثني ويمنع الطاعن من 
نقض التزامه، وإنام رتب عىل ذلك جزاء إرجاع املبالغ التي استفاد منها خالل مدة التكوين، واملحكمة 
ذلك  عن  يرتتب  ما  مع  فيه  املطعون  االستقالة  رفض  قرار  بإلغاء  القايض  املستأنف  احلكم  أيدت  ملا 
التطبيق،  الواجب  القانون  النازلة  تأويال صحيحا، وطبقت عىل  املادة أعاله  أولت  قانونا، تكون قد 

وعللت قرارها تعليال سليام.

(القرار عدد 25 الصادر بتاريخ 12 يناير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/1/4/2132)



77

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2

0

1

7

تقييد احتياطي لدعوى التعرض الغ% الخارج عن الخصومة - قرار املحافظ برفض التشطيب عليه   .35

– مرشوعيته.
من املقرر أنه يمكن تقييد دعو تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة تقييدا احتياطيا إذا كانت 
املستأنف عليه طلب من  الطرف  تقييد عقد رشائه، وملا كان  رتبته يف  غاية رافعها محاية حقه ومحاية 
أي  عىل  يستند  أن  دون  املستأنفني  موروث  لفائدة  املنجز  االحتياطي  التقييد  عىل  التشطيب  املحافظ 
عقد أو حكم هنائي يثبت انقضاءه أو انعدام احلق املطلوب التشطيب عليه، فإن قرار املحافظ القايض 
برفض التشطيب عىل التقييد االحتياطي يبقى سليام وغري مشوب بأي عيب يربر إلغاءه، مما جاء معه 

القرار املطعون فيه مؤسسا ومعلال تعليال كافيا.

(القرار عدد 54 الصادر بتاريخ 19 يناير 2017 يف امللف اإلداري عدد 64/1/4/2015)

بتقدير مرشوعية  املختص  القضاء هو   – استثنا�  عام  بناء عىل جمع  مكتبها  تجديد   – جمعية   .36

االجت�ع وليس السلطة املحلية.
يتضمن  بترصيح  توصلت  عندما  القائد  يف  املمثلة  املحلية  السلطة  أن  هلا  تبني  ملا  املحكمة  إن 
أعضاء مكتب جديد جلمعية سبق أن رصح هبا بكيفية قانونية، ورأت وجوب امتثاهلا لنص املادة 5 من 
ظهري 15 نونرب 1958 الذي ال يسمح هلا بتقدير مرشوعية االجتامع، ألن اجلهة املختصة هبذا التقدير هو 
القضاء وحده بناء عىل طلب من ذوي املصلحة، واعتربهتا متجاوزة الختصاصها، خاصة وأن قانون 
اجلمعيات مبني عىل نظام الترصيح ويبقى القضاء هو املرجع الوحيد إلعالن حالة البطالن وتقرير 
حل املخالفة للقانون، مادام أن املكتب املسري الذي طالب بوصل الترصيح بالتغيري قد متسك بأنه نتج 
القرار  بإلغاء  الذي قىض  املستأنف  تأييدها للحكم  استثنائي، ورتبت عن ذلك  عن أشغال مجع عام 

اإلداري املطعون فيه، تكون قد بنت قرارها عىل أساس صحيح من القانون، وعللته بام فيه الكفاية.

(القرار عدد 65 الصادر بتاريخ 19 يناير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/4483)

طلب إيقاف التنفيذ - أمر الرئيس األول ملحكمة االستئناف يف مادة تحديد أتعاب محام - عدم   .37

قبوله.
ملا كان أمر الرئيس األول ملحكمة االستئناف يف مادة حتديد أتعاب حمام املطلوب إيقاف تنفيذه 
موضوع  والقرارات  األحكام  ضمن  يندرج  ال  فإنه  قضائية،  سلطة  عن  وصادر  رصف  قضائي  أمر 

الفصل 361 من قانون املسطرة املدنية واملادة 97 من قانون املحاماة وبالتايل يبقى الطلب غري مقبول. 

(القرار عدد 85 الصادر بتاريخ 19 يناير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/1/4/1450)

دعوى اإللغاء – طبيعتها العينية – أثرها.  .38

ملا كانت دعو اإللغاء دعو عينية تستهدف خماصمة قرار إداري وتوجه ضد مصدره، فإن 
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املقال االفتتاحي للدعو عندما مل يوجه ضد اجلهة مصدرة القرار الذي تم إلغاؤه، جيعل الطلب أصال 
غري مقبول.

(القرار عدد 137 الصادر بتاريخ 02 فرباير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/144)

قرار العزل – الطعن فيه باإللغاء – مرشوعيته.  .39

إن املحكمة ملا اعتمدت الشواهد الطبية املرفقة بمقال الطعن باإللغاء، للقول بكون املطلوب يف 
النقض كان مصابا بمرض نفيس يقتيض توقفه عن العمل ملدة طويلة وجيعله فاقدا لإلدارة والتمييز، 
تاريخ  من  إال  حقه  يف  الصادر  العزل  بقرار  بعلمه  عليه  االحتجاج  يمكن  ال  أنه  إىل  بذلك  لتخلص 
متاثله للشفاء وقدرته عىل استئناف عمله، واعتربت دعواه مرفوعة داخل األجل القانوين، وارتكزت 
أيضا عىل نفس الشواهد الطبية لتربير غيابه عن العمل، دون أن تأمر بإجراء خربة طبية تعهد لذوي 
إدراكه  عىل  تأثريه   ومد النقض،  يف  املطلوب  به  أصيب  الذي  املرض  طبيعة  لتحديد  االختصاص 
ومتييزه، ومدته، وتاريخ الشفاء منه، وترتيب اآلثار القانونية الواجبة عن كل ذلك، تكون قد عللت 

قرارها تعليال ناقصا موازيا النعدامه.

(القرار عدد 140 الصادر بتاريخ 02 فرباير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/2757)

تصميم تهيئة – ميض عرش سنوات من تاريخ النرش يف الجريدة الرسمية – أثره.  .40

تستوجب  العامة  املنفعة  بأن  إعالن  بمثابة  التهيئة  تصميم  عىل  باملوافقة  القايض  النص  كان  ملا 
جتهيزات  خرضاء،  مناطق  الطرق،  (حدود  العمومية  التجهيزات  إلنجاز  الالزمة  بالعمليات  القيام 
رياضية والتجهيزات العامة)، فإنه ال جيوز القيام بإعالن آخر للمنفعة العامة للغرض نفسه فيام بخص 
املناطق املخصصة للتجهيزات املذكورة قبل انرصام عرش سنوات من تاريخ نرش النص املوافق عىل 
تصميم التهيئة يف اجلريدة الرسمية، وعند انتهائها حيق ملالكي األرايض التي مل يعد يشملها اإلعالن 
يكون ذلك  أن  قانونا رشط  املتطلب  الوجه  العامة االستفادة من ملكهم واستغالله عىل  املنفعة  عن 

مطابقا للغرض املخصصة له املنطقة التي تقع فيها.

(القرار عدد 150 الصادر بتاريخ 02 فرباير 2017 يف امللف اإلداري عدد 3912/1/4/2015)

قرار العزل مع إيقاف الراتب – مرشوعيته.  .41

إن املحكمة ملا خلصت إىل خلو امللف مما يفيد احرتام اإلدارة لإلجراء الشكيل اجلوهري املتمثل 
يف اختاذ قرار بإيقاف الراتب يف حق املطلوب يف النقض، مرتبة عىل ذلك كون قرار العزل الصادر يف 
حقه غري مرتكز عىل أساس يف غياب احرتام ضامنة من الضامنات األساسية املنصوص عليها قانونا، 
دون أن تناقش بام فيه الكفاية اإلجراءات التي اختذهتا اإلدارة يف حق املطلوب يف النقض من توجيه 
إنذار إليه عىل آخر عنوان مرصح به هلا، وتوقيفها الفعيل ألجرته تبعا ملنشور رئيس احلكومة الذي تم 
يف إطاره حتويل حوالته إىل مقر عمله لتسلمها منه وعدم قيامه بذلك، وهي واقعة مل ينازع فيها املطلوب 
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يف النقض، ثم ترتيب اآلثار القانونية الواجبة عن ذلك، يكون قرارها غري مرتكز عىل أساس قانوين 
سليم. 

(القرار عدد 196 الصادر بتاريخ 16 فرباير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2014/1/4/2881)

مستحقات الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي – تقادمها.  .42

إن مقتضيات الفصل 76 من ظهري 27/07/1972 املنظم للصندوق الوطني للضامن االجتامعي املحتج 
التي  التحصيل   بدعو تتصل  (الطالب)  الصندوق  مستحقات  بتقادم  للقول  املطلوبة  طرف  من  به 
يرفعها الصندوق من أجل استخالص ديونه حسب الفقرة األوىل منه ويتقادم حقه يف الدين حسب 
مقتضيات  تندرج ضمن  وإنام  ادعاءها،  املدعية  عليها  التي أسست  باحلالة  تتعلق  الثانية، وال  الفقرة 
الفصل 28 من نفس القانون التي تقيض بمبارشة االستخالص، وجتري املتابعات عند االقتضاء كام هو 
الشأن يف الرضائب املبارشة خالل أربع سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة املداخيل القابلة للتنفيذ 
طبقا للفصل 9 من مدونة حتصيل الديون العمومية كسائر الديون العمومية عىل امللزم، واملحكمة ملا 
املبارشة من  التحصيل  الذي قىض ببطالن إجراءات  املستأنف  نحت خالف ما ذكر، وأيدت احلكم 

طرف الصندوق، فإهنا مل جتعل ملا قضت به أساسا من القانون.
(القرار عدد 220 الصادر بتاريخ 16 فرباير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/2809)

صفة الخلف العام يف التقايض – اتصالها بالنظام العام – أثرها.  .43

إن رشط الصفة يف التقايض من النظام العام وتثريه املحكمة تلقائيا يف مجيع مراحل الدعو متى 
تبني هلا ذلك، واملحكمة ملا قضت بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم بعدم قبول الطلب بعلة أن الرابطة 
بإنذارهم بإصالح  الطالبني كخلف عام واملالكة األصلية منتفية، فإهنا مل تكن ملزمة  التي جتمع بني 

املسطرة، وجاء قرارها تعليال صحيحا وسليام.
(القرار عدد 258 الصادر بتاريخ 16 فرباير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/677)

سكن وظيفي – مدرج ضمن الئحة املساكن التابعة لوزارة العدل - عدم قابليته للتفويت عمال   .44

.uقتضيات املرسوم املتعلق ببيع مساكن الدولة ملن يشغلها من املوظف�
إن املحكمة ملا ثبت هلا أن املسكن الذي يشغله الطاعن مدرج ضمن الئحة املساكن الوظيفية 
التابعة لوزارة العدل موضوع القرار املشرتك لوزير االقتصاد واملالية ووزير العدل، واعتربت 
من  يشغلها  ملن  الدولة  مساكن  ببيع  املتعلق  املرسوم  بمقتضيات  عمال  تفويته  جيوز  ال  أنه 
املوظفني، فإن ما متسك به الطالب من كون الالئحة املحددة للمساكن الغري قابلة للتفويت 
بمقتىض القرار املشرتك خمالفة للقانون ألهنا مل تصدر داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ نرش 
املرسوم املتعلق باإلذن يف بيع العقارات اململوكة للدولة ملن يشغلها من املوظفني، ال أثر له 

عىل سالمة القرار املشرتك، طاملا أن املرشع مل يرتب أي جزاء عىل ذلك. 

(القرار عدد 259 الصادر بتاريخ 16 فرباير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/681)
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 - باإللغاء  فيه  الطعن   – للمعارضة  داÄة  لجنة  رئاسة  إسناد  موضوعه   - ج�عي  مجلس  قرار   .45

مرشوعيته.
 املتعلق باجلامعات، ختصص رئاسة إحد  113/14 التنظيمي رقم  القانون  من   27 املادة  بمقتىض 
اللجان الدائمة للمعارضة، وحيدد النظام الداخيل للمجلس كيفيات ممارسة هذا احلق، واملحكمة ملا 
ثبت من وثائق امللف أن العضو الذي أسندت إليه رئاسة اللجنة املذكورة قدم ترشيحه بناء عىل برنامج 
أيدت  عندما  فإهنا  اجلامعي،  املجلس  مكونات  داخل  املعارضة  بموقع  يتمركز  الذي  السيايس  حزبه 
واخلدمات  املرافق  جلنة  رئاسة  بإسناد  املتعلق  اجلامعي  املجلس  قرار  بإلغاء  القايض  املستأنف  احلكم 
أعاله،  به  املحتج  القانوين  املقتىض  قد خرقت  تكون  قانونا،  ذلك  يرتتب عن  ما  مع  املذكور  للعضو 

وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه.

(القرار عدد 282 الصادر بتاريخ 2017 فرباير 16 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/27)

القضاء  وليس  العادي  القضاء  أمام  فيه  الطعن   – التحفيظ  إجراءات  إ�ام  برفض  املحافظ  قرار   .46

اإلداري.
ملا كان موضوع الدعو يرمي إىل إلغاء قرار املحافظ عىل األمالك العقارية القايض برفض إمتام 
إجراءات التحفيظ، وهي حالة تندرج ضمن حاالت رفض التحفيظ، فإن املحكمة االبتدائية هي التي 

ينعقد هلا االختصاص نوعيا للبت فيها، وخترج بالتايل عن االختصاص النوعي للقضاء اإلداري.

(القرار عدد 320 الصادر بتاريخ 23 فرباير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/1/4/3016)

خربة - دفع بعدم اختصاص الخب% – يندرج ضمن حاالت التجريح.  .47

إن املحكمة ملا ردت الدفع بعدم اختصاص اخلبري ألنه يندرج ضمن حاالت التجريح التي نظم 
املدنية  املسطرة  قانون  من   62 الفصل  مقتضيات  قد طبقت  بذلك  تكون  وآجاالها،  املرشع مسطرهتا 

تطبيقا سليام.

(القرار عدد 389 الصادر بتاريخ 09 مارس 2017 يف امللف اإلداري عدد 2016/1/4/197)

مقرر تأديبي – ترسيب أسئلة االمتحان – الطعن فيه باإللغاء – مرشوعيته.  .48

إن املحكمة ملا أوردت ضمن تعليالت قرارها أن الطالب تم عرضه عىل املجلس التأديبي يف 
عدة جلسات وأبد أوجه دفاعه، وأن الضامنات التأديبية قد تم استيفاؤها، وأن املخالفة املهنية ثابتة 
إداري، كام  بارتكابه خلطأ  به  تقدم  الذي  املهمة  أقر من خالل طلب اإلعفاء من  أنه  دام  ما  يف حقه، 
أسئلة  أجوبة جاهزة عن  التلميذة وبحوزهتا  أفاد ضبط  اإلعدادية  املنجز من طرف مدير  التقرير  أن 
االمتحان، علام أن مصدرها الوحيد يف احلصول عليها هو أبوها الطالب، خاصة وأن الظرف الذي 

يتضمن األسئلة كان متواجدا يف بيته، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 416 الصادر بتاريخ 09 مارس 2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/1519)
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غرامة تهديدية – طلب تصفيتها – توجيهها ضد وزير الصحة شخصيا – االختصاص النوعي للمحاكم   .49

اإلدارية.
األمر  وأن  شخصيا،  الصحة  وزير  مواجهة  يف  التهديدية  الغرامة  تصفية  يروم  الطلب  كان  ملا 
الصحة  القضائية يف مواجهة وزارة  التنفيذ اجلربي لألحكام  بإجراء من إجراءات  يتعلق  يف جوهره 
كمرفق عمومي، وليس يف مواجهة الوزير شخصيا، فإن املحاكم اإلدارية هي املختصة نوعيا من حيث 
املبدأ بخصوص تنفيذ األحكام اإلدارية يف مواجهة املرفق العمومي عىل الرغم من توجيه الطلب ضد 

شخص غري معني بالتنفيذ، ويبقى احلكم املستأنف يف هذا اإلطار واجب التأييد من حيث املبدأ .

(القرار عدد 429 الصادر بتاريخ 09 مارس 2017 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/664)

عملية انتخابية – الطعن يف نتيجتها من طرف الوكيل القضا� للمملكة بصفته هذه ونيابة عن   .50

الدولة يف شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية – تقد ه من ذي صفة ومصلحة.
مصلحة  وهلا  الطعن  موضوع  االنتخابية  العملية  يف  أساسيا  طرفا  السلطة  أو  اإلدارة  كانت  ملا 
ثابتة، فإن املرشع عندما منحها حق الطعن يف نتيجة العملية االنتخابية يكون قد أقر حقها يف الدفاع عن 
كل قراراهتا املتعلقة هبا بام يقتضيه القانون ملامرسة ذلك من خالل تكليف الوكيل القضائي للمملكة أو 
أي حمام من املحامني املقيدين بجدول هيئة املحامني للنيابة عنها، لذلك، فإن تقديم الطعن احلايل من 
طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة يف شخص رئيس احلكومة وعن وزير 
الداخلية، يكون مقدما من ذي صفة ومصلحة، وغري خارق ألي مقتىض قانوين حمتج بخرقه، والطعن 

بذلك يكون مقبوال.

(القرار عدد 712 الصادر بتاريخ 04 ماي 2017 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/425)

التأكد من  بإنجاز أشغال تجهيز وإصالح ذات طابع استعجايل – وجوب  أمر  مجلس ج�عي –   .51

حصول االنجاز الفعيل لها وتسلمها من طرف الج�عة املعنية.
امللحة،  الرضورة  اقتضتها  أشغال  بإنجاز  األمر  بإصدار  تسمح  االستعجال  حالة  كانت  لئن 
وبالتايل جتعل املقاول يف وضعية شبه قانونية من أجل تنفيذ األشغال موضوع األمر املذكور، إال أن 
قد  بأهنا  للقول  يكفي  ال  مقابلها  بأداء  األشغال  صاحبة  للجهة  تعهد  من  رافقه  وما  األمر  هذا  جمرد 
أنجزت فعال يف غياب ما يثبتها بمقبول كدفاتر الورش وما يفيد تسليمها. واملحكمة وأن كانت قد 
استعانت فيام انتهت إليه من احلكم لفائدة املطلوبة يف النقض بمقابل األشغال موضوع األمر باخلدمة 
هلا  الفعيل  اإلنجاز  حصول  ثبوت   مد يف  تبحث  مل  أهنا  إال  النازلة،  يف  منجزتني  بخربتني  املذكورة 
وتسلمها من طرف اجلامعة املعنية وال ما يفيد تتبع هذه األشغال، فضال عن عدم وجود ما يفيد موافقة 
صاحب املرشوع عىل الئحة األثامن، وهي اإلثباتات التي ال حميد عنها يف جمال إثبات األشغال املزعوم 

إنجازها دون حصول التعاقد بشأهنا، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 19 الصادر بتاريخ 12 يناير 2017 يف امللف اإلداري عدد 2015/2/4/2435)
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خطأ األج% – صالحية املشغل يف اختيار العقوبة.  .1
يف  التدرج  باتباع  ملزم  غري  وهو  املرتكب  للخطأ  املناسبة  العقوبة  اختيار  صالحية  للمشغل 
للخطأ  مالئمة  العقوبة  تكون  أن   سو منها  حيد  ال  التي  التأديبية  السلطة  صاحب  فهو  العقوبات، 

املرتكب.

(القرار عدد 114 الصادر بتاريخ 19 يناير 2016 يف امللف االجتامعي عدد 2014/1/5/1008)

خطأ جسيم - سلطة املحكمة يف تقييم الحجج.   .2
إن املحكمة ملا أسست قضائها عىل عدم ثبوت ارتكاب األجري خلطأ جسيم بعد تقييمها للحجج 
املقدمة من طرف املشغلة، وخلصت بعد إجراء البحث ومعاينة الرشيط املدىل به إىل عدم ثبوت قيام 
للتأكد من كون  فنية  أن طلب إجراء خربة  السيارة واعتربت  بإطار عجالت  بإحلاق خسائر  األجري 
وإن  الرشيط  يف  يظهر  الذي  الشخص  أن  باعتبار  منه   جدو ال  الرشيط  يف  يظهر  الذي  هو  األجري 
كان هو األجري فإنه مل يثبت قيامة بإحلاق أية خسائر بعجلة السيارة، يكون بذلك قرارها معلال تعليال 

كافيا.

(القرار عدد 1975 الصادر بتاريخ 06 شتنرب 2016 يف امللف االجتامعي عدد 2015/1/5/1307) 

دفع باملغادرة التلقائية – إثباته.  .3
إن املحكمة ملا ردت الدفع باملغادرة التلقائية عىل أساس أن املشغلة مل تستطع إثبات ذلك رغم 
إتاحة الفرصة هلا بإجراء بحث بناء عىل طلبها، وردت الدفع املتعلق بانعدام املردودية ضمنيا ما دام 

أهنا تشبثت يف األخري باملغادرة التلقائية، تكون قد عللت قرارها تعليال سليام.

(القرار عدد 2263 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2016 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/722) 

قرار التوقيف عن العمل – عدم مرشوعيته – أثره.  .4
ملا كان األثر القانوين املرتتب عن قرار التوقيف عن العمل تأديبيا، يرمي إىل إيقاف عقد الشغل 
أيام، أو عدم سلوك  مؤقتا، فإن عدم رشعيته بسبب جتاوز املدة القصو لإليقاف املحددة يف ثامنية 
املسطرة املنصوص عليها يف املادة 62، ال يؤدي إىل اعتبار قرار التوقيف عن العمل بمثابة فصل تعسفي، 
وإنام يقترص أثر ذلك عىل عدم نفاذ قرار التوقيف عن العمل، جزاء عىل خمالفته للقانون، فيعد وكأنه 
مل يكن، وحتسب مدة التوقيف عن العمل غري املرشوعة ضمن مدة العمل الفعيل. ويف كلتا احلالتني، 
الطرفني،  بني  مستمرة  الشغل  عالقة  تبقى  ال،  أم  مرشوعا  العمل  عن  التوقيف  قرار  كان  سواء  أي 
عالقة  إهناء  وليس  مؤقتا،  العمل  عن  التوقيف  هو  التأديبية  العقوبة  إيقاع  من  املقصود  ألن 

الشغل. 

(القرار عدد 2960 الصادر بتاريخ 27 دجنرب 2016 يف امللف االجتامعي عدد 2015/1/5/1182) 
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مقرر الفصل – تبليغه لألج% بواسطة الربيد املضمون – أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه �كتب   .5
صندوق الربيد وليس من تاريخ التوصل.

ساعة لألجري بواسطة الربيد املضمون، تكون   48 إن العربة يف تبليغ مقرر الفصل داخل أجل 
أن  دام  ما  أو عدم توصله  بتاريخ توصل األجري  الربيد، وليس  إيداعه لد مكتب صندوق  بتاريخ 
املشغل قد قام بام توجبه عليه املادة 63 من مدونة الشغل وال يمكنه أن يضمن نتيجة قيامه هبذا اإلجراء، 
وأن األجري هو من يتحمل تبعات عدم مطالبته بالرسالة املوجهة إليه. واملحكمة، ملا اعتربت أن رجوع 
املضمون بعبارة غري مطلوب بمثابة إخالل من املشغل بمقتضيات املادة 63 من مدونة الشغل، يكون 

قرارها معلال تعليال فاسدا.
(القرار عدد  4 الصادر بتاريخ 03 يناير 2017يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/986)

رفض األج%ة االلتحاق بالعمل – ثبوت ذلك �قتىض محرض مفوض قضا� – انتفاء الطرد التعسفي.  .6
ذلك  للمشغلة  القانوين  املمثل  منها  طلب  أن  بعد  بعملها  االلتحاق  األجرية  رفض  ثبوت  إن 
وانرصافها من مقر العمل حسب حمرض املفوض القضائي، يرتتب عنه انتفاء واقعة الطرد التعسفي. 
من عملها يف  قرينة عىل فصلها  الطاعنة  االستامع لألجرية من طرف  أن جمرد  اعتربت  ملا  واملحكمة 
التقايض فصلها لألجرية،  مراحل  أي مرحلة من  الطاعنة يف  ادعاء  للفصل، وعدم  مقرر  أي  غياب 
وأمام ثبوت واقعة املغادرة التلقائية بمقتىض حمرض مفوض قضائي، يكون قرارها معلال تعليال فاسدا. 
(القرار عدد 48 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/2231) 

عقد شغل محدد املدة – عدم استيفاء رشط تصحيح إمضاء الطرفu – استبعاده واعت�د شهادة   .7
الشهود يف إثبات العالقة الشغلية واستمرارها.

إن املحكمة ملا استبعدت عقد الشغل املحتج به من طرف املشغلة من أجل إثبات أنه عقد حمدد 
املدة، لعدم استيفاء رشط تصحيح إمضاء الطرفني، واعتمدت شهادة الشهود إلثبات العالقة الشغلية 

واستمرارها، يكون قرارها معلال تعليال سليام.
(القرار عدد 78الصادر بتاريخ 24 يناير 2017يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/2356)

الشغل  من مدونة   9 املادة  الشغلية – خرق  العالقة  إنهاء  السمع –  إصابة أج%ة بنقص حاد يف   .8
واالتفاقية الدولية للعمل رقم 111 الخاصة بالتمييز يف مجال االستخدام واملهنة.

االلكرتوين،  الربيد  بمصلحة  تشغيلها  وتم  سمعها،  يف  حاد  بنقص  أصيبت  األجرية  كانت  ملا 
الواقع  خالف  وهو  وجود،  هلا  يعد  مل  املذكورة  املصلحة  أن   بدعو ذلك  بعد  عنها  االستغناء  ليتم 
أمام إثباهتا وجود عامل آخرين يامرسون نفس العمل الذي حرمت منه، فإن إهناء العالقة بسبب عدم 
قدرة األجرية عىل االستمرار يف مزاولة عملها يعترب مردودا مادامت هي نفسها قد أسندت هلا مهام 
وكذلك  الشغل،  مدونة  من   9 املادة  من  الثانية  للفقرة  خرقا  ويشكل  االلكرتوين،  الربيد  مصلحة  يف 
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االتفاقية الدولية للعمل رقم 111 اخلاصة بالتمييز يف جمال االستخدام واملهنة التي اعتمدها املؤمتر العام 
ملنظمة العمل الدولية يف 25 يونيو 1958.

(القرار عدد 85 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2015/1/5/1531) 

عقد عمل غ% محدد املدة – توجيه كتاب إلنهاءه مع إمكانية إبرام عقد عمل جديد بناء عىل   .9
رشوط جديدة – فصل تعسفي.

يعترب  منفردة وبدون رضا األجري،  بنوده بصفة  تغيري  أو  العمل  لعقد  أن وضع حد  املقرر  من 
فصال تعسفيا. واملحكمة ملا اعتربت أن قيام املشغلة بتوجيه كتاب لألجرية إلهناء عقد عمل غري حمدد 
املدة، مع إمكانية إبرام عقد عمل جديد بناء عىل رشوط جديدة وأجر حيدد بتوافق بني الطرفني، يشكل 

خرقا رصحيا ملقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، تكون قد عللت قرارها تعليال سليام. 
(القرار عدد 123 الصادر بتاريخ 07 فرباير 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/2361) 

تقديم املشغل سلفة مالية ألجرائه – اسرتدادها عىل شكل أقساط تقتطع من األجور – عدم تجاوز   .10

القسط املقتطع عرش األجر الذي حل أداؤه. 
دفعات  عىل  تسديده  أساس  عىل  املشغلة،  الرشكة  من  ماليا  مبلغا  اقرتض  قد  األجري  كان  ملا 
مقسطة من راتبه الشهري، فإن عدم إدالئه بام يفيد تسديد الدفعات املستحقة عليه من راتبه الشهري 
جيعل املشغلة مستحقة ملبلغ الدفعات التي حل أجلها ال مستحقة ملبلغ الدين بأكمله تطبيقا للامدتني 
386 و387 من مدونة الشغل. والقرار االستئنايف املطعون فيه بتأييده للحكم االبتدائي الذي قىض عىل 

األجري بأدائه لفائدة مشغلته مبلغ الدين بأكمله دون األقساط التي حل أجلها، يكون ناقص التعليل 
املوازي النعدامه.

(القرار عدد 127الصادر بتاريخ 07 فرباير2017يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1533)

تغيب األج%ة بسبب املرض - فحص طبي مضاد خارج مدة التغيب املحددة يف الشهادة الطبية – أثره.  .11

من املقرر قانونا أن املشغل ملزم بإجراء فحص طبي مضاد عىل نفقته داخل مدة التغيب املحددة 
يف الشهادة الطبية املدىل هبا من طرف األجري، واملحكمة ملا ثبت هلا أن الفحوصات املضادة 
التي أجريت عىل األجرية كانت خارج مدة التغييب املحددة يف شهادهتا الطبية، ورتبت عىل 
الغياب كان غري مربر مما يغني عن إجراء بحث، يكون  بأن  الدفع  ذلك عدم اجلدو من 

قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 156الصادر بتاريخ 14 فرباير 2017يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1682)

حضور األج% لجلسة االست�ع – عدم م�رسة حقه يف اختيار من يؤازره رغم إشعاره بذلك يف   .12

االستدعاء – تعيu املشغلة ملندوب األجراء بصفة تلقائية – أثره.
ملا كانت املشغلة قد استدعت األجري من أجل حضور جلسة االستامع، وضمنت االستدعاء 
جلسة  إىل  حضوره  فإن  النقابيني،  املمثلني  أحد  أو  األجراء،  مندويب  من  يمثله  من  باختيار  إشعاره 
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االستامع دون أن يامرس حقه يف اختيار من يؤازره، وإقدام املشغلة بصفة تلقائية عىل تعيني مندوب 
األجراء حلضور جلسة االستامع، ليس فيه أي إخالل بمقتضيات املادة 62 من مدونة الشغل.

(القرار عدد  304 الصادر بتاريخ 14مارس 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/814)

فصل من العمل - عدم تحرير محرض االست�ع بسبب عدم حضور األج%ة – خرق املادة 62 من   .13

مدونة الشغل.
الطرف  باملقاولة سواء حرض  املشغل حترير حمرض االستامع  قبل فصل األجري من طرف  جيب 
العوارض  تدوين  بعد  أي  الثالثة  املرحلة  يأيت يف  الشغل  مفتش  إىل  اللجوء  وأن  أو مل حيرض،  األجري 
التي حالت دون االستامع إىل األجري سواء من حيث رفضه التوقيع عىل املحرض أو رفض احلضور. 
واملحكمة ملا اعتربت أن فصل األجرية من طرف املشغلة دون حترير حمرض االستامع إليها بسبب عدم 

حضورها، يشكل خرقا ملقتضيات املادة 62 من مدونة الشغل، تكون قد عللت قراراها تعليال كافيا.

(القرار عدد 307 الصادر بتاريخ 21مارس2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1402) 

فصل من العمل – عدم احرتام املواد من 62 إىل 65 من م.ش – أثره.  .14

إن املحكمة ال تنظر إىل األخطاء الواردة يف قرار الفصل من العمل، إال بعد تأكدها من احرتام 
من مدونة الشغل، والتي يرتتب عىل خرقها   65 إىل   62 مسطرة الفصل املنصوص عليها يف املواد من 

اعتبار الفصل الذي تعرض له األجري تعسفيا يستحق عنه التعويض.

(القرار عدد 319 الصادر بتاريخ 21مارس2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1509) 

مسطرة االست�ع الواردة ضمن املادة 62 من م.ش - تطبيقها عىل كل األجراء سواء كان عقد عملهم   .15

محدد املدة أو غ% محدد املدة.
ملا كانت الغاية التي توخاها املرشع من احرتام مسطرة الفصل التأديبي هي عدم مباغتة األجري 
بإهناء العالقة الشغلية معه لسبب يعتربه املشغل مرشوعا ومربرا لإلهناء، فهو بذلك مل يميز بني العقود 
غري املحددة املدة وحمددة املدة مادامت هذه األخرية قد تم فسخها قبل حلول أجلها بسبب خطأ نسب 
من مدونة الشغل تطبق عىل كل   62 لألجري، وبالتايل فإن مسطرة االستامع املنصوص عليها يف املادة 

األجراء سواء كان عقد عملهم حمدد املدة أو غري حمدد املدة.

(القرار عدد 430الصادر بتاريخ 18 أبريل 2017يف امللف االجتامعي عدد 2015/1/5/2318)

اعتصام غ% مربر – عرقلة حرية العمل – أثره.  .16

مل  املشغلة  وأن  هلا،  فعل  كرد  تكن  ومل  الرشكة  إغالق  لواقعة  االعتصام سابقة  واقعة  كانت  ملا 
تفصل العامل كال أو بعضا ألسباب اقتصادية، بل إن األجرية نفذت اعتصاما مع بقية العامل نتيجة 
إلشاعة مفادها أن املمثل القانوين للرشكة يود إغالقها وترسيح العامل، وليس بسبب اإلغالق الفعيل، 
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فإنه ال جمال لالحتجاج بمقتضيات املادة 67 من مدونة الشغل من طرف األجرية، ما دامت هذه األخرية 
دخلت يف اعتصام غري مربر، ترتب عنه عرقلة حرية العمل.

(القرار عدد 431 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2017يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1058)

القانون  – مرشوع   2011 لسنة  اململكة  ودستور  الدويل  العهد  �قتىض  مضمون   – اإلرضاب  حق   .17

التنظيمي – أثره.
طبقا  ممارسته  وكيفيات  رشوط  تنظيمي  قانون  وحيدد  مضمون.  اإلرضاب  حق  أن  املقرر  من 
للفصل 29 من دستور 2011، والفقرة الثالثة من البند األول من املادة الثامنة من العهد الدويل اخلاص 
ساري  وأصبح   16/12/1966 بتاريخ  املتحدة  األمم  هيئة  أقرته  الذي  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق 
املفعول ابتداء من 03/01/1976 والذي صادق عليه املغرب منذ غشت 1976. وملا كان القانون التنظيمي 
تطبيق  عىل  إليه  انتهت  فيام  استندت  حينام  املحكمة  فإن  بعد،  تنزيله  يتم  مل  مرشوع  جمرد  لإلرضاب 

مقتضيات الفصل 9 من مرشوع القانون املذكور، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا.

(القرار عدد 440 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2017يف امللف االجتامعي عدد 2017/1/5/844)

تقديم شكاية من طرف املشغلة - متابعة األج%ة بجنحة خيانة األمانة - عدم التحاقها بالعمل –   .18

مغادرة تلقائية.
من املقرر أن اللجوء إىل القضاء يبقى حقا مكفوال للجميع، واألجرية بعدم رجوعها إىل عملها 
قانونيا إال  إثر شكاية تقدمت هبا مشغلتها، ال يمكن تفسريه  بعد متابعتها بجنحة خيانة األمانة عىل 
بكونه مغادرة تلقائية للشغل، حتى ولو كان بعد تقديم شكاية من طرف املشغل مادام مل يصدر عن 
هذا األخري ما يمكن اعتباره طردا رصحيا ألجريه، واملحكمة ملا اعتربت أن تقديم الشكاية أرض بكرامة 
املطلوبة وأجربها عىل املغادرة تكون قد رتبت آثار قانونية عىل تقديم الشكاية ال أساس هلا من القانون، 
وال يمكن اعتباره وسيلة لدفع األجري نحو مغادرة العمل مادام مل يصدر عن املشغل ما يفيد رغبته يف 

الطرد. 

(القرارعدد 477 الصادر بتاريخ 2 ماي 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1461)

عقد عمل - تضمينه لحق املشغلة يف فسخه بدون إشعار أو تعويض – بطالنه ملخالفته قاعدة من   .19

النظام العام االجت�عي.
املطالبة  يف  املحتمل  حقهام  عن  مسبقا  التنازل  العمل  عقد  لطريف  جيوز  ال  أنه  قانونا  املقرر  من 
احلق  يعطي  الذي  العقد  وأن  ال،  أم  تعسفيا  اإلهناء  كان  سواء  العقد  إهناء  عن  الناجتة  بالتعويضات 
للمشغلة يف فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض، ال يرتكز عىل أساس من القانون، بل يعترب باطال 

ملخالفته قاعدة من النظام العام االجتامعي، ويكون إهناء العقد املبني عليه تعسفيا.

(القرار عدد 487 الصادر بتاريخ 02 ماي 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1273) 
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وسائل إلكرتونية – تسجيالت الصوت والصورة - حجيتها يف اإلثبات.  .20

من املقرر أن الوسائل االلكرتونية تعترب وسيلة إثبات أمام القضاء ما مل يثبت عكسها. واملحكمة 
الذي  الفصل  أن  واعتربت  املشغلة،  طرف  من  هبا  املدىل  والصورة  الصوت  تسجيالت  ردت  ملا 
بواسطة حمرض  أثبتت  أن األجرية  بعلة  التعويض،  بالتعسف تستحق عنه  له األجرية متسام  تعرضت 
معاينة أهنا رجعت إىل العمل ومنعت من طرف املشغلة، وأن التسجيل املتعلق باملوافقة عىل الرجوع 
إىل العمل رشيطة االعتذار، يعد امتناعا من إرجاع األجرية إىل العمل لكونه مقيد برشط االعتذار، 
وأن اإلنذارات املوجهة إىل األجرية كانت بعد تاريخ منعها من الرجوع إىل العمل، تكون قد عللت 

قرارها تعليال كافيا. 
(القرار عدد 521  الصادر بتاريخ 09 ماي 2017يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/2390)

قرار الفصل من العمل – عدم تحديد املرشع أجال معينا التخاذه – وجوب صدوره داخل أجل   .21

معقول.
إن أجل الثامنية أيام الوارد ضمن املادة 62 من مدونة الشغل يتعلق بتاريخ االستامع إىل األجري 
الذي يتعني أن يكون داخل أجل ثامنية أيام من تاريخ التبني من اخلطأ، أما اختاذ قرار الفصل فلم حيدد 
أمره.  من  بينة  عىل  األجري  يكون  حتى  معقول  أجل  داخل  اختاذه  يتعني  وإنام  معينا،  أجال  املرشع  له 
والقرار االستئنايف ملا اعترب أن اختاذ قرار الفصل بعد انرصام أجل الثامنية أيام من تاريخ االستامع إىل 

األجري يشكل خرقا للامدة 62 أعاله، يكون ما انتهى إليه غري مرتكز عىل أساس.
(القرار عدد 530 الصادر بتاريخ 16 ماي 2017يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1202)

عقوبة التوقيف – عدم احرتام مسطرة املادة 62 من م.ش – أثره.  .22

إن املحكمة ملا اعتربت أن اختاذ عقوبة التوقيف من العمل يف حق األجري وفق مقتضيات املادة 
37 من مدونة الشغل دون احرتام مقتضيات املادة 62 من نفس املدونة، جيرد تلك العقوبة من أي أثر 

بالشغل غري ذي أساس، ويضع حدا  ادعاء املشغلة بمنع األجري من االلتحاق  يف مواجهته، وجيعل 
الدعائها مغادرة األجري لشغله تلقائيا، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليام، وعللت قرارها تعليال 

كافيا.
(القرار عدد 547 الصادر بتاريخ 16 ماي 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1136)

الوقت املحدد للعمل - وجود باب الرشكة مغلقا – عدم محاولة االلتحاق  حضور األج% خارج   .23

بالعمل مرة أخرى يف وقته – أثره.
من املقرر أن من يقصد أداء الشغل يلتزم بالوقت املحدد له. وملا ثبت أن األجري حرض إىل العمل 
عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ليجد باب الرشكة مغلقا إىل غاية الساعة الثالثة وثالثة وعرشون دقيقة، 
حيث فتح الباب من طرف إحد املستخدمات التي أخربته باالنتظار إىل حني حضور املسؤول عن 
الرشكة، إال أنه بعد مرور عرشين دقيقة عاد إىل حال سبيله، ومل حياول مرة أخر االلتحاق بالشغل 
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داخل الوقت املحدد لبدايته، فإن املحكمة حينام استخلصت من هذه الواقعة منع األجري من االلتحاق 
بشغله، رغم عدم ثبوهتا، ورتبت عىل ذلك األثر القانوين، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا يوازي 

انعدامه.

(القرار عدد 549 الصادر بتاريخ 16 ماي 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1169) 

من  و495   19  uاملادت انتفاء رشوط  - ثبوت اشتغال األج% لدى رشكة أخرى –  العمل  فصل من   .24

مدونة الشغل.
من مدونة الشغل، يستلزم أن يطرأ تغيري عىل الوضعية القانونية   19 إن تطبيق مقتضيات املادة 
للمشغل، أو عىل الطبيعة القانونية للمقاولة، نتيجة ترصف قانوين يرتتب عنه مثل هذا التغيري كاإلرث 
التغيري،  تاريخ  حتى  املفعول  سارية  الشغل  عقود  تكون  وأن  اخلوصصة،  أو  اإلدماج  أو  البيع  أو 
واستمرار املرشوع، لكي تستمر عقود الشغل يف الرسيان مع املشغل اجلديد، واملحكمة حني اعتربت 
املطلوب أجريا لد الطالبة رغم ثبوت اشتغاله لفائدة رشكة أخر، خالل الثالث سنوات األخرية، 

تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات املادة 495 من مدونة الشغل.

(القرار عدد 573 الصادر بتاريخ 16 ماي 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1295) 

مس% مأجور لحساب املشغل - عدم وجود عقد التسي% الحر – خضوعه لقانون الشغل.  .25

ملا كان األجري يعمل كمسري مأجور حلساب مشغله وخيضع لقانون الشغل من خالل الترصيح 
للتسيري  أي عقد  فإن عدم وجود  االجتامعي،  للضامن  الوطني  الصندوق   لد املشغل  به من طرف 
احلر، وعدم إثبات املشغل للمربر املقبول للفصل أو املغادرة التلقائية باعتباره اجلهة املكلفة بذلك طبقا 

للامدة 63 من مدونة الشغل، جيعل واقعة طرد األجري قائمة.

(القرار عدد 635 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2017/1/5/297) 

فصل من العمل - تلفظ األج%ة بعبارة نابية داخل املعمل – خطأ جسيم ملخالفته قواعد األخالق   .26

واآلداب العامة.
إن التلفظ بعبارة نابية داخل املعمل ويف مواجهة أي كان، يعد خطأ جسيام طبقا ملا هو منصوص 
عليه باملادة 39 من مدونة الشغل، وذلك ملخالفته لقواعد األخالق واآلداب العامة، واملحكمة ملا نفت 
الفعل وصف اخلطأ اجلسيم بعلة أن عبارة السب مل تستهدف أي شخص بذاته، تكون قد  عن هذا 

عللت قرارها تعليال فاسدا.

(القرار عدد 657 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1422) 

قرار الفصل من العمل – تبليغه إىل مفتش الشغل – عدم إرفاقه بنسخة من محرض االست�ع – أثره.  .27

مقرر  من  نسخة  بتوجيه  ملزم  الشغل،  مدونة  من   64 املادة  من  األوىل  للفقرة  طبقا  املشغل  إن 
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الفصل إىل العون املكلف بتفتيش الشغل، دون حاجة إىل إرفاقه بنسخة من حمرض االستامع، وأن ما تم 
التنصيص عليه بالفقرة الثانية من املادة 64، من إلزام املشغل برضورة إرفاق مقرر الفصل بنسخة من 
حمرض االستامع، خيص املسطرة أمام املحكمة، باعتبارها صاحبة االختصاص ملراقبة مرشوعية السلطة 
التأديبية للمشغل، طبقا للفقرة األخرية من املادة 42 من مدونة الشغل، وهي إن كانت مقيدة بالنظر 
الواردة بمحرض  ينبغي أن تكون هي نفسها  الواردة بمقرر الفصل، فإن تلك األسباب  يف األسباب 

االستامع التي أجري بشأهنا حتقيق ودونت به.

(القرار عدد 659 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1575)

تغي% نوع العمل بدون موافقة األج% – استبدال مهمته من حارس لييل إىل مكلف برش املبيدات   .28

– مخالفة االتفاقيات الدولية املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتu وبيئة العمل – فصل تعسفي.
املبيدات يعترب  إن إقدام املشغلة عىل تغيري نوع عمل األجري من حارس لييل إىل مكلف برش 
تغيريا لبنود العقد دون موافقة األجري وخمالفة لالتفاقية الدولية عدد 155 املتعلقة بالسالمة والصحة 
املهنيتني وبيئة العمل التي تستلزم احلفاظ عىل صحة وسالمة األجراء، واملحكمة ملا اعتربت أن مغادرة 
األجري لعمله هلذا السبب ال يعترب مغادرة تلقائية، ورتبت عىل ذلك أن الفصل الذي تعرض له األجري 

يتسم بالتعسف ويستحق عنه التعويض، يكون قرارها معلال تعليال كافيا.

(القرار عدد 709الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2017يف امللف االجتامعي عدد 2017/1/5/281)

الصادر يف  القرار  الطعن يف  بالنقض بشكل مستقل عن  فيه  الطعن   - بإصالح خطأ مادي  حكم   .29

املوضوع – عدم قبوله.
من املقرر أن األحكام التمهيدية، وما يف حكمها، كاألحكام الصادرة بإصالح خطأ مادي، ال 
يمكن الطعن فيها إال يف وقت واحد مع األحكام الصادرة يف املوضوع، والطالبة ملا تقدمت بطلب 
القرار  بالنقض يف  الطعن  الصادر بشأن إصالح خطأ مادي بشكل مستقل، عن  القرار  النقض ضد 
بالترصيح  من ق.م.م، ويكون حريا   140 الفصل  ملقتضيات  يشكل خمالفة  فإنه  املوضوع،  الصادر يف 

بعدم قبوله. 

(القرار عدد 731 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/1/5/1296) 

مقرر الفصل من الشغل – عدم وجود أي أجل التخاذه - سلطة محكمة املوضوع يف تقدير هذا   .30

األجل حسب ظروف الحال.
باملواد من  املنصوص عليها  الشغل بسبب اخلطأ اجلسيم،  الفصل من  ال يوجد ضمن مسطرة 
62 إىل 64 من مدونة الشغل، أي نص يلزم باختاذ مقرر الفصل من الشغل، داخل أجل ثامنية أيام من 

تاريخ إنجاز مسطرة االستامع إىل األجري، لكن باعتامد املرشع ضمن مسطرة الفصل من الشغل ألجال 
الفصل  لتسليم مقرر  ساعة   48 أيام إلنجاز مسطرة االستامع، وأجل  ثامنية  قصرية، حيث حدد أجل 



91

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2

0

1

7

من الشغل إىل األجري، يقتيض أن يكون أجل اختاذ عقوبة الفصل من الشغل قصريا، وتستقل حمكمة 
املوضوع يف تقدير هذا األجل حسب ظروف احلال.

(القرار عدد 756الصادر بتاريخ 07 شتنرب 2017يف امللف االجتامعي عدد 2017/1/5/474) 

تعويض عن الطرد التعسفي – استمرارية العمل – إثباته.  .31

إن املحكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض باعتبار األجرية عاملة لد املشغلة بصفة مستمرة 
طيلة مدة عملها، استنادا عىل شهادة الشاهد املستمع إليه ابتدائيا، وكذا إىل الترصيح الذي قامت به 

املشغلة لد الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، تكون قد عللت قرارها تعليال سليام.

(القرار عدد 2321 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2016 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/158) 

زور فرعي – دفع موضوعي - جواز إثارته ألول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية.  .32

إن املحكمة ملا اعتربت أن الزور الفرعي غري مقبول لتقديمه ألول مرة يف املرحلة االستئنافية، 
واحلال أن األمر يتعلق بدفع موضوعي ال مانع يف القانون حيول دون تقديمه ألول مرة أمام حمكمة 

الدرجة الثانية، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م.

(القرار عدد 2406 الصادر بتاريخ 02 نونرب 2016 يف امللف االجتامعي عدد 2014/2/5/1595) 

عقد محدد املدة - ادعاء استمرارية العمل بعد انتهاء مدته - إثباته.   .33

إن املحكمة ملا اعتربت أن الوثائق املدىل هبا من طرف األجري غري كافية إلثبات استمراريته يف 
العمل مع املشغلة بعد تاريخ انتهاء عقد العمل حمدد املدة، ورتبت اآلثار القانونية عىل ذلك، يكون 

قرارها معلال بام فيه الكفاية.

(القرار عدد 2409 الصادر بتاريخ 02 نونرب 2016 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/228)

دفع بعدم قبول االستئناف – عدم إرفاق مقال االستئناف بنسخة من الحكم املطعون فيه – أثره.  .34

أن  عىل  تنص  املدنية  املسطرة  قانون  من   142 الفصل  من  األخرية  الفقرة  مقتضيات  كانت  ملا 
يديل املستأنف تأييدا ملقاله بنسخة من احلكم املطعون فيه وإال طلبها كاتب الضبط من املحكمة التي 
أن  دام  ما  املستأنف  احلكم  بنسخة  اإلدالء  إلزامية ووجوبية  تدل عىل  الصيغة ال  فإن هذه  أصدرته، 
املرشع خول لكاتب الضبط أن يطلبها يف احلالة التي ال يديل هبا الطاعن، مما يكون معه السبب غري 

منتج، خاصة وأن الطاعن مل يبني ومل يثبت ترضره من اإلخالل املذكور.

(القرار عدد 2935 الصادر بتاريخ 21 دجنرب 2016 يف امللف االجتامعي عدد 2015/2/5/2325) 

تكليف األج% بعمل إضايف - عدم موافقته - تغي% من املشغلة لبنود العقد - فصل تعسفي.  .35

قد  تكون  موافقته  دون  قابض  بمهمة  األول  زيادة عىل عمله  األجري  بتكليف  املشغلة  قيام  إن 
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ال  العمل  إىل  بالرجوع  لإلنذار  استجابته  عدم  وأن  هبا،  القيام  رفض  حقه  ومن  العقد،  بنود  غريت 
للمشغلة  اجلديد  بالنظام  العمل  األجري  رفض  أن  اعتربت  ملا  واملحكمة  للعمل،  تلقائية  مغادرة  يعد 
املسؤولة  هي  املشغلة  وأن  الطرفني،  بني  الرابط  العقد  لبنود  حتريفا  وإنام  العمل،  عن  امتناعا  ليس 
كافيا  تعليال  قرارها  عللت  قد  تكون  ذلك،  عىل  القانونية  اآلثار  ورتبت  الشغل  عقد  إهناء  عن 

وسليام.

(القرار عدد 72الصادر بتاريخ 18 يناير 2017يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/568)

طعن بإعادة النظر – قرار محكمة النقض - تصحيح خطأ مادي – مفهومه.  .36

إذا كان الفصل 379 من ق.م.م املحدد ألسباب الطعن بإعادة النظر ينص عىل أن من بني تلك 
األسباب املطالبة بتصحيح خطأ مادي اعرت قرار حمكمة النقض من شأنه التأثري فيه فإن األمر يقتيض 
وجود خطأ مادي بالقرار. وما اعتربته الطاعنة خطأ ماديا ليس كذلك إذ ما جاء بوسيلة النقض التي 
اعتمدهتا حمكمة النقض لنقض القرار وما عللت به قرارها ال يشكل خطأ ماديا، مما جيعل أي نقاش يف 

تعليل قرار حمكمة النقض إنام هي جمادلة فيه ال يلتفت إليها.

(القرار عدد 107 الصادر بتاريخ 01 فرباير 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2015/2/5/2797) 

النزاع عىل مفتش  االست�ع – عرض  لجلسة  - عدم حضورها  باالستدعاء  بالتوصل  األج%ة  إقرار   .37

الشغل – سالمة مسطرة الفصل من العمل.
إن املحكمة ملا اعتربت أن مسطرة الفصل معيبة رغم إقرار األجرية فعال بالتوصل باالستدعاء، 
وإدالء املشغلة بمحرض مفتش الشغل الذي أكد عرض النزاع عليه من طرف هذه األخرية من أجل 

استكامل مسطرة االستامع يف إطار املادة 62 من املدونة، يكون قرارها فاسد التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 159 الصادر بتاريخ 15 فرباير 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/552) 

عقوبة تأديبية - حق األج% يف إثبات استئناف عمله بكافة الوسائل - وجود حجة كتابية - عدم   .38

جواز دحضها بشهادة الشهود.
إذا كان لألجري أن يثبت استئناف العمل بعد قضاء العقوبة التأديبية بكافة وسائل اإلثبات املتاحة 
قانونا ومنها شهادة الشهود، فإنه متى توفرت لد املشغلة وسيلة إثبات كتابية صادرة عن األجري، 
تعارض ما رصح به الشهود وجب األخذ باحلجة الكتابية التي ال تصمد أمامها شهادة الشهود، إذ ما 

ثبت بالكتابة ال جيوز دحضه بشهادة الشهود. 

(القرار عدد 185 الصادر بتاريخ 22 فرباير 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/558) 

اعتبار األج% يف حكم املستقيل – رشوطه.  .39

لئن كانت مقتضيات املادة 272 من مدونة الشغل ختول للمشغل اعتبار األجري يف حكم املستقيل 
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إذا فقد قدرته عىل االستمرار يف مزاولة شغله، فإن األمر يتعلق باألشخاص غري القادرين عىل العمل 
بصفة هنائية وجتاوز املدة املسموح هبا قانونا. 

(القرار عدد 197 الصادر بتاريخ 22 فرباير2017 يف امللف االجتامعي عدد 2014/2/5/355) 

إغفال البت يف أحد الطلبات – طعن بإعادة النظر وليس الطعن بالنقض.  .40

إن إغفال حمكمة االستئناف البت يف أحد الطلبات يعد من أسباب إعادة النظر أمامها وفقا ملا 
يقيض به الفصل 402 من ق.م.م، وملا كان الطاعن ينعى عىل القرار املطعون فيه إغفال البت يف طلبه 
املتعلق بالتعويض عن الرضر والذي أسامه الفصل التعسفي وهو تعويض سبق له املطالبة به ابتدائيا 
وأعاد التمسك به استئنافيا واملحكمة أغفلت البت فيه فقد كان عليه الطعن يف القرار بإعادة النظر أمام 

املحكمة مصدرته طبقا للمقتىض املذكور، مما جيعل طعنه بالنقض غري مقبول.

(القرار عدد 207 الصادر بتاريخ 01مارس2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/586) 

نزاع شغل ج�عي – وجوب استك�ل باقي إجراءاته قبل اللجوء إىل القضاء.  .41

ملا كان نزاع الشغل يكتيس طابعا مجاعيا فإن اللجوء إىل القضاء يستلزم استكامل باقي إجراءاته 
عن  بإحجامها  القرار  مصدرة  واملحكمة  التحكيم،  إىل  اللجوء  االقتضاء  وعند  الوطنية  اللجنة  أمام 

إبداء الرأي بشأنه تكون قد أغفلت اجلواب عىل ما أثري أمامها وعرضت قرارها للنقض.

(القرار عدد 209 الصادر بتاريخ 01مارس2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/704) 

نزاع حول جزء من األجر - إثباته.  .42

ملا كان اخلالف منصبا عىل جزء من األجر، فإن تقيد املحكمة باألجر الثابت أمامها بعلة أن إثباته 
ال يتأتى بمجرد ترصيح مسجل بقرص منسوب إىل شخص بالرشكة، وال بمحرض املفوض القضائي 
الذي قام بإفراغ حمتو القرص باملحرض الذي مل يتضمن أي إشارة إىل صفة من صدر عنه الترصيح 
من مدونة   345 املادة  بأي خرق ملقتضيات  بالرشكة، يكون قرارها غري مشوب  إذا كان مسؤوال  وما 

الشغل. 

(القرار عدد 232 الصادر بتاريخ 08مارس2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/553) 

مرض األج% – وقف عقد الشغل مؤقتا – عدم جواز فصله من العمل.  .43

من مدونة   32 إن مرض األجري املثبت قانونا يوقف عقد شغله مؤقتا طبقا ملا تنص عليه املادة 
الشغل. وملا كان الثابت فقها وقضاء عدم جواز اختاذ أي عقوبة تأديبية يف حق األجري أثناء توقف عقد 

عمله املربر، فإن فصله خالل الفرتة املذكورة يكون فصال تعسفيا.

(القرار عدد 233 الصادر بتاريخ 08مارس2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/554) 
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عقد شغل – إنهاؤه برتايض الطرفu يف فرتة حمل األج%ة – صحته.  .44

إن احلظر املنصوص عليه يف املادة 159 من مدونة الشغل إنام يكون حال إهناء العقد تعسفيا وهو 
ما ال يمكن تصوره إذا كان اإلهناء برتايض طريف العقد. وملا كان االتفاق بني الطرفني قد تم أمام مفتش 
الشغل، يف إطار الصلح التمهيدي وطبقا ملقتضيات املادة 41 من مدونة الشغل وحرر بشأنه حمرض وقعه 
طرفاه وصادقا عىل صحة توقيعهام لد من جيب، كام وقع بالعطف من طرف مفتش الشغل وتسلمت 
بموجبه األجرية كافة مستحقاهتا، فإنه يعترب منهيا للعالقة الشغلية، وال يمكن الطعن فيه أمام القضاء 
عمال بمقتضيات املادة املذكورة، فيكون القرار الذي اعترب االتفاق باطال بدعو إبرامه أثناء احلمل 

جمانبا للصواب وفاسد التعليل.

(القرار عدد 234 الصادر بتاريخ 08مارس2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/560)

مقرر الفصل - العربة باإليداع سواء عن طريق الربيد أو املفوض القضا� داخل أجل 48 ساعة.  .45

من املقرر قانونا أن العربة باإليداع سواء عن طريق الربيد أو املفوض القضائي داخل أجل ثامنية 
مطابق  القضائي  املفوض  تعيني  طلب  توجيه  تاريخ  كان  وملا  املقرر.  اختاذ  تاريخ  من  ساعة  وأربعني 
لتاريخ اختاذ املقرر، فإن ذلك يعترب كافيا للقول بأن اإلجراء كان قانونيا، واملحكمة ملا نحت غري ذلك 

تكون قد ركزت قضاءها عىل غري أساس.

(القرار عدد 239 الصادر بتاريخ 08مارس2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/1141)

وضعية صحية ال تسمح بالعمل وقوفا – عدم إلحاق األج%ة بعملها وعدم تهيئة عمل يف وضعية   .46

جلوس – فصل تعسفي. 
إن املشغلة ملا مل تقم بإحلاق األجرية بعملها بعد مصاحبتها للمفوض القضائي، ومل تعمل عىل 
هتيئة عمل يف وضعية جلوس يتامشى وحالتها الصحية حسب البني من الشهادتني الطبيتني املنجزتني 
من طرف طبيب املشغلة واللتني تؤكدان أن الوضعية الصحية لألجرية ال تسمح هلا بالعمل وقوفا، 

تكون هي من أقدمت عىل فصلها تعسفيا من عملها.

(القرار عدد 357 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/597) 

عدم حضور األج% يف الوقت املحدد للعمل – منعه من طرف حارس املشغلة إىل حu االستشارة   .47

 – املسؤول  العثور عىل  تعذر  بعد  العمل  إىل  الرجوع  األج%  من  الحارس  – طلب  املسؤول  مع 
وجوب البحث يف صحة هذه الواقعة.

إن املشغلة ملا متسكت استئنافيا بكون األجري مل يتم منعه من ولوج مقر العمل دون سبب بل 
تعليامهتا  ينفذ  كان  الدخول  من  منعه  الذي  احلارس  أن  مؤكدة  للدخول  املحدد  الوقت  بعد  لقدومه 
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الرامية إىل ضبط عملية الدخول، وقد طلب منه الرجوع بعدما بحث عن املسؤول ومل يعثر عليه، فإنه 
كان عىل املحكمة التثبت منه والرد عليه بام يقتضيه احلال، إال أهنا بتأكيدها عىل واقعة املنع من الدخول 
دون البحث يف صحتها وظروفها وفيام جاء بأوجه استئناف املشغلة بشأهنا، مل جتعل ملا قضت به أساسا 

قانونيا.

(القرار عدد 409 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/882) 

تغي% عمل األج% – تعديل العقد بإرادة منفردة – طرد مقنع.  .48

تنظيمه متى كان ذلك رضوريا،  إدارة مرشوعها وتنظيمه وإعادة  للمشغلة سلطة يف  لئن كان 
فإن ذلك ال ينبغي أن يرض بالعامل، وأن تعديل عقد العمل من طرف الرشكة املشغلة بإرادة منفردة 
عن  بالرشكة  مسؤولة  من  األجرية  عمل  بتغيري  وذلك  الشغل  عقد  يف  جوهرية  عنارص  عىل  انصب 
مصلحة الزبناء إىل العمل بمصلحة توزيع اهلاتف يعترب ترصفا يتسم بطابع التعسف يف تغيري مناصب 
الشغل وفيه مساس بصفة املطلوبة يف العمل ويؤثر عىل معنوياهتا لكونه ال يتالءم وكفاءهتا املهنية، وأن 

امتناعها من االلتحاق بالعمل اجلديد ال يعترب مغادرة تلقائية بل طردا مقنعا.

(القرار عدد 429 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/1082)

حادثة شغل – األجر الواجب اإلع�ل.  .49

ملا كانت حادثة الشغل قد وقعت بتاريخ 31/5/2012، فإن األجر الواجب االعتامد يف حتديد اإليراد 
حال ثبوت تقايض املصاب أقل من احلد األدنى الذي كان ساري املفعول خالل السنة السابقة عىل 
وقوع احلادثة وهو 24.344,32 درهم املحدد بمقتىض مقرر وزير التشغيل والتكوين املهني رقم 618.10 
بتاريخ 10/2/2010 (جريدة رسمية عدد 5826 بتاريخ 1/4/2010) الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1/7/2009 

وظل نافذا إىل غاية 30/6/2012 وليس 25.200 درهم.

(القرار عدد 236 الصادر بتاريخ 08مارس2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/747) 

دعوى التعويض عن تفاقم الرضر - وفاة الضحية يف املرحلة االستئنافية - أثرها.  .50

ملا كان األمر يتعلق بورثة انتقل إليهم يف املرحلة االستئنافية احلق يف مواصلة دعو موروثهم 
حمله،وآل هلم احلق يف احلصول عىل التعويض عن تفاقم الرضر الذي كان سيؤول إليه لو بقي عىل قيد 
حياته،فإن املحكمة عندما اعتربت الورثة املذكورين ال حق هلم يف احلصول عىل اإليراد لتجاوزهم 
نازلة  من الظهري املذكور،واحلال أن هذا الفصل ال ينطبق عىل   102 السن املنصوص عليه يف الفصل 

احلال، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه.

(القرار عدد 375 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/1131)
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طعن بتعرض الغ% الخارج عن الخصومة – رشوطه.  .51

إذا كان من حق كل شخص أن يتعرض عىل حكم قضائي يمس بحقوقه إذا مل يستدع هو أو من 
ينوب عنه يف الدعو، فإن ذلك رهني بعدم استدعائه أو من ينوب عنه. 

(القرار عدد 590 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/1225)

مسطرة الفصل - عدم سالمة إجراءاتها - أثرها.  .52

ملا كانت مسطرة الفصل معيبة بسبب عدم إرفاق مقرر الفصل املوجه لألجري بمحرض االستامع 
 ،املنصوص عليه باملادة 62 من مدونة الشغل، فال يتأتى للمشغلة الدفع بسقوط احلق يف إقامة الدعو

بعلة انرصام التسعني يوما املنصوص عليه باملادة 65 من نفس املدونة.

(القرار عدد 616 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/1590) 

غرامة إجبارية – عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي.  .53

القانون ال يكون ساري  أثر رجعي، وأن  للقانون  ليس  اململكة  من دستور   6 الفصل  بمقتىض 
بالغرامة  املطالبة   الدعو موضوع  كان  وملا  الرسمية.  باجلريدة  نرشه  تاريخ  من  ابتداء  إال  املفعول 
 للدعو تابعة   اليومية وهي دعو التعويضات  املربر يف رصف  التأخري غري  اليومية عن  اإلجبارية 
بمقتىض  املحدد   6/2/1963 ظهري  ملقتضيات  خاضعة  تبقى  فإهنا  التعويضات،  بتلك  القاضية  األصلية 
الفصل 79 منه نسبة الغرامة اليومية يف %1 من جمموع املبالغ غري املؤداة، وهو ما كان عىل املحكمة التقيد 
%3 تكون قد طبقت القانون بأثر  والذي رفعها إىل   12-18 به إال أهنا بإخضاعها الغرامة للقانون رقم 

رجعي وعرضت قرارها للنقض.

(القرار عدد 711 الصادر بتاريخ 26 يوليوز2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/1194) 

عقد شغل - عدم توصل األج% بنظ% منه وعدم املصادقة عىل إمضائه – حجيته.  .54

يف حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب حتريره يف نظريين موقع عليهام من طرف األجري واملشغل 
واملحكمة  النظريين.  بأحد  األجري  وحيتفظ  املختصة  اجلهة  قبل  من  إمضائهام  صحة  عىل  ومصادق 
منهام، وعدم  بنسخة  بعلة عدم توصل األجري  املشغلة  املستدل هبام من طرف  العقدين  استبعدت  ملا 
عىل  العمل  استمرار  إثبات  يف  واعتمدت  املختصة،  اجلهة   لد عليهام  إمضائه  صحة  عىل  مصادقته 
شهادة الشهود، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، وجاء قرارها معلال بام فيه الكفاية ومرتكزا 

عىل أساس.

(القرار عدد 742 الصادر بتاريخ 06 شتنرب 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/2349) 
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مرض مهني - أجل مسؤولية املشغل.  .55

عن  التعويض  بشأن  الصادرة  الترشيعية  القوانني  مقتضيات  املهنية  األمراض  عىل  تطبق  لكي 
األرضار النامجة عن حوادث الشغل، فإن تاريخ الشهادة الطبية امللحقة بالترصيح باملرض املثبتة لوجود 
هذا املرض يعترب بمثابة تاريخ حادثة شغل، وإذا تويف العامل من جراء مرض مهني قبل الترصيح هبذا 
املرض، فإن تاريخ الوفاة يعترب بمثابة تاريخ حادثة شغل، غري أن املشغل ال يكون مسؤوال سواء غادر 
العامل تلك املؤسسة أم ال يف وقت اإلثبات الطبي املنصوص عليه بالفقرة األوىل، إال إذا وقع هذا 
العامل معرضا  اليوم الذي مل يبق فيه  اإلثبات قبل انرصام أجل يسمى أجل املسؤولية، ويبتدئ من 

للخطر يف املؤسسة املذكورة.

(القرار عدد 773 الصادر بتاريخ 13 شتنرب 2017 يف امللف االجتامعي عدد 2016/2/5/1704) 
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سادسا : القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية
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الغرفة  إلغاؤه من طرف   – االختصاص  بعدم  االبتدائية  باملحكمة  التحقيق  أمر قايض   – تحقيق   .1
الجنحية – نقصان التعليل املوازي النعدامه.

إن أمر قايض التحقيق بعدم االختصاص اعتامدا عىل أن األفعال موضوع املطالبة بإجراء حتقيق 
تكيف بصفة اجلناية، لوجود تزوير يف وثائق رسمية عن طريق تغيري احلقيقة فيها بسوء نية، والغرفة 
اجلنحية ملا ألغت األمر املذكور بعلة أن قايض التحقيق أضاف أفعال جديدة للمتهمني رغم خلو امللف 
من مطالبة إضافية بإجراء حتقيق بعد سلوك مقتضيات املادة 84 من قانون املسطرة اجلنائية، فإهنا مل تربز 
كون األفعال التي وصفها هذا األخري بأهنا تكون جناية غري مشمولة بملتمسات النيابة العامة بإجراء 
التحقيق، أو أن املحقق أخل يف بحثه بام تفرضه عليه مقتضيات املادة 85/1 من نفس القانون، أو أن يف 
املوازي  التعليل  بنقصان  الكشف عن احلقيقة، مما يكون قرارها مشوبا  ما يعوق  املذكور  اختاذ األمر 

النعدامه.

(القرار عدد 23 الصادر بتاريخ 04 يناير 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/1/6/16350)

قرار باإلحالة إىل محكمة زجرية - عدم قابليته للطعن بالنقض إال مع الحكم يف الجوهر.  .2
من املقرر قانونا أنه ال يمكن طلب نقض قرارات اإلحالة إىل حمكمة زجرية إال مع احلكم يف 
الطاعن  بمتابعة  قىض  ملا  فيه  املطعون  والقرار  ق.م.ج،  من   227 املادة  مقتضيات  مراعاة  مع  اجلوهر، 
بجنحتي عدم توفري مؤونة شيك وخرق املنع بسحب شيكات، طبقا للمواد 316 و317 و318 من مدونة 
التجارة، وبإحالته عىل املحكمة االبتدائية ملحاكمته طبقا للقانون، يكون غري قابل للطعن فيه بالنقض 

إال مع احلكم الصادر يف اجلوهر، مما يتعني معه الترصيح بعدم قبول طلب النقض.

(القرار عدد 25 الصادر بتاريخ 04 يناير 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/1/6/1080-1081)

عقوبة تأديبية - ضابط الرشطة القضائية – سلطة الغرفة الجنحية يف تقديرها.  .3
للرشطة  ضابط  قبل  من  ارتكب  مهني  إخالل  لكل  قانونا  املقررة  التأديبية  العقوبة  تقدير  إن 
القضائية أثناء قيامه بمهامه، أمر موكول للسلطة التقديرية للغرفة اجلنحية، وأن الغرفة مصدرة القرار 
املسطرة اجلنائية، توجيه مالحظات  قانون  من   32 املادة  تطبيقا ملقتضيات  ارتأت  فيه، عندما  املطعون 
للمطلوب يف النقض عن اإلخالل املهني املنسوب إليه، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية املخولة 
النقض، وجاء قرارها غري  هلا قانونا يف هذا اإلطار، والتي ال رقابة عليها يف ذلك من طرف حمكمة 

خارق للقانون. 

(القرار عدد 40 الصادر بتاريخ 18 يناير 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/1/6/16366)

استئناف املطالب بالحق املدÂ - نطاق نظر محكمة االستئناف ينحرص يف الدعوى املدنية التابعة.  .4
االختصاص  بعدم  القايض  االبتدائي  احلكم  استأنف  الذي  هو  املدين  باحلق  املطالب  كان  ملا 
 الدعو يف  احلكم  العامة  النيابة  تستأنف  ومل  إليهام،  نسب  مما  املطلوبني  تربئة  بعد  املدنية  طلباته  يف 
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العمومية، فإن نظر حمكمة االستئناف ينحرص يف حدود الدعو املدنية التابعة، طبقا ملقتضيات املادة 
410 من قانون املسطرة اجلنائية. واملحكمة عندما قضت يف الدعو العمومية بإلغاء احلكم االبتدائي 

القايض بالرباءة وحكمت من جديد بإدانة الطاعنة، تكون قد خرقت املقتضيات املذكورة، واشتطت 
يف استعامل سلطتها، بتجاوزها لنطاق األثر النارش لالستئناف املحدد يف صك الطعن به.

(القرار عدد 80 الصادر بتاريخ 25 يناير 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/1/6/4118)

.Âتعرض - قبوله - بطالن القرار املتعرض عليه - أثره عىل طلب نقض املطالب بالحق املد  .5
عليه،  املتعرض  القرار  مقتضيات  بطالن  عنه  يرتتب  املتهم  تعرض  قبول  أن  قانونا  املقرر  من 

وجيعل طلب نقضه من طرف املطالبة باحلق املدين غري ذي موضوع.

(القرار عدد 105 الصادر بتاريخ 01 فرباير 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/1/6/9633)

نقض - عدم النعي أي يشء عىل القرار املطعون فيه – أثره.  .6
ملا كان القرار املطعون فيه قىض بعدم قبول استئناف الطاعنة لألمر الصادر عن قايض التحقيق 
القايض بمتابعتها بجنحتي الترصف يف مال بسوء نية إرضارا بمن سبق هلا التعاقد معه وعدم تنفيذ 
عقد وإحالتها عىل املحكمة ملحاكمتها طبقا للقانون، فانعدم نعيها أي يشء عىل القرار املذكور، جيعل 

الوسيلتني غري مقبولتني. 

(القرار عدد 179 الصادر بتاريخ 22 فرباير 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/1/6/5479)

تحقيق - شكاية مبارشة - أمر بعدم املتابعة - تأييده من طرف الغرفة الجنحية - عدم النفاذ إىل   .7
دراسة كل الوقائع موضوع التهم التي فتح فيها التحقيق - أثره.

موضوع  اخلربة  تقرير  أن  بعلة  املتابعة  بعدم  التحقيق  قايض  أمر  أيدت  ملا  اجلنحية  الغرفة  إن 
الشكاية يبقى جمرد رأي ومعطيات تقنية وفنية خاضع ملناقشة األطراف الذين حيق هلم طلب إجراء 
أن  يمكن  ما  وإىل  اإلثبات،  القضائية يف  اخلربات  قيمة  إىل  باإلشارة  اكتفت  قد  تكون  خربة مضادة، 
يتخذه األطراف من مواقف ملواجهتها، دون النفاذ إىل دراسة كل الوقائع موضوع التهم التي فتح فيها 

التحقيق، وجاء قرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 200 الصادر بتاريخ 10 فرباير 2016 يف امللف اجلنحي عدد 2015/1/6/14467)

عدم توف% مؤونة شيك عند تقد ه لألداء - عدم جواز تجزئة الغرامة املالية عىل املحكوم عليهم   .8
بها.

ال يسوغ قانونا جتزئة الغرامة املالية عىل املحكوم عليهم هبا، وإنام يلزمهم الفصل 109 من ق.ج 
بأدائها عىل وجه التضامن، إال إذا نص احلكم عىل خالف ذلك، واملحكمة ملا حددت العقوبة املالية 
يف حق كل واحد من املطلوبني يف النقض عن اجلريمة املتعلقة بشيك بنكي واحد يف غرامة مالية لكل 
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واحد منهام جتزئة منها للغرامة عن نفس اجلريمة، وهي غرامة يقل مبلغها عن نسبة مخسة وعرشين يف 
املائة من قيمة الشيك املستحقة قانونا، يكون قرارها خارقا للقانون.

(القرار عدد 222 الصادر بتاريخ 22 فرباير 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/1/6/14912)

طلب النقض - عدم الترصيح به لدى كتابة ضبط املحكمة املصدرة للقرار - وضع املقال بكتابة   .9
ضبط الغرفة الجنائية �حكمة النقض - عدم قبوله.

إن طلب إلغاء أو نقض املقررات القضائية الزجرية القابلة هلذا الطعن، إنام خيضع لقانون املسطرة 
اجلنائية، ويرفع بواسطة ترصيح لد كتابة ضبط املحكمة املصدرة للقرار، استنادا إىل أحد األسباب 
املحددة يف املادة 534 من قانون املسطرة اجلنائية. وملا كان طلب النقض، املرفوع إىل هذه الغرفة اجلنائية 
بمجرد مقال وضع بكتابة ضبطها، ضد قرار جنائي غري قابل للطعن فيه بالنقض من طرف املحكوم 

عليه غيابيا، مل يستوف ما يتطلبه القانون، يكون حريا بالترصيح بعدم قبوله.

(القرار عدد 315 الصادر بتاريخ 15 مارس 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/1/6/24216)

نزاع عارض - تنفيذ عدد من العقوبات الجنحية السالبة للحرية - املحكمة املختصة للنظر فيه.  .10

يف  صدرت  للحرية  السالبة  اجلنحية  العقوبات  من  عدد  بتنفيذ  يتعلق  العارض  النزاع  كان  ملا 
عدة أحكام عن غرفة اجلنح االستئنافية بمحكمة االستئناف، فإن النظر فيه يرجع إىل املحكمة التي 
أصدرت املقرر املراد تنفيذه بناء عىل ملتمس النيابة العامة أو بناء عىل طلب يرفعه الطرف املعني باألمر 

طبقا ملقتضيات املادتني 599 و600 من ق.م.ج.

(القرار عدد 363 الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 يف امللف اجلنائي عدد 2016/1/6/18994)

طلب اإلحالة من أجل التشكك املرشوع - مؤيداته.  .11

لئن كانت املادة 270 من قانون املسطرة اجلنائية تقيض بأنه يمكن للغرفة اجلنائية بمحكمة النقض 
أن تسحب الدعو من أجل تشكك مرشوع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وحتيلها إىل هيئة 
قضائية من نفس الدرجة، فإنه مل يثبت من الطلب أعاله ومرفقاته أسباب تربر سحب الدعو املذكورة 
من حمكمة االستئناف التي تنظر يف النزاع، وإحالتها إىل حمكمة استئناف أخر، مما تر معه الغرفة 

اجلنائية عدم االستجابة للطلب. 

(القرار عدد 1351 الصادر بتاريخ 06 دجنرب 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/1/6/23773)

غرامة مالية - الحكم بتقادمها - التعليل بنصوص قانون املسطرة والجنائية ومدونة تحصيل الديون   .12

العمومية - أثره.
إن بت غرفة اجلنح االستئنافية بتقادم الغرامة املالية اعتامدا عىل نصوص قانون املسطرة اجلنائية 
ومدونة حتصيل الديون العمومية يف نفس الوقت لتربير نفس النتيجة، دون أن تكون قد حسمت يف 
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تعليلها بيشء حول ما إذا كان ما عرض عليها نزاعا عارضا يتعلق بتنفيذ مقرر زجري من اختصاصها، 
أم نزاعا هيم حتصيل دين عمومي مستحق للخزينة العامة من اختصاص املحكمة اإلدارية، فإنه يشكل 

اضطرابا وفسادا يف التعليل املوازي انعدامه. 

(القرار عدد 1466 الصادر بتاريخ 27 دجنرب 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/1/6/9232)

عقوبة - تقادمها - وجوب بيان طبيعة النزاع لتحديد الجهة املختصة.  .13

إن املحكمة ملا قضت بتقادم الغرامة املالية استنادا عىل نصوص قانون املسطرة اجلنائية ومدونة 
حتصيل الديون العمومية، دون أن تكون قد حسمت يف تعليلها بيشء حول ما إذا كان ما عرض عليها 
نزاعا عارضا يتعلق بتنفيذ مقرر زجري من اختصاصها، أم نزاعا هيم حتصيل دين عمومي مستحق 

للخزينة العامة من اختصاص املحكمة اإلدارية، يكون قرارها فاسد التعليل املوازي النعدامه. 

(القرار عدد 1467 الصادر بتاريخ 27 دجنرب 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/1/6/9407)

تعليل تقادم الغرامة – االستناد إىل مواد قانون املسطرة الجنائية ومدونة تحصيل الديون العمومية   .14

- أثره عىل االختصاص.
إن املحكمة ملا اعتمدت املواد: 599 و548 و650 من قانون املسطرة اجلنائية لتقرر بتها بتقادم عقوبة 
الديون  حتصيل  مدونة  من  و133  و132  و10   1 املواد:  إىل  الوقت  نفس  يف  استندت  كام  املالية،  الغرامة 
العمومية، التي ختتص يف إعامهلا املحكمة اإلدارية، لتربير نفس النتيجة، يكون تعليلها مضطربا ومتسام 

بالفساد املوازي النعدامه. 

(القرار عدد 1468 الصادر بتاريخ 27 دجنرب 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/1/6/9411)

طلب تفس% قرار - حالة قرارين متناقضu - أثره عىل االختصاص.  .15

إن املحكمة (غرفة املشورة) ملا ثبت هلا أن األمر يتعلق بحالة قرارين متناقضني وقضت برفض 
طلب التفسري، بعلة أهنا ال متلك الصالحية للبت فيه طبقا لقانون املسطرة اجلنائية، تكون أبرزت عن 
حق أن األمر يتعلق بوجود قرارين متعارضني صدرا عىل الطالب، ال باملنازعة العارضة يف تنفيذ مقرر 

قضائي، وعللت قرارها بام فيه الكفاية. 

(القرار عدد 1470 الصادر بتاريخ 27 دجنرب 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/1/6/8211)

استدعاء املتهم - عدم اإلشارة إىل التوصل من عدمه - خرق حق الدفاع.  .16

ملا أشارت  القانونية. واملحكمة  املقرر أن جمرد االستدعاء ال يمكن أن ترتتب عليه اآلثار  من 
إىل استدعاء املتهم دون ذكر توصله من عدمه طبقا للفصل 308 من ق.م.ج، يكون قرارها خارقا حلق 

الدفاع.

(القرار عدد 452 الصادر بتاريخ 29 مارس 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/2/6/7418-7417-7416)
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صندوق ض�ن حوادث الس%– رشوط الحكم عليه باألداء طبقا لل�دة 152 من مدونة التأمينات.  .17

من مدونة   39.05 بالقانون رقم  كام وقع تعديلها وتتميمها   152 بمقتىض الفقرة األوىل من املادة 
التأمينات، فإنه يف حالة تدخل صندوق ضامن حوادث السري يف الدعو كطرف رئييس ال يمكن أن 
يعلل تدخله إحالله حمل املسؤول املدين أو حكام ضده، واملحكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي يف مجيع ما 
قىض به بخصوص الدعو املدنية التابعة، بام يف ذلك احلكم عىل صندوق ضامن حوادث السري بأداء 

ما حكم به من تعويض مدين هنائي، يكون قرارها خارقا ملقتضيات املادة 152 أعاله.

(القرار عدد 473 الصادر بتاريخ 5 أبريل 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2015/2/6/13505)

طعن بالزور – مسطرته.  .18

بمقتىض املادة 584 من ق.م.ج يتعني عىل مدعي الزور أن يوجه للطرف اآلخر إنذارا الستفساره 
عام إذا كان ينوي استعامل هذه الوثيقة أم ال، واملحكمة ملا اعتمدت الوثيقة املطعون فيه بالزور، بعلة 

عدم اإلدالء بام يفيد سلوك الطاعنة للمسطرة املذكورة، يكون قرارها مؤسسا.

(القرار عدد 557 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2015/2/6/4872)

حادثة س% - وفاة املصاب - تعويض مادي - رشوط استحقاقه.  .19

لئن كانت مالءة الذمة املالية للمنفق مفرتضة بنص القانون إىل أن يثبت العكس عمال بمقتضيات 
من مدونة األرسة، فإنه يكفي الستحقاق التعويض عن الرضر املادي إثبات طالبه فقدانه   188 املادة 

ملوارد عيشه بسبب وفاة املصاب الذي كان قيد حياته ملزما قانونا أو ملتزما تطوعا باإلنفاق عليه.

(القرار عدد 626 الصادر بتاريخ 17 ماي 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2015/2/6/93-92-91-90-9889)

دعوى الحق العام ضد املؤاجر - استفادة األج% من تعويض يف شكل إيراد عمري يف إطار دعوى   .20

حادثة الشغل - أثره.
ال يمكن لألجري مقاضاة مؤاجره املسؤول مدنيا عن الناقلة أداة احلادثة إال يف إطار أحكام ظهري 
6 فرباير 1963 وذلك متى تم نقل األجري حتت عهدة املؤاجر أو كان األول يعمل حلساب هذا األخري، 

وهي األحكام التي تتعلق بالنظام العام عمال بمقتضيات الفصل 347 من نفس القانون.

(القرار عدد 653 الصادر بتاريخ 17 ماي 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2015/2/6/7920)

دعوى الضحية يف إطار الحق العام - تقادمها طبقا للقواعد العامة عمال �قتضيات املادة 14 من   .21

قانون املسطرة الجنائية.
ملا كانت رشكة التأمني ال تنازع يف كون الضحية قد أقام دعواه قبل انرصام مخس سنوات عن 
انتهاء  البت فيها إىل حني  بإيقاف   إليها تلك الدعو املرفوعة  تاريخ وقوع احلادثة فقضت املحكمة 
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مسطرة الشغل أو تقادمها، فإن ارتفاع املانع القانوين املتمثل يف وجود دعو الشغل أو عدم تقادمها، 
التي ختضع يف   الدعو العام، وهي  احلق  إطار  الغري يف  دعواه ضد  مواصلة  الضحية حمقا يف  جيعل 

تقادمها للقواعد املعمول هبا يف القانون املدين عمال بمقتضيات املادة 14 من قانون املسطرة اجلنائية. 
(القرار عدد 1642 الصادر بتاريخ 28 دجنرب 2016 يف امللف اجلنحي عدد 13158/2/6/2015)

قرار غيا¹ يف قضية جنائية – عدم جواز التعرض عليه من طرف املتهم املحكوم عليه.  .22

من املقرر أن املقتضيات املنظمة للقرارات الصادرة يف القضايا اجلنائية املنصوص عليها يف املواد 
ال تنص ال رصاحة وال ضمنا عىل إمكانية الطعن بالتعرض يف هذه القرارات، وأن   457 إىل   416 من 
املتهم املحكوم عليه غيابيا يف القضايا اجلنائية ال حيق له ممارسة طرق الطعن ضد القرار الصادر غيابيا 

يف حقه.
(القرار عدد 169 الصادر بتاريخ 31 يناير 2017 يف امللف اجلنائي عدد 2016/3/6/334)

جنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله - عنارصها التكوينية.  .23

إن املحكمة ملا أدانت الطاعن من أجل جنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، بسبب 
نابية، رغم أن الفعل الصادر عنه  التي تشتغل معه كممرضة باملستشفى بعبارة  قيامه بسب املشتكية 
ال تنطبق عليه مقتضيات الفصل 263 من القانون اجلنائي املتابع به، ودون متحيص الواقعة املعروضة 
التعليل  نقصان  بعيب  مشوبا  فيه  املطعون  القرار  جيعل  الصحيح،  القانوين  الوصف  وتطبيق  أمامها 

املوازي النعدامه.
(القرار عدد 248 الصادر بتاريخ 08 فرباير 2017 يف امللف اجلنائي عدد 2016/3/6/9584)

جر تي هتك العرض بالعنف والرضب والجرح - إثباته�.  .24

ملا كانت ترصحيات األطراف وأقواهلم، يف كافة أطوار املسطرة وما يعرضونه من وسائل إلثبات 
صحة شكايتهم ختضع من حيث تقييمها ملحكمة املوضوع بام هلا من سلطة تقديرية يف هذا املجال، فإن 
املحكمة املطعون يف قرارها املؤيد للقرار االبتدائي حينام أدانت الطاعن من أجل هتك العرض عنفا 
والرضب واجلرح، واستخلصت دليل وقوع هاتني اجلريمتني وارتكاهبام من طرف الطاعن، مما رصح 
به ابن الطرفني أمام قايض التحقيق واستنتجت منها قرينة قوية يمكن االعتداد هبا متى اطمأنت إليها، 
طاملا أن اجلريمتني املدان من أجلهام يمكن إثباهتام بكافة الوسائل بام يف ذلك القرائن، يكون قرارها 

مرتكزا عىل أساس قانوين صحيح، وعللته تعليال قانونيا سليام.
(القرار عدد 574 الصادر بتاريخ 29 مارس 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/3/6/4908)

محكمة اإلحالة - سلطتها يف إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة   .25

بقرار محكمة النقض.
التي كانوا عليها قبل  إذا كان أثر قرار النقض واإلحالة هو إعادة القضية وطر فيها إىل احلالة 



105

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2

0

1

7

والتقيد  جديد  من  للقضية  مناقشتها  إعادة  من  املحكمة  يمنع  ال  ذلك  فإن  املنقوض  القرار  صدور 
بالنقطة القانونية الواردة بقرار حمكمة النقض، وبالتايل فإهنا ملا اكتفت بالقول بأن قرار حمكمة النقض 
قرارها  يكون  فقط،  العقوبة  بتحديد  مكتفية  القضية  مناقشة  عن  وأحجمت  النهائية  الصفة  حاز  قد 

مشوبا بعيب فساد التعليل املنزل منزلة انعدامه.

(القرار عدد 350 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2016 يف امللف اجلنحي عدد 2016/4/6/3119)

نقض - مطالب بالحق املدÂ - عدم إيداع املذكرة داخل األجل - أثره.  .26

إن عدم إيداع طالب النقض بصفته مطالبا باحلق املدين للمذكرة املنصوص عليها يف املادة 528 من 
ق.م.ج داخل الستني يوما املوالية لترصحيه بالطلب، ورغم مرور أكثر من 60 يوما عىل تاريخ 

تسجيل امللف بكتابة الضبط بمحكمة النقض، يتعني معه الترصيح بسقوط طلبه. 

(القرار عدد 1246 الصادر بتاريخ 16 نونرب 2016 يف امللف اجلنحي عدد 2016/4/6/95-14094)

جنحة استع�ل وثيقة مزورة – بداية احتساب أمد تقادمها.  .27

إن القرار املطعون فيه املؤيد للحكم االبتدائي ملا رصح بسقوط الدعو العمومية بخصوص 
جنحة استعامل وثيقة مزورة بعلة أن أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ اكتشافها، واحلال أن مدة احتساب 
أمد التقادم بشأهنا ال يبتدئ إال من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة، أو التنازل عنها، أو من تاريخ 

صدور احلكم بزوريتها، يكون ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 37 الصادر بتاريخ 18 يناير 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/4/6/8857)

قناعة املحكمة - سلطتها يف تقييم أدلة اإلثبات املعروضة عليها.  .28

متهيديا  املفصلة  اعرتافاته  إىل  استنادا  إليه،  املنسوب  أجل  من  الطاعن  أدانت  ملا  املحكمة  إن 
ويف سائر أطوار التحقيق واملحاكمة، املعززة بحالة التلبس التي ضبط عليها، وحمرض حجز اآلالت 
واألدوات بمسكنه وبداخلها أوراق نقدية مزيفة إضافة إىل أوراق بيضاء معدة لذلك وجمموعة من 
املعروضة عليها،  أدلة اإلثبات  تقييم  التقديرية يف  املزيفة، تكون قد مارست سلطتها  املالية  األوراق 

وبنت قضاءها عىل مرتكز قانوين سليم، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.

(القرار عدد 1441 الصادر بتاريخ 1نونرب 2017 يف امللف اجلنائي 2017/4/6/7969)

تزوير - وقوعه عىل أصول املحررات ونسخها وصورها الشمسية.  .29

من املقرر أن التزوير يقع يف أصل املحررات كام يقع يف نسخها و يف الصور الشمسية هلا، وال 
يوجد يف الترشيع اجلنائي ما يقرص هذه اجلريمة عىل أصول الوثائق دون صورها الشمسية متى وقعت 
باحلق  وإرضارا  نية  بسوء  احلقيقة  تغيري  منها  اهلدف  وكان  قانونا  عليها  املنصوص  الوسائل   بإحد
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العام، واملحكمة ملا قضت بإدانة املطلوب من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غري 
صحيحة واستعامهلا طبقا للفصل 366 من ق.ج بعد إعادة التكييف من جناية املشاركة يف تزوير حمرر 
رسمي واملشاركة يف استعامله وبراءة باقي املتهمني بعلة إنكارهم وعدم توفر أركان التزوير، واحلال أن 
األمر يتعلق بتغيري احلقيقة يف حمرر أعطي الشكل املعتاد يف املحررات الرسمية، تكون قد عللت قرارها 

تعليال فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل.

(القرار عدد 1472 الصادر بتاريخ 8 نونرب 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/4/6/21755)

نقض - قرار حضوري – أجل عرشة أيام.  .30

ملا كان القرار املطعون فيه صدر حضوريا يف حق الطاعن الذي مثل يف حالة اعتقال، فإن طعنه 
فيه بالنقض خارج أجل عرشة أيام، جيعله غري مقبول من الناحية الشكلية.

(القرار عدد 747 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/8/6/23043)

نقض - عدم تسلم نسخة من املقرر املطعون فيه - تسجيل امللف بكتابة ضبط محكمة النقض -   .31

عدم إيداع املذكرة داخل األجل - أثره.
ملا كان طالب النقض حمكوم عليه من أجل جنحة ومل يتسلم نسخة من املقرر املطعون فيه، فإن 
عدم إيداعه ملذكرة وسائل طعنه رغم مرور أجل الستني يوما من تاريخ تسجيل امللف بكتابة ضبط 

حمكمة النقض، يرتتب عنه سقوط الطلب.

(القرار عدد 763 الصادر بتاريخ 04 ماي 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/8/6/4357)

نقض - الطاعنة ليست طرفا - تنازل عن الطعن - أثره.  .32

إن تنازل الطاعنة عن طلب بالنقض رغم كوهنا ليست طرفا كمطالبة باحلق املدين أمام حمكمة 
املوضوع، يستوجب الترصيح بعدم قبول طلبها النعدام صفتها عمال بالفقرة األوىل من املادة 523 من 

ق.م.ج.

(القرار عدد 767 الصادر بتاريخ 04 ماي 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/8/6/15089)

نقض - عدم استئناف الحكم االبتدا� الذي تم تأييده - أثره.  .33

لئن كان الطاعن طرفا يف الدعو اجلنائية، فانعدم استئنافه للحكم االبتدائي الذي تم تأييده، 
جيعل طعنه بالنقض غري مقبول.

(القرار عدد 789 الصادر بتاريخ 04 ماي 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/8/6/9134)

محرض الضابطة القضائية - سلطة املحكمة يف التأكد من سالمته.  .34

ملا كان حمرض الضابطة القضائية املؤسسة عليه حماكمة الطاعن احرتمت فيه كافة الرشوط الشكلية 
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املتطلبة قانونا وتم تضمينه إشعاره بدواعي اعتقاله وبحقه يف التزام الصمت و يف توكيل حمام للدفاع 
عنه، فإن املحكمة حينام تأكدت من سالمته من دون أن يثبت لدهيا ما يعد خرقا للمقتضيات القانونية 

املحتج هبا، تكون قد ردت ضمنا الدفع املثار، فجاء قرارها بذلك ساملا ومعلال.

(القرار عدد 878 الصادر بتاريخ 18 ماي 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/8/6/2883)

جنح بيع وحيازة وتخزين مادة الدقيق منتهية الصالحية - عنارصها التكوينية.  .35

ملا كان الدقيق مادة غذائية يستهلكها اإلنسان وأنه متى انتهت مدة صالحيته يصري غري صالح 
لالستهالك وبالتايل فاسد، وأن حيازته بدون سبب مرشوع جتعل العقاب يطال حائزه وفقا ملقتضيات 
الفصل 6 من ظهري 05/10/1984 املتعلق بالزجر عن الغش يف البضائع، فإن املحكمة ملا أدانت الطاعن 
من أجل جنح بيع وحيازة وختزين مادة الدقيق منتهية الصالحية، تكون قد طبقت املقتضيات املتعلقة 
التي ال تقيد املتابعة باخلربة   05/10/1984 من ظهري   27 باجلريمة املتلبس هبا املنصوص عليها يف الفصل 

وبنتائجها واالطالع عليها، وجاء قرارها معلال وغري خارق للقانون.

(القرار عدد 958 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/8/6/110)

وسائل اإلثبات - سلطة املحكمة يف تقييمها.  .36

إن املحكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي الذي استند فيام قىض به من إدانة الطاعن إىل قرينة تناقضه 
وما  حضورها،  عدم  الشاهدان  أكد  التي  أخته  هي  بالسكني  الضحية  أصاب  الذي  بأن  ادعائه  إثر 
استخلصه من شهادة باقي الشهود من أن والده طلب الصلح من عائلة الضحية وسامع بعضهم بأنه 
ملفه  ومضمون  الضحية  وترصيح  ذلك  كل  وانسجام  األخري،  هذا  حق  يف  االعتداء  اقرتف  من  هو 
الطبي الذي يؤخذ منه بأنه أصيب بجرح غائر ومعاينة الضابطة القضائية هلذه اجلروح، تكون قد تبنت 

هذا التعليل وبررت وجه اقتناعها عىل نحو سليم، فجاء قرارها بذلك معلال.

(القرار عدد 966 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/8/6/8513)

محرض أعوان املياه والغابات - حجيته - مقارنة بu نص الفصل 60 من ظه% 19/10/1917 باللغة   .37

العربية وترجمته إىل اللغة الفرنسية.
باللغة العربية وترمجته إىل اللغة الفرنسية يتبني   10/10/1917 من ظهري   60 إن مقارنة نص الفصل 
أن الصياغة باللغة العربية منافية لروح هذا الظهري الذي أخذ بمرونة اإلثبات يف الفصل 58 منه، كام 
تتعارض بمعناها اللفظي الرصف القايض بوجوب كتابة املحرض بخط يد حمرره مع التطور العلمي 
باعتامد   60 وما استحدث من طرق للكتابة، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا فرست الفصل 
وقضت  املحرض،  بطالن  ذلك  عىل  ورتبت  العربية  باللغة  صياغته  حسب  السطحية  اللفظية  الداللة 

بعدم قبول املتابعة، يكون قرارها فاسد التعليل املوازي النعدامه. 

(القرار عدد 1095 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/8/6/13618)
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جنحة قطع أشجار الغ% - عنارصها التكوينية.  .38

إن املحكمة ملا ألغت احلكم االبتدائي فيام قىض به من براءة املتهم وأدانته بعلة أن ما قام به يشكل 
قطع وتعييب أشجار الغري، دون أن تبني أن القطع والتعييب كان من أجل متويت الشجرة حسب ما 

ينص عليه الفصل 599 من ق.ج، يكون قرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 1097 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/8/6/14644)

نقض– نيابة عامة – رشوط قبوله.  .39

بمقتىض الفقرة األوىل من املادة 523 من ق.م.ج، فإنه ال يقبل طلب النقض من أي شخص إال 
إذا كان طرفا يف الدعو اجلنائية وترضر من احلكم املطعون فيه. وملا كان امللف خاليا مما يفيد طعن 
النيابة العامة يف احلكم االبتدائي املؤيد بمقتىض القرار االستئنايف املطعون فيه من طرفها بالنقض، فإن 

طعنها يكون غري مقبول.

(القرار عدد 1120 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/8/6/18711)

استئناف الطرف املدÂ - أثره عىل الدعوى العمومية.  .40

مصالح  عىل  االستئنافية  اجلنح  غرفة  نظر  يقرص  املدين  الطرف  استئناف  أن  قانونا  املقرر  من 
هذا  خيول  وال  به  املدعى  الرضر  يف  املتسببة  الوقائع  حقيقة  تقدير  للمحكمة  ويتيح  املدنية  املستأنف 
االستئناف للمحكمة إال تأييد احلكم أو تعديله أو إلغاؤه لفائدة املستأنف وال يكون للحكم الصادر 
إذا كان  العمومية   الدعو تأثري عىل  املدنية أو برفضها أي  بعد هذا االستئناف سواء قىض باحلقوق 

احلكم الصادر بناء عىل متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة اليشء املقىض به.

(القرار عدد 1138 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/8/6/7431)

حكم بالرباءة - استئناف الطرف املدÂ وحده دون النيابة العامة - أثره.  .41

إن املحكمة ملا ألغت احلكم االبتدائي فيام قىض به من براءة املتهم من جنحة الرضب واجلرح 
استئناف  ضوء  عىل  عليها  عرضت  القضية  أن  رغم  ذلك  أجل  من  إدانته  التصدي  وبعد  العمديني 
 الطرف املدين وحده والذي يقرص نظر املحكمة عىل مصالح املستأنفة ليس إال ودون املساس بالدعو
العمومية التي أصبح احلكم بشأهنا هنائيا لعدم الطعن فيه باالستئناف من قبل النيابة العامة جاء قرارها 

خارقا للقانون.

(القرار عدد 1140 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/8/6/7433)

نقض – الطالب ليس طرفا يف الدعوى التي صدر بشأنها القرار املطعون فيه – أثره.  .42

ال يقبل طلب النقض من أي شخص إال إذا كان طرفا يف الدعو وترضر من احلكم املطعون 
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فيه. وملا كان الثابت من تنصيصات القرار املطعون فيه أن طالب النقض مل يكن طرفا يف الدعو التي 
صدر بشأهنا هذا القرار، فإن طعنه يكون غري مقبول.

(القرار عدد 1213 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/8/6/8254)

طلب النقض - أحكام وقرارات وأوامر قضائية صادرة بغرامة - رشط اإلدالء �ا يفيد أداؤها إذا كان   .43

املبلغ ال يتجاوز 20.000 درهم.
من املقرر أنه ال يقبل طلب النقض ضد األحكام والقرارات واألوامر القضائية الصادرة بغرامة 

أو ما يامثلها إذا كان مبلغها ال يتجاوز مبلغ 20.000 درهم إال بعد اإلدالء بام يفيد أداءها.

(القرار عدد 1218 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/8/6/8596)

جر ة الفساد - وجوب البحث يف السند الرشعي للعالقة �فهوم مدونة األرسة.  .44

الذي تستمد منه كل عالقة جنسية بني رجل وامرأة رشعيتها  القانوين  املقرر أن األساس  من 
وأن  خاصا  قانونا  باعتباره  األرسة  مدونة  قانون  بمفهوم  مقامه  يقوم  ما  أو  زواج  عقد  قيام  هو 
جيعل  األساس،  هذا  ثبوت  بدون  واألنثى  الذكر  بني  والتعايش  االرتباط  مدة  أو  األطفال  إنجاب 
العالقة خاضعة ملقتضيات الفصل 490 من القانون اجلنائي، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا 
وإنجاب  العرشة  مدة  طول  بعلة  النقض  يف  املطلوبني  براءة  من  به  قىض  فيام  االبتدائي  احلكم  أيدت 
املوازي  التعليل  ناقص  قرارها  جاء  العالقة،  هلذه  الرشعي  السند  عن  البحث  دون  األطفال، 

النعدامه.

(القرار عدد 1679 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/8/6/9983)

طعن بإعادة النظر – رشوطه ونطاقه.  .45

إذا كانت الدعو املدنية معروضة عىل حمكمة زجرية، فإهنا ال ختضع إال لقانون املسطرة اجلنائية 
دون سواه بحكم تبعيتها للدعو العمومية. واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا رصحت بقبول 
طلب إعادة النظر شكال يف قرار صادر عنها يف إطار الدعو املدنية التابعة للدعو العمومية، واحلال 
أن هذا الطريق من طرق الطعن ال يسمح به إال بالنسبة للقرارات الصادرة عن حمكمة النقض، فإهنا مل 

جتعل ملا قضت به أساسا من القانون.

(القرار عدد 491 الصادر بتاريخ 30 مارس 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/10/8/14-4112)

46. حادثة سري – وفاة الضحية - تعويض ذوي احلقوق – الدفع بانعدام الضامن – أثره. 

الرضر  موارد عيشهم وعن  فقدان  بالتعويض عن  تروم احلكم هلم  املطلوبني   كانت دعو ملا 
املعنوي الناتج عن األسى الذي أصاهبم نتيجة وفاة الضحية بسبب احلادثة، وهي األرضار غري املستثناة 
رصاحة وال ضمنا بمقتىض الفقرة «ه» من املادة 6 من الرشوط النموذجية العامة لعقد التأمني، فإن 
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للمطلوبني  قىض  الذي  االبتدائي  احلكم  وأيدت  اخلصوص  هبذا  الطاعنة  دفع  ردت  عندما  املحكمة 
بالتعويض عن األرضار املذكورة، تكون قد عللت قرارها تعليال سليام.

(القرار عدد 507 الصادر بتاريخ 30 مارس 2017 فيامللفاجلنحي عدد 2015/10/6/17167)

طعن باالستئناف – إغفال اإلشارة إىل املذكرة املرفق بوصل أداء القسط الجزايف - أثره.  .47

إن املحكمة ملا رصحت بعدم قبول الطعن باالستئناف املقدم أمامها من حيث الشكل بعلة عدم 
أداء القسط اجلزايف، دون أن تشري إىل املذكرة املدىل هبا من الطاعن وال إىل الوصل املرفق هبا أو تبني 

وجه استبعادها هلام، تكون قد عللت قرارها تعليال ناقصا يوازي انعدامه.

(القرار عدد 960 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/10/6/15174)

تشط% املسؤولية عن الحادثة - وجوب بيان السند املعتمد يف ذلك.  .48

إن املحكمة عندما انتهت إىل تعديل احلكم االبتدائي بخصوص املسؤولية عن احلادثة وتشطريها 
بني كل من املتهم وأحد املطالبني باحلق املدين، ثم رتبت عىل ذلك ختفيض مبلغ التعويض املحكوم 
ما  أنه يرسي عليه  املدين، مع  باحلق  الثاين  باملطالب  املتعلق  تتطرق إىل ذلك  أن  به هلذا األخري، دون 
يرسي عىل األول من حيث الرفع واخلفض الحتاد العلة، وقضت له بالتعويض كامال، دون أن تبني 
سندها يف ذلك، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بانعدام األساس القانوين ونقصان التعليل املوازي 

النعدامه.

(القرار عدد 961 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/10/6/15294)

حادثة - رشوط إضفاء صفة الشغل عليها.  .49

الضحية يف خدمة  الشغل هو حدوثها وقت وجود  احلادثة صفة  ما يضفي عىل  أن  املقرر  من 
مشغله أو يف مسافة الذهاب أو اإلياب بني مقر عمله وحمل سكناه، وأن جمرد ترصيح الضحية متهيديا 
بأنه كان عائدا وقت احلادثة من عمله ومتوجها إىل منزله، دون أي بيانات أخر وخاصة حول ما 
إن كان يقوم فعال يف إطار عالقة تبعية بعمل مأجور لفائدة مؤاجر أو مؤاجرين معينني، ال يصبغ عىل 

احلادثة تلك الصفة.

(القرار عدد 962 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/10/6/15388)

خضوع  عدم   - لألشخاص  الج�عي  للنقل  أو  البضائع  لنقل  مخصصة  مركبات   - سياقة  رخصة   .50

السائق لفحص طبي كل سنتu - أثره.
لئن أوجب املرشع عىل الشخص احلاصل عىل رخصة سياقة املركبات املخصصة لنقل البضائع 
أو للنقل اجلامعي لألشخاص، اخلضوع لفحص طبي كل سنتني، فإن عدم احرتام السائق لألجراء 
املذكور ال يعدو خمالفة يعاقب عليها وفق ما هو منصوص عليها قانونا، وال أثر له عىل صالحية رخصة 
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السياقة وال عىل ضامن املؤمنة لألرضار التي قد يتسبب فيها السائق للغري أثناء القيادة، إال أن يكون 
ذلك بسبب نقص يف قدرته البدنية أو نتيجة عجز أو قصور يف أهليته اجلسدية.

(القرار عدد 963 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/10/6/15389)

وثيقة التأمu - انتهاء مدة صالحيتها - أثره.  .51

السائق  التأمينات عىل  بمدونة  املتعلق   17.99 رقم  القانون  من   126 املادة  املرشع يف  أوجب  لئن 
ومستوفية  صاحلة  تكون  أن  الوثيقة  تلك  يف  افرتض  فهو  التأمني،  بوثيقة  املراقبة  عند  اإلدالء  املالك 
إلجبارية التأمني املنصوص عليها يف املادة 120 من نفس القانون، وال يسوغ مؤاخذته بعدم تقديم وثيقة 
صارت بانتهاء مدة صالحيتها عديمة اجلدو وأصبحت تستوي حيازهتا من حيث األثر القانوين مع 

عدم حيازهتا.

(القرار عدد 1005 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/10/6/9205)

الصداق  كالئ  يف  املتجلية  الزوجة  مستحقات   – بالنفقة  تنفيذ حكم  عن  عمدا  اإلمساك  جنحة   .52

وأجرة الحضانة وتوسعة األعياد واملتعة تعترب من مشموالت النفقة.
من القانون اجلنائي يعاقب عن االمتناع عن أداء النفقة بصفة عامة،   480 من املقرر أن الفصل 
واملحكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القايض برباءة طالب النقض من جنحة اإلمساك عمدا عن أداء 
النفقة املحكوم هبا، معللة ذلك بكون مستحقات الزوجة املتجلية يف كالئ الصداق وأجرة احلضانة 
أعاله،   480 الفصل  عليها يف  املنصوص  النفقة  واملتعة ال تصنف ضمن مشموالت  األعياد  وتوسعة 

يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل. 

(القرار عدد 327 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/11/6/11507)

جنحة خيانة األمانة - عنارصها التكوينية.  .53

القانون اجلنائي ال يشرتط بالرضورة أن تكون األشياء موضوع  من   547 من املقرر أن الفصل 
خيانة األمانة مسلمة مبارشة من الطرف املشتكي، وإنام أن تكون قد سلمت من أي شخص لشخص 
آخر قصد تسليمها أو ردها لصاحب احلق فيها، واملحكمة ملا تبنت علل وأسباب احلكم االبتدائي 
القايض برباءة املطلوبني يف النقض من جنحة خيانة األمانة، بعلة أن املتهمني مل يتسلام من املشتكية أي 

يشء، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور يف التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 392 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2015/11/6/16347)

جناية االختطاف - قناعة املحكمة – سلطتها يف تقييم الوقائع والحجج.  .54

إن املحكمة ملا اقتنعت بثبوت جناية االختطاف باستعامل ناقلة ذات حمرك يف حق طالب النقض، 
اعتامدا عىل اعرتافه بمحرض الضابطة القضائية الذي جاء معززا بشهادة الضحية بعد يمينه أمام قايض 
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التحقيق، وقضت بمؤاخذته من أجلها، تكون بذلك قد استعملت السلطة التقديرية املخولة هلا قانونا 
يف تقدير وتقييم الوقائع واحلجج املعروضة عليها، وجاء قرارها معلال تعليال سليام وكافيا.

(القرار عدد 692 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2016/11/6/14108)

هوية املتهم - للمحكمة السلطات الواسعة يف التحقق منها طبقا للفصل 304 من ق.م.ج.   .55

للمحكمة السلطات الواسعة يف إطار املهام املوكولة إليها من التحقق من هوية املتهمني بجميع 
الطرق عمال بمقتضيات املادة 304 من ق.م.ج، وأن غياب حمارض االستامع ال يؤدي كنتيجة حتمية إىل 
عدم قبول املتابعة، واملحكمة ملا قضت بعدم قبول املتابعة معتربة أن خلو امللف من حمارض االستامع 
للمتهمني، تعذر معه عليها التعرف عىل هويتهام وبسط سلطتها عىل اختصاصها يف حماكمتها من حيث 

سنهام وصفتهام، يكون قرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه.

(القرار عدد 762 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/11/6/1618)

انتزاع عقار من حيازة الغ% - محرض التنفيذ - حجيته.  .56

ألن  امللكية،  رسوم  مناقشة  وال  بامللك  املتعلقة  الدفوع  عن  باجلواب  ملزمة  غري  املحكمة  إن 
الفصل 570 من ق.ج إنام رشع حلامية احليازة املادية دون احليازة القانونية بمفهوم امللكية، وأن حمرض 
التنفيذ يعترب سندا للحيازة اهلادئة، وهو هبذا اخلصوص حجة يف مواجهة أطرافه واألغيار وال يمكن 
دحض حجيته إال بمقتىض سند يفيد نقل هذه احليازة من يد املنفذ له إىل الغري، واملحكمة حينام قضت 
التنفيذ  للعقار موضوع  املتهمة  أن رجوع  بعلة  الغري  انتزاع عقار من حيازة  باإلدانة من أجل جنحة 
وامتناعها عن مغادرته، يشكل عنرص قوة وعنف يغني عن مناقشة عنرصي اخللسة أو التدليس، يكون 

قرارها معلال تعليال سليام وقانونيا.

(القرار عدد 763 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2017 يف امللف اجلنحي عدد 2017/11/6/1619-20-22)

انتزاع عقار من حيازة الغ% – إخراج الزوج لزوجته من بيت الزوجية – خضوعها ملقتضيات مدونة   .57

األرسة وليس للفصل 570 من القانون الجنا�.
إن املساكنة الرشعية بني الزوجني تعترب من أهم احلقوق والواجبات املرتتبة عن عقد الزواج، بام 
تستوجبه من معارشة زوجية باملعروف، ويفرض عليهام اإلقامة معا، وبالتايل تكون احليازة املادية لبيت 
الزوجية قائمة لكليهام طاملا استمرت العالقة الزوجية بينهام، وبذلك فإن إخراج الزوج لزوجته من 
بيت الزوجية إنام يشكل إخالال بواجب املساكنة الرشعية وتطبق عليه بالتايل مقتضيات مدونة األرسة 
التي تتضمن أحكاما خاصة حتمي كيان األرسة واستقرارها، األمر الذي جيعل القضية تكتيس صبغة 

مدنية وال ختضع ملقتضيات الفصل 570 من القانون اجلنائي.

(القرار عدد 427 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2016 يف امللف اجلنحي عدد 2016/12/6/8694)
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سلطات محكمة النقض كمحكمة موضوع 
ذ. الطيب أنجار 

رئيس غرفة بمحكمة النقض
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مراقبة  عىل  بالسهر  أساسا  هتتم  التي  العليا  املحاكم  نظام  إىل  املغرب  يف  النقض  حمكمة  تنتمي 
بالنقض يف  الطعن  قمتها، عن طريق  ترتبع عىل  التي  املوضوع  لدن حماكم  القانون من  تطبيق  حسن 
قراراهتا، مع استثناء حاالت طفيفة هي موضوع هذا العرض. ومل يأخذ املرشع املغريب بالنموذج الذي 

تشكل فيه املحكمة العليا درجة أخرية للتقايض والفصل يف موضوع الدعاوي.

وقد حددت اختصاصات حمكمة النقض يف كل من ظهري إنشاء املجلس األعىل (ظ. 1957/09/27) 
وقانون املسطرة املدنية وقانون املسطرة اجلنائية وقانون القضاء العسكري، أو يف مقتضيات نصوص 
خاصة. وتتألف من ست غرف: غرفة مدنية، وغرفة لألحوال الشخصية واملرياث، وغرفة جتارية، 

وغرفة إدارية، وغرفة اجتامعية، وغرفة جنائية. 

ويمكن أن تقسم كل غرفة إىل أقسام، وتصدر قراراهتا بخمسة قضاة. كام يمكن لكل غرفة أن 
حتكم يف كل القضايا املعروضة عىل املحكمة أيا كان نوعها. (الفصالن 10 و12 من ظهري 1974/07/15). 

مع استثناء موضوعات حمددة خصص القانون غرفة بعينها للبت فيها. 

وتطبق حمكمة النقض يف ممارستها ملهامها كل الرتسانة القانونية الشكلية واملوضوعية التي تغطي 
من   117 الفصل  أمجله  ما  حول  وتدور  القضاء.  وحيميها  القانون  يكفلها  التي  التقايض  جماالت  كافة 

الدستور يف ما ييل:

وتطبيق  القضائي،  وأمنهم  وحرياهتم  واجلامعات  األشخاص  حقوق  محاية  القايض  «يتوىل 
القانون». وال مراء يف أن قايض النقض يعترب قطب الرحى يف هذه املنظومة احلامئية الدستورية.

:>$? 05@<@A$/* BCAD)* , E$% AFG -$./* 012H IAJKL* , BMN*
واستنادا إىل هذا األصل، وباعتبار الطعن بالنقض طعنا استثنائيا، فإن حمكمة النقض تبت أساسا 
يف طلبات النقض املرفوعة إليها ضد األحكام القضائية النهائية، وهي نوعان سأكتفي باإلشارة إىل كل 

نوع منهام يف إيامءات نصية خفيفة:

1 - طلبات النقض لفائدة األطراف:

- «تبت حمكمة النقض، مامل يصدر نص رصيح بخالف ذلك، يف:

« 1 - الطعن بالنقض ضد األحكام االنتهائية الصادرة عن مجع حماكم اململكة...» (الفصل 353 
من قانون املسطرة املدنية).
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- « تتوىل حمكمة النقض النظر يف الطعون املقدمة ضد األحكام الصادرة عن املحاكم الزجرية، 
وتسهر عىل التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل عىل توحيد االجتهاد القضائي». (املادة 518 من قانون 

املسطرة اجلنائية).

-« تكون املقررات الصادرة عن املحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام حمكمة النقض». 
(املادة 122 من قانون القضاء العسكري).

بالنقض أمام حمكمة  القرارات الصادرة عن حماكم االستئناف اإلدارية قابلة للطعن  -«تكون 
النقض، ماعدا القرارات الصادرة يف املنازعات االنتخابية، وكذا يف تقدير رشعية القرارات اإلدارية».

(املادة 16 من القانون رقم 80.03).

2  - طلبات النقض لفائدة القانون:

إذا بلغ إىل علم الوكيل العام للملك لد حمكمة النقض أن حكام انتهائيا صدر خالفا للقانون أو 

لقواعد املسطرة، ومل يتقدم أحد من األطراف بطلب نقضه يف األجل املقرر، فإن الوكيل العام للملك 
النقض. وإذا صدر قرار بنقضه فال يمكن  القانون إىل حمكمة  املذكور يتوىل رفع طلب نقضه لفائدة 
لألطراف االستفادة منه أو االحتجاج به ليتجنبوا مقتضياته، أو ليعارضوا يف تنفيذه. (الفصل 381 من 
قانون املسطرة املدنية، واملادة 559 من قانون املسطرة اجلنائية، واملادة 130 من قانون القضاء العسكري).

– استنادا إىل  الغرفة اجلنائية  النقض أن حييل إىل  العام للملك لد حمكمة  -« يمكن للوكيل 
التي  األحكام  أو  القرارات  أو  القضائية  اإلجراءات   - العدل  وزير  إليه  يوجهه  الذي  الكتايب  األمر 

تصدر خرقا للقانون أو خرقا لإلجراءات اجلوهرية للمسطرة». 

«يمكن ملحكمة النقض أن تبطل األحكام املطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، ويف هذه احلالة 
يمكن أن يستفيد املحكوم عليه من اإلبطال من غري أن يرض يف أية حالة من األحوال بمصاحله، ومن 

غري أن يكون له أي مفعول عىل احلقوق املدنية». (املادة 560 من قانون املسطرة اجلنائية).

:OPN* BJ6/*
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 – القانون  لفائدة  أم  – سواء ملصلحة األطراف  القضائية  بالنقض يف األحكام  الطعن  إذا كان 
التطبيق الصحيح للقانون والعمل عىل توحيده عىل صعيد  النقض، هتدف إىل  مهمة أصلية ملحكمة 
– وأسند ملحكمة النقض سلطة احلكم  – استثناء  القضاء الوطني، فإن املرشع حاد عن هذا األصل 
والبت يف موضوع دعاوي أو طلبات يف حاالت حمدودة، لغايات خاصة استهدفها منها، وهي غري 
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قابلة للتوسع فيها أو القياس عليها. وأكتفي بعرض هذا االختصاص االستثنائي يف الفقرات التالية، 
من خالل نصوص القانون التي تنظمه لوضوحها وتوخيا لإلجياز. 
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تبت الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض يف اجلنح واجلنايات املنسوبة إىل بعض القضاة واملوظفني 
ابتداء من حتريك الدعو العمومية والتحقيق اإلعدادي فيها، وانتهاء باحلكم فــي موضوعها عند 

االقتضاء. وتوضح املادتان 265 و3/268 من قانون املسطرة اجلنائية ما ذكر يف فقراهتام التالية:

أو كاتب  أعضاء احلكومة،  أو عضو من  امللك،  إىل مستشار جلاللة  منسوبا  الفعل  كان  -«إذا 
دولة، أو نائب كاتب دولة، ... أو قاض بمحكمة النقض، أو باملجلس األعىل للحسابات، أو عضو 
أو متخصصة،  استئناف عادية  أول ملحكمة  أو رئيس  أو عامل،  إىل وال  أو  الدستوري،  املجلس  يف 
عىل  بناء   – االقتضاء  عند   – تأمر  النقض  بمحكمة  اجلنائية  الغرفة  فإن  لدهيا،  للملك  عام  وكيل  أو 
ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس املحكمة بأن جيري التحقيق يف القضية عضو أو عدة أعضاء من 

هيئتها».

-« جيري التحقيق حسب الكيفية املنصوص عليها يف القسم الثالث من الكتاب األول املتعلق 
بالتحقيق اإلعدادي ».

-« بعد إهناء التحقيق يصدر قايض أو قضاة التحقيق، حسب األحوال، أمرا قضائيا بعدم املتابعة 
أو باإلحالة إىل الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض».

-« تبت الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض يف القضية».

-« يقبل قرار الغرفة اجلنائية االستئناف داخل أجل ثامنية أيام، وتبت يف االستئناف غرف حمكمة 
النقض جمتمعة، باستثناء الغرفة اجلنائية التي بتت يف القضية».

-«التقبل أية مطالبة باحلق املدين أمام حمكمة النقض».

فإن  اململكة،  تراب  جمموع  يف  وظيفته  ملبارشة  مؤهال  القضائية  الرشطة  ضابط  كان  -«إذا 
االختصاص يرجع إىل حمكمة النقض حسب الكيفيات املنصوص عليها يف املادة 265».

كام تنص املادة 703 من نفس القانون عىل أنه:

«ختتص حمكمة النقض وحدها بالبت يف طلب رد االعتبار يف القضايا املحالة إليها تطبيقا للامدة 

265 والفقرة الثالثة من املادة 268 أعاله التي أصدرت فيها حكمها باإلدانة».
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أجل  من  عليه  منه شخص حكم  الوقائع ترضر  لتدارك خطأ يف  إال  املراجعة  باب  -«اليفتح 

جناية أو جنحة». 

-«التقبل املراجعة إال عند انعدام أية طريقة أخر من طرق الطعن » وذلك يف حاالت معينة 
وضمن رشوط حددها القانون يف الفقرات التالية:

-« حتال القضية إىل الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لدهيا، إما تلقائيا أو 
بطلب من وزير العدل، وإما بناء عىل طلب األطراف يف احلاالت الثالث األوىل من املادة 566 أعاله».

« تبت الغرفة اجلنائية يف قبول طلب املراجعة املحال إليها ».

-« إذا استحال، يف حالة اإلبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بني مجيع األطراف، وباألخص 
يف  أو  حقه،  يف  الغيابية  املسطرة  إجراء  عند  أو  عقيل،  بخلل  إصابته  أو  عليه،  املحكوم  وفاة  حالة  يف 
تقادم  حالة  يف  وكذا  قانوين،  عذر  وجود  عند  أو  اجلنائية،  مسؤوليته  انعدام  حالة  يف  أو  تغيبه،  حالة 
الدعو أو تقادم العقوبة، فإن حمكمة النقض، بعد التثبت رصاحة من هذه االستحالة، تبت يف جوهر 
 بدون سابق نقض وال إحالة، وذلك بحضور األطراف املدنية إن كانوا موجودين يف الدعو الدعو
والقيمني الذين تعينهم حمكمة النقض ليقوموا مقام كل متوىف. يقترص نظر حمكمة النقض يف هذه احلالة 
عىل إبطال العقوبات التي صدرت يف غري حملها ». (املواد 565 و568 و570 و571و572 من قانون املسطرة 

اجلنائية).

وتنص املواد 131 و 132 و 133 من قانون القضاء العسكري عىل تطبيق املادة 565 املذكورة وما يليها 
من قانون املسطرة اجلنائية، إذا تعلق األمر بمراجعة حكم صادر عن املحكمة العسكرية.

 lA(/n*  oPA_c  ,  -$./A4  p!qK/*  #74  −  Q<R<=  01231S−  -$./*  012H   2\  :Ar/Ai:89sAh*
« يمكن ملحكمة النقض عند الترصيح بنقض قرار صادر يف دعو اإللغاء أن تتصد للبت، 

إذا كانت القضية جاهزة ». ( املادة 17 من القانون رقم 80.03).

 8acAb14 ,A^5?  tAUVD/ 8AX$/* uPAv wbD4 `A2\N* lA(/Z TAbVx , -$./* 012H  2\ :A74*a:O#7/* '!uP m=
-« تبت حمكمة النقض، ما مل يصدر نص رصيح بخالف ذلك، يف:

« 3 - الطعون املقدمة ضد األعامل والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاهتم». 
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بأن حييل عىل هذه  النقض  للملك لد حمكمة  العام  الوكيل  يأمر  أن  العدل  لوزير  يمكن   »-
املحكمة بقصد إلغاء األحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاهتم ».

-« تقوم الغرفة املعروضة عليها القضية بإبطال هذه األحكام إن اقتىض احلال، وجيري اإلبطال 
عىل اجلميع ». (الفصالن 353 و 382 من قانون املسطرة املدنية).

 :AtADV; lA.iG 0b2%')* TA6/Ay)* , − Q<R<= 01231S − -$./* 012H  2\ :AD=AL
بخصوص جرائم اجللسات، تنص املادتان 269 و359 من قانون املسطرة اجلنائية عىل ما ييل:

اجللسات،  خالل  ترتكب  قد  التي  اجلرائم  يف   - النقض)  حمكمة  فيها  (بام   – املحاكم  -«تنظر 
وذلك إما بموجب ملتمسات النيابة العامة أو تلقائيا، وضمن الرشوط املحددة يف املادة 357 وما يليها 

إىل املادة 361 من هذا القانون ».

بتحرير حمرض يف  املحكمة  يأمر رئيس  أثناء اجللسة جريمة هلا وصف خمالفة،  ارتكبت  إذا   »-
شأهنا ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود».

-«تطبق اهليئة القضائية حاال العقوبات املقررة يف القانون، بناء عىل ملتمسات النيابة العامة».

-«ال يمكن الطعن يف هذا احلكم بأية وسيلة من وسائل الطعن».

أما إذا كانت اجلريمة املرتكبة أثناء اجللسة جنحة أو جناية، فإن اهليئة القضائية بمحكمة النقض 
تأمر بتحرير حمرض بالوقائع، وحتيل مرتكب الفعل ومستندات القضية فورا، بواسطة القوة العمومية، 

إىل النيابة العامة املختصة. (املادتان 360 و 361 من قانون املسطرة اجلنائية).

:z6D7K/* m7U/* m_ {|A./* a}/* -!<7% wVx Q<R<= , -$./* 012H  2\ :AWcAW
«حيق ملحكمة النقض أيضا أن تبت يف الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها املطلوب ضده النقض 

للمطالبة بتعويض عن الرضر الذي حلقه بسبب رفع الطعن التعسفي». (الفصل 376 من قانون املسطرة 
املدنية).

:0/*#7V/  saA2@Z #._ 8AX$/* 01MA~ , -$./* 012H  2\:A74AW
ينص الفصل 353 من قانون املسطرة املدنية عىل ما ييل: « تبت حمكمة النقض، ما مل يصدر رصيح 

بخالف ذلك، يف:

«5 - خماصمة القضاة واملحاكم غري حمكمة النقض». ويتم ذلك عند ثبوت إنكار العدالة.

- « يعترب القايض منكرا للعدالة إذا رفض البت يف املقاالت أو أمهل إصدار األحكام يف القضايا 
اجلاهزة بعد حلول دور تعيينها يف اجللسة». (الفصل 392 من نفس القانون).
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كام تنص الفصول 395 و 397 و 399 و 400 من نفس القانون عىل املقتضيات التالية:

-« ترفع خماصمة القضاة إىل حمكمة النقض».

-« يبت يف قبول خماصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس األول». 

-« إذا قبل الطلب بلغ خالل ثامنية أيام للقايض الذي وجهت املخاصمة ضده ...».

-« تنظر دعو املخاصمة يف اجللسة بناء عىل مستنتجات املدعي ويبت فيها من طرف غرف 
حمكمة النقض جمتمعة، باستثناء الغرفة التي بتت يف قبول الطلب ».

وقد يصل األمر إىل حماكامت زجرية وعقوبات جنائية تطال القضاة املمتنعني عن الفصل بني 
اخلصوم حني يكون جريمة، وحتاكم حمكمة النقض من ختتص يف حماكمتهم منهم حسب الفقرة (أوال) 

يف الصفحة اخلامسة أعاله. (الفصل 240 من جمموعة القانون اجلنائي).

:At*a*'k , '�./* 8cA_Z TAbVx , -$./* 012H  2\ :A.=Ai
من قانون املسطرة اجلنائية عىل جواز   563 املدنية واملادة  أ من قانون املسطرة   379 ينص الفصل 
الطعن بإعادة النظر يف القرارات التي تصدرها حمكمة النقض، سواء يف املواد املدنية بصفة عامة، أم يف 

املادة الزجرية حسب احلاالت والرشوط املحددة يف ماديت القانون املذكورتني.

:e4<VU)* IAy|N*  5VD% TAbVx Q<R<= , -$./* 012314 05CA.h* 0?'(/* �4 :A7WA%
خصص قانون املسطرة اجلنائية املواد من 718 إىل 745 منه ملوضوع تسليم أو متديد مفعول تسليم 
األشخاص املطلوبني من طرف دولة أجنبية للدولة املغربية. وتبت الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض يف 
الطلبات املذكورة وفق مسطرة خاصة ورشوط دقيقة تنتهي إما بإبداء الرأي باملوافقة عىل طلب تسليم 

الشخص املطلوب، أو برفض الطلب. 

 :0UVD/* uPAv wbD4 0!a*cn* T*a'$)* lA(/Z TAbVx , -$./* 012H �4 :*�A_
-« تبت حمكمة النقض، ما مل يصدر نص رصيح بخالف ذلك، يف:

استعامل  يف  للشطط  اإلدارية  السلطات  عن  الصادرة  املقررات  إلغاء  إىل  الرامية  «الطعون 
السلطة». (الفصل 353 من قانون املسطرة املدنية). 

ابتدائيا وانتهائيا يف طلبات اإللغاء بسبب جتاوز السلطة  بالبت  النقض خمتصة  -«تظل حمكمة 
املتعلقة ب:

«- املقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس احلكومة.
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ملحكمة  املحيل  االختصاص  دائرة  تنفيذها  نطاق   يتعد التي  اإلدارية  السلطات  قرارات   -»

إدارية ». (املادة 9 من القانون رقم 41.90).

-« تكون حمكمة النقض، املرفوعة إليها دعو تدخل من اختصاصاها ابتدائيا وانتهائيا، خمتصة 
أيضا بالنظر يف مجيع الطلبات التابعة هلا أو املرتبطة هبا، ومجيع الدفوع التي تدخل ابتدائيا يف اختصاص 

املحاكمة اإلدارية ». (املادة 17 من نفس القانون). 

وتبعا ملا ذكر، فإن عىل كل حمكمة إدارية رفعت إليها دعو إدارية مرتبطة بدعو ختتص فيها 
حمكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا، أن حتكم بعدم اختصاصها وحتيل امللف عىل حمكمة النقض. مما يرتتب 

عنه رفع الدعويني األصلية واملرتبطة بقوة القانون إىل حمكمة النقض. (املادة 16 من نفس القانون).

ويف نفس اإلطار أعاله، ينص الفصل 47 من الظهري بمثابة قانون املؤرخ يف 1976/12/17 املتعلق 
بإحداث هيئة للصيادلة عىل أن:

-« القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة هنائية املجلس الوطني للهيئة اليمكن الطعن فيها إال 
أمام حمكمة النقض ....».

كام ينص الفصل 12 من ظهري 1962/06/30، بشأن ضم األرايض الفالحية بعضها إىل بعض، عىل 
أنه:

-«اليمكن الطعن يف مقررات اللجنة–جلنة ضم األرايض الفالحية- إال أمام حمكمة النقض».

وقد يصل األمر إىل حماكامت زجرية وعقوبات جنائية تطال القضاة واملوظفني الذين يشتطون 
ويتجاوزون سلطاهتم القضائية أو اإلدارية حني يشكل ذلك جريمة.

وإذا كانوا من الفئات التي ختتص فيها حمكمة النقض حسب الفقرة (أوال) يف الصفحة اخلامسة 
أعاله، فإهنا تتوىل حماكمتهم. (الفصل 237 و238 و239 من جمموعة القانون اجلنائي).

 ,  0UVD/*  O�7KW*  ,  >Uj/A4  m7U/*  ,  -$./*  012314  0!a*cn*  0?'(/*  �4  :�_  �cA\
:05CAX$/* 0UVDV/ �_N* �V�)* T*a'$=

« تكون املقررات املتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن املجلس األعىل للسلطة القضائية، 
قابلة للطعن بسبب الشطط يف استعامل السلطة، أمام أعىل هيئة قضائية إدارية باململكة». (الفصل 114 

من الدستور).

واهليئة القضائية اإلدارية األعىل يف اململكة هي الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض.
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 0$V7K)*  0!a*cn*  �<7U/*  ,  0=<J�*  m_  �aA�*  �'7%  ,  -$./*  012H  �4  :�_  z@Ai:lA(/nA4
« يقبل تعرض اخلارج عن اخلصومة ضد القرارات الصادرة عن حمكمة النقض يف طعون إلغاء 

مقررات السلطات اإلدارية ». (املادة 379 من قانون املسطرة املدنية).

:z@Ar/* BJ6/*
-$./* 012H A^5? BJ6% 0MAL 05C*';Z 05CAXk TA_<R<=

ثمت صالحيات أخر قضائية تبت فيها حمكمة النقض، وهي وإن كانت ال تعنى بالفصل يف 
موضوع الدعو األصيل، إال أهنا تتعلقبالبت يف أمور ممهدة للفصلفيه، كالبت يف جتريح عضو أو أكثر 
يف اهليئة القضائية احلاكمة ملحكمة النقض، أو يف بيان املحكمة املختصة قانونا للنظريف القضية يف حالة 
تنازع املحاكم يف االختصاص بشأهنا، أو يف استئناف حكم إداري مستقل يتعلق باالختصاص، أو يف 
تعيني حمكمة للحكم يف القضيةخارج قواعد االختصاص العادية يف حاالت خاصة. سواء أكان األمر 

يتعلق بقضية مدنية أم إدارية أم زجرية. وأعرض هلذه االختصاصات باختصار فيام ييل: 

 1 - البت يف طلبات جتريح قضاة حمكمة النقض:

بالنسبة لقضاة الغرف املدنية:

حمكمة  قضاة  جتريح  فيها  يمكن  التي  احلاالت  املدنية  املسطرة  قانون  من   295 الفصل  أوضح 
أوضح  كام  إليها.  توجه  التي  واجلهة  التجريح  طلبات  تقديم  كيفية  منه   296 الفصل  بني  ثم  النقض، 

الفصل 298 منه ما جيب عىل القايض فعله إذا كان يف الوضعية املذكورة، كام ييل:

- « جيب عىل كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح املعددة يف الفصل 295 أو أي سبب 
تعلق  إذا  الذين حيكمون معه  الغرفة  لقضاة  بذلك  أن يرصح  بينه وبني أحد األطراف  لتنحيته،  آخر 

األمر بقاض من حمكمة النقض».

املعني  القايض  إذا كان يتعني عىل  الترصيح أن يقرروا ما  إليهم  املوجه  القضاة  « يتعني عىل   -
باألمر أن يتخىل عن احلكم يف القضية».

بالنسبة لقضاة الغرفة اجلنائية:

حددت املادة 273 من قانون املسطرة اجلنائية حاالت التجريح بالنسبة إليهم، ثم أضافت املواد 
275 و280 و283 منه ما ييل، عىل اخلصوص:
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- « يتعني عىل كل قاض بينه وبني متهم سبب من أسباب التجريح املنصوص عليها يف املادة 273 
أو أي سبب آخر لتنحيته، أن يقدم ترصحيا بذلك إىل الرئيس األول ملحكمة النقض».

التجريح يف حقهم،  املقدم طلب  القضاة  أو  القايض  إيضاحات من  الرئيس األول  «يطلب   -
وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأ أن ذلك رضوري، ويبت يف ملتمس 

التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك.».

- « كل طلب جتريح موجه ضد الرئيس األول ملحكمة االستئناف، جيب أن يقدم بمذكرة إىل 
الرئيس األول ملحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لد نفس املحكمة، 

بأمر قضائي غري قابل ألي طعن».

 2 - الفصل يف تنازع االختصاص بني املحاكم:

- «تبت حمكمة النقض، ما مل يصدر نص رصيح بخالف ذلك، يف:

- «البت يف تنازع االختصاص بني حماكم ال توجد حمكمة أعىل درجة مشرتكة بينها غري حمكمة 
النقض» (الفصل 353 من قانون املسطرة املدنية وكذا الفصل 301 منه).

وتضيف املادة 262 من قانون املسطرة اجلنائية أنه:

-«يف حالة وجود نزاع بني حمكمتني ختضع كل واحدة منهام لنفوذ حمكمة استئناف خمتلفة، فإن 
النزاع يرفع إىل الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض.»

-«يرسي نفس احلكم يف حالة وجود نزاع بني حمكمتني استئنافيتني، أو نزاع بني حماكم ال توجد 
حمكمة أعىل مشرتكة بينها».

وتنص املادة 11 من قانون القضاء العسكري عىل أنه:

- «تقوم حمكمة النقض، يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة 291 من القانون املتعلق باملسطرة 
اجلنائية، بالفصل يف تنازع االختصاص طبقا لألحكام املبينة يف القانون املذكور».

3 -البت استئنافيا يف األحكام اإلدارية املستقلة املتعلقة باالختصاص النوعي:

«إذا أثري دفع بعدم االختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت 
فيه بحكم مستقل، وال جيوز هلا أن تضمه إىل املوضوع».

«ولألطراف أن يستأنفوا احلكم املتعلق باالختصاص النوعي، أيا كانت اجلهة القضائية الصادر 

عنها، أمام حمكمة النقض التي جيب عليها أن تبت يف األمر داخل أجل 30 يوما يبتدئ من تسلم كتابة 
الضبط هبا مللف االستئناف» (املادة 13 من القانون رقم 41.90).
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«... وحتيل حمكمة النقض امللف بعد البت فيه إىل املحكمة املختصة». (املادة 12 من القانون رقم 
.(80.03

4 - البت يف طلبات إحالة القضايا الرائجة يف املحاكم املختصة فيها عىل حماكم أخر، بسبب 

التشكك املرشوع أو األمن العمومي أو حلسن سري العدالة:

أ- يف قانون املسطرة املدنية:

« تبت حمكمة النقض، ما مل يصدر نص رصيح بخالف ذلك، يف:

« اإلحالة من أجل التشكك املرشوع.»

«اإلحالة من حمكمة إىل أخر من أجل األمن العمومي، أو لصالح حسن سري العدالة»(الفصل 
353 من قانون املسطرة املدنية).

النزاع  املرشوع من أي شخص طرف يف  التشكك  أجل  اإلحالة من  تقديم طلب  يمكن   »  -
بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخال أو مدخال كضامن ».

النيابة  استشارة  بعد  القضية  أحالت  املرشوع،  التشكك   دعو النقض  حمكمة  قبلت  «إذا   -
العامة، عىل حمكمة تعينها، وتكون من نفس درجة املحكمة املتشكك فيها.. ».

- « ال تقبل طلبات التشكك املرشوع ضد حمكمة النقض ».

- «يمكن لوزير العدل تقديم طلبات اإلحالة من أجل التشكك املرشوع بواسطة الوكيل العام 
للملك أمام حمكمة النقض، عند عدم تقديم هذا الطلب من األطراف.. »

للملك طلبات اإلحالة من أجل  العام  الوكيل  بواسطة  يقدم  أن  العدل وحده  لوزير  «حيق   -
األمن العمومي كلام خيف أن يكون احلكم يف الدعو يف مقر املحكمة املختصة حمليا مناسبة ألحداث 

اضطراب أو إخالل يمس بالنظام العام..».

الطلب  إليها  املقدم  املقال، رفع قرارها حاال وهنائيا يد املحكمة  النقض  إذا قبلت حمكمة   »  -
سابقا، وحيال النزاع عىل حمكمة من نفس الدرجة تعينها املحكمة » (الفصول 383 و284 و385 من قانون 

املسطرة املدنية)

ب - يف قانون املسطرة اجلنائية:

- «يمكن للغرفة اجلنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعو من أجل تشكك مرشوع من أي 
هيئة التحقيق أو هيئة للحكم، وحتيلها إىل هيئة قضائية من نفس الدرجة ».
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- «.. يودع الطلب بكتابة ضبط حمكمة النقض، إما من طرف الوكيل العام للملك لد هذه 
املحكمة، أو النيابة العامة باملحكمة املرفوعة إليها الدعو، أو املتهم، أو الطرف املدين ».

- « تبت الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض يف غرفة املشورة دون حضور األطراف داخل أجل 
شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ إليهم عىل الفور القرار الصادر عنها. »

 للملك لد العام  الوكيل  بناء عىل ملتمس من  النقض،  اجلنائية بمحكمة  للغرفة  « يمكن   -
حمكمة النقض وحده، أن تأمر باإلحالة من أجل األمن العمومي ».

- «ويمكن أيضا لنفس الغرفة، بناء عىل ملتمس من الوكيل العام للملك لد حمكمة النقض، 
أو من الوكيل العام للملك لد حمكمة االستئناف املعنية، تلقائيا أو بناء عىل طلب األطراف، أن تأمر 
باإلحالة لتحقيق حسن سري العدالة، برشط أال ينتج عن ذلك أي رضر يعرقل ظهور احلقيقة أو يمس 

بمامرسة حقوق الدفاع.» (املواد 270 و271 و272 من قانون املسطرة اجلنائية).

ويتعلق األمر يف هذا الباب بصالحية حمكمة النقض يف أن تسحب القضية من املحكمة املختصة 
فيها قانونا وتروج أمامها، وحتيلها عىل حمكمة أخر تعينها من نفس الدرجة، وتصبح هبذا التعيني 

واإلحالة عليها ذات االختصاص للبت يف القضية، يف احلاالت اخلاصة املحددة أعاله.

*** ***

املرشع  أن  إىل  أو مضامينها،  القانون  باقات من نصوص  استقراء  اجلولة من  نخلص من هذه 
املغريب اختار أن يسند إىل حمكمة النقض- إضافة إىل وظيفتها األساسية يف احلكم يف الطعون بالنقض 
يف األحكام القضائية النهائية - مهام أخر تتعلق إما باحلكم يف موضوع دعاوي وطلبات حمدودة، 
وإما بالفصل يف أوضاع قانونية ممهدة للبت القضائي يف القضايا بشكل ينهي الدعو أو اخلالف. وقد 
يقرر املرشع أن يتم ذلك يف درجتني للتقايض أو يف درجة واحدة. وكلها اختيارات ال ختفى مسوغاهتا 
القضائية والعملية. وال تتجايف مع موقع وأمهية وسمو حمكمة النقض يف اخلريطة القضائية للمملكة، 

وهي متارسها منذ تاريخ 1957/09/27.
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دور محكمـة النقـض فـي حمايـة المـال العـام 
د. حسن فتـوخ  

مستشار بمحكمة النقض 

رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض
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1، وصحيح  للمواطنني  واألساسية  واحلريات  للحقوق  ميثاقا  يشكل   2011 أن دستور  صحيح 
الوطن  أن مستقبل  إال  القانون عىل اجلميع،  لسيادة  الضامنة  املستقلة هي  القضائية  السلطة  أن  أيضا 
اآلن أمام رهان املال العام ومحايته من كل أشكال اهلدر والتبذير، وذلك من خالل العمل عىل ختليق 
الشأن  تدبري  يف  والنزاهة  الشفافية  مبادئ  وإرساء  واملساءلة،  املحاسبة  آليات  وتفعيل  العامة،  احلياة 
العام، وحتريك املتابعة اجلنائية يف حق مقرتيف اجلرائم املالية ومعاقبتهم، من أجل محاية املصلحة العامة 

للمجتمع.

إن الرتسانة القانونية املتعلقة باجلرائم املالية 2، ومهام تضمنت من مستجدات ترشيعية متقدمة 
حلامية املال العام ومعاقبة ناهبيه، وتعزيز الثقة يف اآلليات الرقابية، فإن الظرفية احلالية تطرح سؤاال عىل 
املحك، يتمثل يف مد نجاعة املقاربة القضائية املتبعة ملناهضة الفساد بجميع أشكاله، وتفعيل املبدأ 

الدستوري املتمثل يف ربط املسؤولية باملحاسبة.

االجتهاد  كرسها  التي  املبادئ  خصوصية  عىل  الوقوف  منا  يقتيض  ذلك،  عن  اجلواب  ولعل 
القضائي ملحكمة النقض بشأن قضايا املال العام، ورصد املعايري القضائية الستخالص قيام العنارص 

التكوينية من عدمها يف جرائم املال العام.

:OPN* a<3)*
`A7/* OA)* A!AXk , 0W'2)* �cAb)* 05M<JL

ال شك أن حتريك املتابعات يف حق األشخاص مرتكبي جرائم املال العام ومعاقبتهم واحلكم 
العام،  املال  محاية  يف  القضائية  للسلطة  واهلادف  اجلاد  االنخراط  جيسد  املختلسة،  األموال  بمصادرة 
وتعزيز الديمقراطية ودولة احلق واملؤسسات، وإرساء العدالة اجلنائية عىل أرض الواقع، وفق مقاربة 
تدبري  يف  وشفافة  نزهية  بيئة  وتوفري  العامة،  األخالق  وقواعد  اجلزاء  بني  التوازن  قيام  تروم  قضائية، 

مقتضيات خاصة تتعلق بحقوق املتقاضني وقواعد سري العدالة، تتجىل يف محاية القضاء   2011 - يتضمن دستور   1

حلقوق األشخاص واجلامعات وحرياهتم (الفصل 117) ثم احلق يف حماكمة عادلة ويف حكم يصدر داخل أجل 
معقول (الفصل 120).

2 - طبقا للقانون رقم 03.79 املتعلق بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي وبحذف حمكمة اخلاصة للعدل، ختتص 
من   256 إىل   241 من  الفصول  يف  عليها  املنصوص  اجلنايات  يف  بالنظر  االستئناف  حماكم   لد اجلنايات  غرف 
القانون اجلنائي وكذا اجلرائم التي ال يمكن فصلها عنها أو املرتبطة هبا. وابتداء من أكتوبر 2004 تاريخ دخول هذا 
القانون حيز التنفيذ وملدة مخس سنوات وبناء عىل املرسوم رقم 2.04.471 الصادر بتاريخ 15 شتنرب 2004 حددت 
تسع حماكم لالستئناف للنظر يف جنايات االرتشاء والغدر واختالس وتبديد األموال العامة واستغالل النفوذ، 
واستمر الوضع كذلك إىل غاية 4 نونرب 2011 تاريخ صدور املرسوم رقم 2.11.445 ليتم تقليص العدد املذكور إىل 

أربع حماكم لالستئناف حمدثة هبا أقسام للجرائم املالية وهي الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
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قطب  يعترب  الذي  واملواطن  للوطن  واالجتامعي  االقتصادي  التقدم  من  مزيد  وحتقيق  العام،  الشأن 
الرحى يف مجيع األوراش التنموية.

`A7/* O�V/ zCAX$/* `<^6)* :]PG
إذا كان املال العام من منظور الفقه هو ذلك املال املخصص للمنفعة العامة 3، فإن حمكمة النقض4  

قد عرفت املال العام يف أحد قراراهتا كام ييل:

«يعترب ماال عاما كل األموال اململوكة للدولة أو أشخاص القانون العام واملخصصة للمنفعة 
سواء كانت هذه األموال معدة خلدمة اجلمهور وبطبيعتها أو كانت يف خدمة مرفق عام يستفيد منه 

اجلمهور بشكل مبارش». 

وملا كانت النازلة تتعلق بتبديد أطنان من القمح املسلمة للمتهم يف إطار منحة التخزين والدعم، 
فقد اعتربت حمكمة النقض يف قرارها أعاله أن: «اهلدف األسايس استنادا لقانون 12/94 املتعلق باملكتب 
(...) هو إشباع حاجات الدولة من املنتوجات الزراعية التي تعترب أساسية يف التغذية العامة للمواطنني 
والعمل عىل مراقبة األسواق وتزويدها بالدقيق حفاظا عىل استقرار األثامن ومنع كل زيادة ال تناسب 
القدرة الرشائية للمواطنني، وعالقة املكتب املذكور باألشخاص املعنوية املكلفة بتخزين املزروعات 
هي عالقة قانونية تتمثل يف تزويد هذه األخرية للمطاحن بكمية من الزرع املخزون التي تتقاىض عنه 
منحة طيلة مدة التخزين لقيام هذه املطاحن بطحنه وبيعه بالسوق الوطني حفاظا عىل القدرة الرشائية 

للمواطنني.

وأن قيام املكتب (...) املسؤول عن تزويد السوق الوطني باحلبوب والقطاين بمنح املتهم بصفة 
مسؤول عن رشكة (... ) منحة التخزين والدعم لكمية القمح املشار إليها بمحرض البحث التمهيدي 
والتزامه ببيعها للمطاحن حفاظا عىل استقرار األسعار والقدرة الرشائية للمواطنني إال أن املتهم عمد 
إىل تبديد ما قدره (....) قنطارا وبيعها للخواص حسب اعرتافه خالل مرحلتي التحقيق واملحاكمة 
بدعو انخفاض املحصول بسبب الرطوبة ورشائه جمموعة من الشاحنات وخزانات الزرع وقطعة 

أرضية ... يشكل جناية تبديد واختالس أموال عامة «.

`A7/* OA)*  C*'; ,  ^K1V/ 05=<17/* 06J/* aA57=:A5@Ai
دأبت حمكمة النقض5  عىل اعتبار املصلحة ذات النفع العام هي املعيار يف حتديد الصفة العمومية 
للمتهم يف جرائم املال العام، علام بأن املرشع املغريب مل يعرف املصلحة ذات املنفعة العامة ومل يضع هلا 

3  - هناك عدة تعاريف فقهية للامل العام نورد بعضها كالتايل:
للصالح  اإلدارية عىل ممارسة نشاطها خدمة  التي تستعني هبا اجلهات  املادية  الوسيلة  العامة هي  الدولة  أموال 
العام. املال العام للدولة هو كل يشء متلكه الدولة من ثروات و من عقارات ومنقوالت أو أي شخص اعتباري 
عام يكون خمصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتىض القانون. املال العام يكون خمصصا للمنفعة العامة بالفعل أو 

بمقتىض القانون.
4 - قرار بتاريخ 2014/12/24 حتت عدد 1271 غري منشور.

5 -  قرار بتاريخ 2014/12/24 ملف جنائي 3859-2014 غري منشور.
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العمومية يف  يستنبط صفة  اجلنائي  والقايض  املصالح،  متييزها عن غريها من  بواسطته  يمكن  ضابط 
املوظف ليس بالرجوع للقانون اإلداري بل للجهة املترضرة من اجلريمة بحسب النشاط الذي تقدمه 
لرعاية  أو خضوعها  الدولة يف رأسامهلا  أو بحسب مسامهة  هلا  املنظم  القانون  أو بحسب  للمرتفقني 
الدولة بواسطة أجهزهتا الرقابية أو رخصت هلا الدولة للقيام بتنفيذ أعامل ذات مصلحة عامة مقابل 

منحة مالية مقابل ذلك.

`A7/* OA)* A!AXk , 05CA.h* oPA_#/* m= �L<K)* �#�* :Ar/Ai
تعترب محاية املال العام من أهم األولويات االسرتاتيجية والسياسية يف بالدنا، الرتباط املوضوع 
بمجموعة من امليادين االقتصادية أو السياسية واالجتامعية. وال يمكن محاية املال العام إال بوسائل 

وآليات هلا القدرة والقوة لتحقيق األهداف املرجوة من الدعاو اجلنائية يف قضايا املال العام.

ونظرا للتأثريات الوخيمة هلذا النوع من اجلرائم عىل االقتصاد الوطني، اعتربت حمكمة النقض 
أن اهلدف املتوخى من الدعاو اجلنائية يف اجلرائم املالية، ال يتحقق فقط بعدد األشخاص املتابعني 
املبالغ  واملحالني عىل املحكمة وال بإصدار بشأهنا عقوبات سالبة للحرية، ولكن برضورة اسرتجاع 
املبددة واملختلسة ومالحقتها بني يدي أي شخص كان وأيا كان املستفيد منها عن طريق مصادرهتا 

لفائدة الدولة، وذلك عمال بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 247 من القانون اجلنائي.

6، عىل اعتبار أن جناية تبديد املال العام  وقد تواتر قضاء حمكمة النقض يف العديد من قرارهتا 
املنصوص عليها وفقا للفصل 241 من القانون اجلنائي تتحقق متى قام املوظف العام بتحويل حيازة 
املال العام املوجود حتت يده بحكم وظيفته إىل حيازة الغري، دون احرتام للمساطر والضوابط التنظيمية 
اجلاري هبا أو دون حصوله عىل ترخيص مسبق من مسؤوليه املختصني، وهو يعلم بأن ترصفه املذكور 

يؤدي إىل استنزاف املال العام بل إىل إهالكه واغتياله.

-$./A4 m7U/* , `A7/* OA)* 0!�g 05.x</* 0571h* 06M :A74*a
إن إقرار املرشع حلق الطعن يف األحكام القضائية من قبل الطرف املترضر منها، يعترب أحد أهم 
القانون عىل  العدالة املسطرية يف أرقى صورها، ويعكس حرص  العادلة، وجيسد  ضامنات املحاكمة 

6 - ومما جاء يف حيثيات قرار ملحكمة النقض:

« ... حيث إن املتهم (...) يعترب موظفا عموميا وقد عمل حسب ما سبق تبيانه أعاله بتحويالت غري مرشوعة 
ملبالغ مالية موضوعة حتت يده بحكم وظيفته يف حسابات الغري دون وجه حق مقابل حصوله عىل منفعة مالية، 
العام  املال  وعرض  املجال  هذا  يف  العمل  هبا  اجلاري  والضوابط  القوانني  خرق  قد  يكون  بذلك  فهو  وبالتايل 

للضياع والتلف.
«وحيث إن األموال العمومية التي قام بتحويلها دون وجه حق مل تكن بحسابه الشخيص حتى يتم رصفها ملصلحته 
الشخصية، بل كانت لفائدة األغيار مقابل منفعة مالية، وبالتايل فالقصد اجلنائي بالنسبة إليه يبقى قائام يف هذه 
النازلة ما دام قد تعمد تعريض املال العام للضياع من خالل رصفه ملبالغ مالية لفائدة الغري دون وجه حق األمر 
الذي يشكل عنارص جناية تبديد أموال عمومية بالنظر إىل كون قيمة األموال املبددة قد فاقت مائة ألف درهم، 
وأن القرار اجلنائي املستأنف ملا أعاد تكييف جناية اختالس أموال عمومية إىل جناية تبديد أموال عمومية وأدان 

املتهم من أجل ذلك كان صائبا ومعلال تعليال سليام وكافيا األمر الذي يستلزم تأييده يف هذا الشق.». 
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التوفيق بني احلامية املوضوعية واإلجرائية للحقوق واحلريات. ومع ذلك، يمكن القول بانتفاء الصفة 
يف الطعن من قبل أي جهة مل تكن طرفا يف احلكم أو القرار املطعون فيه، إعامال لقاعدة أن الصفة يف 

الطعن كالدعو، وهي مناط االدعاء.

املقدم من طرف اجلمعية  بالنقض  الطعن  قبول  بعدم  النقض7  الصدد، قضت حمكمة  ويف هذا 
املوضوع،  حمكمة  أمام  املدين  باحلق  كمطالبة  تتدخل  مل  أهنا  مفادها  بعلة  العام،  املال  حلامية  الوطنية 
فيها عمال  الصادر  القرار  الدعو اجلنائية، وال صفة هلا يف طلب نقض  فهي بذلك ليست طرفا يف 

بمقتضيات الفصل 523 من قانون املسطرة اجلنائية 8.

a#(/* 01!'; , `A7/* OA)* �_ l�5KW�/ 0MA�* 03VJ)* �� lA6K@* :AD=AL
سبق لرئيس جملس بلدي أن أعفى بعض املواطنني املعوزين من الرسوم لتمكينهم من احلصول 
القانون  من   244 الفصل  عليها يف  املنصوص  الغدر  أجل جنحة  إدانته من  فتمت  البناء،  عىل رخصة 
اجلنائي، وبعد الطعن باالستئناف قضت الغرفة اجلنحية االستئنافية بإلغاء احلكم االبتدائي واحلكم من 
جديد برباءته وعدم االختصاص يف املطالب املدنية، بعلة انتفاء املصلحة اخلاصة للمتهم يف االستيالء 

عىل املبالغ املالية املخصصة للمصلحة العامة.

من  معتربة  بنقضه  النقض9   حمكمة  قضت  أعاله،  القرار  يف  بالنقض  العامة  النيابة  طعن  وبعد 
جهة أوىل، أن القرار بعدما أورد اعرتاف املتهم يف حمرض البحث التمهيدي بأنه بصفته رئيسا للمجلس 
البلدي ب (....)، أعفى بعض املواطنني ذوي االحتياجات من أداء بعض الرسوم عن رخص البناء، 
نص عىل خلو امللف من أي دليل عىل هذا اإلعفاء دون أن يناقش هذا االعرتاف.ومن جهة ثانية فإن 
ما استنتجته املحكمة من انعدام سوء نية املتهم من خالل ترصحياته التمهيدية بناء عىل تسوية الوضعية 
املادية لرخص البناء، ال يؤدي عقال ومنطقا لذلك. ومن جهة ثالثة فإن قيام جنحة الغدر املنصوص 
املتهم ال يوجب حتام أن تكون ملرتكبها  املتابع هبا  القانون اجلنائي  من جمموعة   244 الفصل  عليها يف 

مصلحة خاصة تتمثل يف استيالئه عىل املال املخصص للمصلحة العامة».

`A7/* OA)* A!AXk , 05@#)* �<$g* m= #!'�K/*  2g* :AWcAW
عدم  قررت  املحكمة  أن  أساس  عىل  النقض  العامة  النيابة  طلبت  العام  باملال  تتعلق  نازلة  يف 
اختياري  األمر  أن  إىل  استنادا  الوطنية  احلقوق  ممارسة  من  التجريد  إىل  الرامي  مللتمسها  االستجابة 
سلطتها  استعامل  هلا  حيق  وال  ومنطقيا  قانونيا  تعليال  قراراهتا  بتعليل  ملزمة  أهنا  واحلال  هلا،  بالنسبة 
بشكل جزايف وان تقرر عدم اللجوء إىل عقوبة إضافية فقط لكون القانون يبيح هلا ذلك بشكل مطلق، 

7  - قرار بتاريخ 2010/05/26 حتت عدد 589 غري منشور.

8  - تنص الفقرة األوىل من املادة 523 من قانون املسطرة اجلنائية عىل ما ييل:

املطعون  احلكم  من  وترضر  اجلنائية   الدعو يف  طرفا  كان  إذا  إال  شخص  أي  من  النقض  طلب  يقبل  «ال      
فيه». 

9 - قرار بتاريخ 2010/05/26 حتت عدد 2010 غري منشور.
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من القانون اجلنائي وعىل كونه يتعلق  و247   40 خصوصا وأن الطلب أسس عىل مقتضيات الفصلني 
بجنايتي اختالس وتبديد املال العام واخذ فائدة غري مرشوعة من طرف عضو منتخب.

القرار  مصدرة  املحكمة  أن  مفادها  بعلة  أعاله،  النقض  طلب  رفضت   10 النقض  حمكمة  وأن 
الوطنية  احلقوق  من  حقوق  عدة  أو  حق  ممارسة  من  بالتجريد  احلكم  أن  اعتربت  حينام  فيه  املطعون 
كعقوبة إضافية هو اختياري وليس ملزما للمحكمة، تكون هبذا التسبيب قد عللت ردها للملتمس 
املذكور بتعليل واقعي وقانوين، ما دام الفصل 247 املستدل به مل يرد عىل سبيل الوجوب، وبالتايل فهي 

مل خترق القانون يف يشء، والوسيلة غري مرتكزة عىل أساس.

052.b/* TA4ADg*P T*aA$7/*P T]<$.)* m_ 9�g* �?a wVx :A74AW
ومنقوالهتم  املتهمني  عقارات  عن  احلجز  رفع  إىل  رام  بطلب  املتهمني  دفاع  يتقدم  ما  غالبا 
وحساباهتم البنكية، فيتم رفضها من طرف حمكمة املوضوع بعلة أن هذا الطلب يكون سابقا ألوانه 

مادام أنه مل يصدر بعد قرار هنائي بات حائز لقوة اليشء املقىض به.

غري أن حمكمة النقض11  تواترت يف قضائها عىل نقض هذه القرارات، بعلة أن حمكمة املوضوع 
مل تبني يف هذا التعليل مستندها القانوين للقول بأن طلب رفع احلجز املقدم من لدن الطالب جاء سابقا 
ألوانه لعدم صدور قرار هنائي بات حائز لقوة اليشء املقىض به حتى يتسنى ملحكمة النقض مراقبة 
البت يف  يمنع من  ما  فيها  املسطرة اجلنائية ليس  النازلة، واحلال أن نصوص  القانون يف  تطبيق   مد
الطلب يف مجيع مراحل املسطرة، مما جاء معه تعليلها فاسدا وناقصا نقصانا يوازي انعدامه ويعرض 

القرار املطعون فيه للنقض يف هذا اجلزء. 

:z@Ar/* a<3)*
`A7/* OA)*  C*'; ��j4 8#1K7)* 05CAX$/* �!A7)*

`A7/* OA)* A!AXk , 05?ARZ 04<$7S 8acAJ)A4  2g* �P� :]PG
بتفعيل  ملزمة  كانت  إذا  املحكمة  أن  اعتبار  عىل  تواتر   12 النقض  ملحكمة  القضائي  العمل  إن 
املصادرة قصد اسرتجاع األموال املختلسة يف اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من الفصل 241 

10 - قرار بتاريخ 2013/03/02 حتت عدد 13 غري منشور. 

11  - قرار بتاريخ 2012/06/27 حتت عدد 583 غري منشور. 
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والفقرتني األوىل والثانية من الفصل 252 من القانون اجلنائي طبقا للفصل 247 من نفس القانون، فإنه 
جيب عليها أن تستحرض بأهنا عقوبة إضافية مرتبطة بالعقوبة األصلية وجودا وعدما ومرتبطة بخاصية 
شخصية العقوبة ورشعيتها، وهو ما يمنع عىل املحكمة مصادرة إال ما هو معلوم وحمجوز بني يدي 

العدالة ونوقش أمام املحكمة.

وأنه من الثابت قانونا أنه متى كان امللف خال مما يفيد أن ثمة عقارات أو أموال منقولة حمجوزة 
عىل ذمة القضية، جيب عىل املحكمة أن تراعي أن املصادرة ولئن كانت وجوبية يف مثل اجلرائم املسطرة 
يف امللف، فإن رشوط احلكم هبا غري متوفرة يف النازلة، وعليه، فمتى انعدمت للمحكمة رشوط احلكم 
باملصادرة، ال يبقى هلا احلق يف احلكم باسرتجاع األموال املختلسة إال يف إطار الدعو املدنية التابعة 

املثارة من طرف اجلهة املترضرة.

وأنه تبعا لذلك، يتعني عىل حمكمة املوضوع رد ملتمس النيابة العامة الرامي إىل احلكم باسرتجاع 
منقولة  وأموال  وعقارات  املترضرة  اجلهة  من  مدنية  طلبات  وجود  غياب  يف  ولو  املختلسة  األموال 

حمجوزة عىل ذمة القضية، لعدم ارتكازه عىل أساس قانوين.

 04<$7/* �6.4 '=N* �V7% *�Z a*'$/* -$@ YZ �c�! ] {xA�* �M</* :A5@Ai
الوقائع  أن  فيه  املطعون  القرار  تعليل  أنه يتجىل من   ،13 النقض يف أحد قرارهتا  اعتربت حمكمة 
حسبام أثبتها القرار تتوفر فيها العنارص القانونية جلناية املشاركة يف تبديد أموال عمومية، طبقا للفصلني 
الطاعن عن مكتب  قيام  أن  فيه. ذلك  باملسامهة  القانون اجلنائي، وال توصف  من جمموعة  و241   129

هلا  املواتية  املرتية  التعليالت  وإعداد   (...) باملرشوع  األشغال  سري  بتتبع  واملكلف   (...) الدراسات 
القرار، بعد أن كانت  تعليل  إليها يف  املشار  الكشوفات  أو  البيانات  العديد من  بالتوقيع الحقا، عىل 
موقعة من طرف اآلمر بالرصف املتهم (...) وأطراف أخر بعد أداء حواالهتا، ومتبنيا تواريخ إنشائها 
وفق ما أورده تعليل القرار، إنام يعترب من األعامل املسهلة الرتكاب الفاعل األصيل (...) جلناية تبديد 
بتكرار  املذكورة تكرر  العارض عىل األوراق  توقيع  بأن  له يف ذلك، علام  أموال عمومية، ومساعدة 
وتعدد وقائع التبديد، ولذلك فإنه ال جيدي ما أثاره الطاعن من عدم إبراز عنارص جريمة املسامهة يف 
تبديد أموال عمومية مادام أن هذا الوصف اخلاطئ ال يؤدي إىل نقض القرار، طاملا أن عقوبتها هي 
القرار عنارصها دون أي حتريف، أو خرق  أبرز  التي  تبديد أموال عمومية  املشاركة يف  نفس عقوبة 

للقانون، مما يكون معه ما أثري يف هذا الشأن غري مرتكز عىل أساس.

 z1Wa a'H , A!<.7= *'!P9% B2j! �k*<V/P �<@A$V/ 0JkA.)* }H 06/A~ :Ar/Ai
تتألف جلنة فتح األظرفة طبقا للفصل 50 من مرسوم 1976 من اآلمر بالرصف كرئيس أو من يقوم 
مقامه وبتفويض منه، ومن القابض البلدي ومقرر امليزانية وممثل السلطة، وان حمرض االجتامع موضوع 

فتح األظرفة اخلاصة بالصفقة الذي خالف هذه املقتضيات ال يشكل اجتامعا باملفهوم القانوين.
13 - قرار بتاريخ 2010/4/28 حتت عدد 466 غري منشور.
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ويف نازلة ذات الصلة بموضوع فتح األظرفة اخلاصة بصفقة عمومية تبني أنه تم حترير حمرض 
اجتامع جلنة فتح األظرفة اخلاص بالصفقة وتضمن أن جلنة فتح األظرفة انعقدت بمقر اجلامعة احلرضية 
درست  اللجنة  وأن  امليزانية،  ومقرر  البلدي  والقابض  السلطة  ممثل  وبحضور  العامل  برئاسة   (...)
ملفات الرشكات املتنافسة وقررت أن نائلة الصفقة هي رشكة (...) التي قدمت اقل عرض مايل، وان 
املحرض ذيل بتوقيع العامل كرئيس وبتوقيع ممثل للسلطة وبتوقيع باقي األعضاء املقررين. وأن وزارة 
الداخلية كسلطة الوصاية قد صادقت عىل املحرض املذكور وأسندت بصفة هنائية لرشكة (...) الصفقة 

موضوع املحرض.

غري أن هذا االجتامع مل تسلك فيه املسطرة القانونية وعرف عدة اختالالت، بدليل أن معطيات 
امللف تفيد أن جلنة فتح األظرفة اجتمعت بالعاملة وترأسها الكاتب العام، وحرضها ممثل السلطة، دون 
حضور العضوين اآلخرين القابض البلدي ومقرر امليزانية، رغم أن اللجنة جيب أن تتكون من أربعة 
أعضاء مقررين، وأن القانون ال يعطي للكاتب العام للعاملة الصالحية لرئاسة جلنة فتح األظرفة. وأن 
حمرض االجتامع املنجز تضمن اإلشارة إىل أنه تم دراسة مجيع امللفات للرشكات املتنافسة بام فيه ذلك 
امللف املايل للرشكات. وبأنه عند االطالع عىل امللف املايل لرشكة (...) تبني أهنا مل تقدم أقل عرض، 
وأن العامل هو الذي اختارها كفائزة، وبأنه أثناء االجتامع مل يكن هناك كاتب مكلف بتحرير املحرض، 

وبأنه وقع حمرض فتح األظرفة كرئيس رغم عدم ترأسه لالجتامع. 

حتريره يف موضوع  تم  والذي  املناقصة)  األظرفة (حمرض  فتح  جلنة  اجتامع  حمرض  توقيع  أن  كام 
باعتبارهم موظفني  الرسمية عىل املحرض املذكور  املوقعني أعاله، يضفي الصبغة  الصفقة من طرف 

عموميني وكان ذلك بحكم وظيفتهم طبقا للفصل 224 من القانون اجلنائي.

14 أنه بتوقيع املتهمني أعاله عىل املحرض املذكور، يكونان قد أثبتا  وقد اعتربت حمكمة النقض 
وقائع غري صحيحة مع علمهام بذلك، وأن كل واحد منهام قام بسوء نية بعمل من أعامل التنفيذ املادي 
للتزوير يف حمرر رسمي، وهو ما يشكل تزويرا معنويا يف حمرر رسمي، وبالتايل تكون جريمة التزوير 

يف حمرر رسمي ثابتة يف حقهام.

0$6J/* Q<R<= T�13K/* �?#/ 9�.)* lA.b/* TA6M*<= 06/A~ 'iG :A74*a
يف نازلة تتعلق بصفقة بناء حائط خاص بمستوصف صحي حسب دفرت التحمالت، باحلجر 
MOELLON عىل مستو 60 سنتمرت يف األرض و60 سنتمرت فوق األرض وأن يكون عرضه 40 سنتمرت 

ثم يتمم بالقضبان احلديدية وبالطريقة التي يبنى هبا أي حائط خاص بكل إدارة عمومية.

لكن تبني من خالل معطيات القضية والصور الفوتوغرافية املرفقة بملف النازلة وتقرير جلنة 
املجلس اجلهوي للحسابات، أن املتهم بصفته آمرا بالرصف اعرتف بتوقيعه عىل الكشف احلامل ملبلغ 
(...) رغم علمه بعدم صحة البيانات املتعلقة بمواد بناء احلائط وخمالفة ذلك لواقع احلال وملقتضيات 

14 - قرار بتاريخ 2010/4/28 حتت عدد 475 غري منشور.
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الصفقة، وعدم اإلشارة يف هذا الكشف إىل التعديل يف مواد بناء احلائط، وكذا إىل سمكه، ودون أن 
أو وفق  الصفقة  بني وفقا ملقتضيات  قد  املذكور  أن احلائط  املراقبة عىل  يستند عىل أي إشهاد ملكتب 
املبلغ املمثل  التغيري املزعوم، وهو ما اعتربته املحكمة قرينة قوية عىل أن املتهم قد استفاد من  حمرض 
لقيمة احلائط املستخلص من ميزانية الصفقة املذكورة أعاله بصفته موظفا عموميا طبقا للفصل 224 
من ق.ج وآمرا بالرصف، وهو ما يشكل يف حقه جناية اختالس أموال عمومية طبقا ملقتضيات الفصل 
241 من القانون اجلنائي، وبالتايل تبقى هذه التهمة املنسوبة إليه متوفرة العنارص يف نازلة احلال وثابتة 

ثبوتا كافيا يف حقه.

هذا  خالل  من   - اعتربت  للقانون،  السليم  للتطبيق  مراقبتها  إطار  يف  النقض15   حمكمة  وأن 
التسبيب - أن املحكمة عللت من الناحيتني الواقعية والقانونية ما انتهت إليه من إدانة، وأبرزت وجه 
اقتناعها بشأنه طبقا ملا تقتضيه املادة 286 من قانون املسطرة اجلنائية، ورفضت ضمنيا االستجابة لطلب 
إجراء خربة طاملا مل تكن يف حاجة إليها للبت يف القضية. أما باقي ما عابه العارض عىل القرار فليس 
سو مناقشة للواقع وجمادلة يف قيمة األدلة املتوفرة يف القضية والتي حظيت بقبول قضاة املوضوع يف 
حدود سلطتهم التقديرية التي ال متتد إليها رقابة حمكمة النقض عمال بالفقرة الثانية من املادة 518 من 

نفس القانون.

`A7/* OA)* , B17/* A� �aAh* 0515�.K/* >4*<X/*P 'xAD)* �'L :AD=AL
يف إطار احلث عىل محاية املال العام من خالل تقيد املوظف بالقوانني التي تنظم عمله، اعتربت 
حمكمة النقض يف أحد قراراهتا16  أن حتويل حيازة املال العام املوجود حتت يده بحكم وظيفته إىل حيازة 
الغري دون احرتام للمساطر والضوابط التنظيمية اجلاري هبا أو دون حصوله عىل ترخيص مسبق من 
مسؤوليه املختصني وهو يعلم بأن ترصفه املذكور يؤدي إىل استنزاف املال العام، يكون مرتكبا جلريمة 

تبديد أموال عمومية كام هي منصوص عليها يف الفصل 241 من القانون اجلنائي.

وأضافت نفس املحكمة يف حيثيات قرارها بأن املتهمني ملا قاما بقبوهلام تسلم مبالغ مالية متفاوتة 
القيمة من صاحب رشكات ومهية مقابل املصادقة عىل متويل برامج التكوين اخلاصة بتلك الرشكات 
ورشكات أخر، وبعدم إخضاعها للمراقبة الوثائقية وامليدانية، يكونان قد قاما بخرق سافر ملقتضيات 
الظهري الرشيف بمثابة قانون رقم 1-74-183 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، ومها يعيان جيدا أن ذلك 
يدخل يف صميم عملهام الرامي إىل التقيد بالقوانني ومحاية املال العام املؤمتنني عليه واملرصود من أجل 
حتقيق النفع العام للمؤسسة العمومية ولصالح البالد، خاصة وهو ما تسبب بشكل كبري يف استفادة 
تلك الرشكات واملؤسسات الومهية من األموال العمومية ملكتب التكوين (...) من دون وجه حق، 
والتي حدده تقرير االفتحاص املنجز من طرف املفتشية العامة للاملية يف مبلغ (...) ونتج عن ذلك 
إحلاق خسائر مالية باهضة بخزينة الدولة، وهو ما يربز سوء نيتهام واستهتارمها واستخفافهام باألمانة 

15 - قرار بتاريخ 2012/05/09 حتت عدد 387 غري منشور. 

16 - قرار بتاريخ 2013/06/12 حتت عدد 490 غري منشور. 
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امللقاة عىل عاتقهام، وتفضيلهام خدمة مصالح الغري عىل حساب محاية املصالح املالية العليا للمؤسسة 
العمومية.

�05CA.h* 05/P�D)* �_ O*<=N* 0bk*'= , OA�n*P �J$K/* 'iG :AWcAW
إن مناط املساءلة اجلنائية وفق ما نصت عليه أحكام ومقتضيات الفصل 241 من القانون اجلنائي، 
مرصود  ملال  اجلاين  اختالس  هو  عمومية،  أموال  اختالس  جريمة  والعقاب  بالتجريم  تناول  الذي 
أن  اعتبار  إىل ذلك، عىل  نيته اجلرمية  انرصاف  باعتباره موظفا عموميا مع  أو خاصة،  ملصلحة عامة 
اجلريمة موضوع املتابعة من اجلرائم العمدية التي ال يمكن تصور قيامها إال بحصول الركن املعنوي 

املذكور.

ويف نازلة تتعلق باختالس أموال عمومية رصدهتا جلنة التفتيش التي حلت بوكالة بريدية يرشف 
عىل تسيريها املتهم دون علم مدير الوكالة، فتمت متابعة هذا األخري بدوره من اجل جناية اختالس 
أموال عمومية وأدين من أجل ذلك بعلة صفته كمدير وكالة، وعلمه بام كان يقوم به املتهم (املستخدم) 

جيعل منه مسؤوال جنائيا عام وقع من أفعال.

غري أن حمكمة النقض 17 قضت بنقض القرار أعاله، بعلة أن املحكمة لئن اعتمدت جمموعة من 
القرائن لتخلص إىل ما انتهت إليه من إدانة، فإهنا مل تربز العنارص الواقعية والقانونية جلناية اختالس 
املال العام التي أدانت هبا العارض وفق ما يقتضيه الفصل 241 من القانون اجلنائي، بام فيها ارتكاهبا 
كمدير  صفته  بأن  القول  يكفي  ال  إذ  وقوعه  وظروف  وتاريخ  االختالس،  يف  املتمثل  املادي  للفعل 
وكالة، وعلمه بام كان يقوم به املتهم الثاين، جيعل منه مسؤوال جنائيا عام وقع من أفعال، بل البد من 

إبراز التعليل الواقعي والقانوين هلا.

وبعد إحالة امللف من جديد عىل حمكمة اإلحالة قضت هذه األخرية بإلغاء القرار املستأنف فيام 
قىض به من إدانة املتهم (مدير الوكالة) من أجل جناية اختالس أموال عمومية و احلكم تصديا برباءته 
منها بعلة أن قيام املتهم الثاين (املستخدم) باختالس املبالغ املفصلة أعاله واختصاصه هبا لنفسه دون 
الوكالة) وعدم حصول علم هذا األخري بذلك، وهو ما جيعل جريمة اختالس أموال  املتهم (مدير 

عمومية يف حق املتهم النعدام قيام عنارصها الواقعية والقانونية. 

النيابة العامة قضت حمكمة النقض برفض الطلب معتربة  وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف 
أنتقاعس املتهم يف اختاذ وسلوك اإلجراءات التأديبية الالزمة يف حق املتهم (املستخدم) حني اكتشافه 
لعملية االختالس ال يكفي للقول بقيام مسؤوليته اجلنائية وعقابه، عىل اعتبار أن تقصري املتهم وإمهاله 
تقتضيه  الذي  بالشكل  تسيريها  عىل  يرشف  التي  الوكالة  عن  والواردة  الصادرة  األموال  مراقبة  يف 
بقيام مسؤوليته اجلنائية بل  املعمول هبا ال يمكن أن يكون أساسا للقول  القوانني واللوائح اإلدارية 
يمكن مناقشة ذلك يف إطار مسؤوليته املهنية وما يستتبع ذلك من مساءلته تأديبيا من طرف اإلدارة 

17  - قرار بتاريخ 2014/02/12 حتت عدد 11972 غري منشور.
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التي يتبع هلا وإيقاع اجلزاءات اإلدارية املتناسبة واخلطأ املهني الذي ارتكبه وما يمكن أن يرتتب عن 
ذلك من نتائج. 

05=<17/A4 A^5=#yKD=P TA571h* O*<=G `AD%* o#= :A74AW
يف نازلة تتعلق بإدانة متهمني من أجل جناية املسامهة واملشاركة يف اختالس أموال اجلمعية بعلة 
أن هذه األخرية تم تأسيسها بمقتىض القانون، وتتلقى دعام من الدولة بمقتىض القانون، وبالتايل فهي 
من القانون اجلنائي،   224 ذات نفع عام، وأن مستخدميها يعدون موظفني عموميني بمفهوم الفصل 

وبالتايل فأمواهلا تعد أمواال عامة.

غري أن حمكمة النقض 18 قضت بنقض القرار املطعون فيه، معتربة يف شأن الوسيلة املثارة تلقائيا 
القانونية  الطبيعة  فيام خيص  بالتعميم واإلمجال،  تعليله مشوب  أن  العام،  بالنظام  لتعلقها  من طرفها 
املطعون  القرار  املحكمة مصدرة  فيه  تبني  مل  إذ  املعنية، وألمواهلا، وملستخدميها ومسريهيا،  للجمعية 
فيه القانون الذي استندت إليه للقول بأن هذه اجلمعية - املؤسسة يف إطار الظهري الرشيف املؤرخ يف 
بشأن ضبط حق تأسيس اجلمعيات - هي مجعية تتسم بصفة املنفعة العامة، وال السند   15/11/1958

القانوين العتبار أمواهلا أمواال عمومية، وال أنواع الدعم ومقاديره التي أوردت أهنا تتلقاه من الدولة، 
وسالمة  اجلنائي  القانون  جمموعة  من   241 الفصل  بمقتضيات  ومعاقبته  الطاعن  إدانة  لتربير  وذلك 
تكييف األفعال والوقائع التي أدانته بارتكاهبا بجناية املسامهة يف تبديد ويف اختالس أموال عمومية. 
وأجراء  مستخدمي  بأن  للقول  اعتمدهتا  التي  القانونية  األسباب   - يكفي  بام   - املحكمة  تربز  مل  كام 
ومسريي اجلمعية املذكورة هم موظفون عموميون، حسب الفصل 224 من نفس القانون، وذلك لتربير 
مد انطباق مقتضيات هذا الفصل عىل الطاعن يف تسيريه ألمور اجلمعية املذكورة، وهي األمور التي 

جاء معها القرار املطعون فيه ناقص التعليل املوازي النعدامه، مما يعرضه للنقض واإلبطال.

18 - قرار بتاريخ 2014/06/25 حتت عدد 651 غري منشور.
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حماية المستهلك في عقود التأمين النموذجية 
د. عـالل فالـي 

أستاذ بكلية العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتماعية أكدال 

جامعة محمد الخامس الرباط
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رافقت فكرة اخلطر البرشية منذ نشوئها، وتنوعت معاملهام ومظاهرها وتشعبت وتعقدت بتطور 
وغري  املتنوعة  األخطار  وقوع  أصبح  بحيث  والعلمية،  واالجتامعية  االقتصادية  ومظاهرها  املدنية 
املتوقعة يف الغالب مظهرا من احلياة اليومية املعاشة، وهو ما فرض عىل املترضرين منها البحث عن 
آليات متكن من توقي وجتنب األرضار التي تسببها تلك املخاطر من جهة، ومن جهة ثانية تعويض 

األرضار املرتتبة عنها يف حال وقوعها.

وقد كان االعتامد بداية يف مواجهة هذه األخطار عىل التضامن األرسي قبل أن يتم االنتقال بعد 
ذلك إىل نوع من التضامن العشائري ثم القبيل ثم الديني، إال أن تناقص قوة هذا التضامن وفعاليته 
العلمي  بالتقدم  املرتبطة  اجلديدة  املخاطر  من  العديد  وظهور  الديمغرايف  والنمو  العمراين  والتوسع 
والتكنولوجي واألنشطة االقتصادية اجلديدة، فرض خلق مؤسسات ورشكات مهيكلة وخمتصة تتوىل 
التأمني عن خمتلف هذه األخطار أو بعضها أو أحدها فقط مقابل تقديم املؤمنني ألقساط أو لدفعات 

ختتلف قيمتها بحسب طبيعة األخطار املؤمنة.

بعض  بخصوص  تأمينات  عدة  بإبرام  املرشع  إلزام  الرشكات،  هذه  وجود  رضورة  من  زاد 
األخطار، ومنها حوادث السري وحوادث الشغل واألمراض املهنية والتأمني عن األشغال املنجزة بناء 

عىل صفقات عمومية والتأمني عن بعض األرضار اخلطرية.

وبالتايل ظهرت عدة رشكات للتأمني خمتصة يف تأمني خمتلف األخطار، تضاعف عدد زبنائها 
أضعافا مضاعفة، وتعددت أنشطتها وازدادت أرباحها وأمواهلا اخلاصة، لدرجة أصبحت متحكمة 

معه يف دواليب االقتصاد واملال وحتى السياسة.

أمام هذه احلقيقة، كان الزما عىل الترشيعات الوطنية 1 أن تتدخل لسببني، ��PG، تنظيم احلياة 
تعرضها  دون  احليلولة  أجل  ومن  املالية  توازناهتا  عىل  احلفاظ  أجل  من  التأمني  لرشكات  الشخصية 
لصعوبات مالية أو اقتصادية أو هيكلية يمكن أن تعصف بمستقبلها، وهو ما من شأنه أن يرتب آثارا 
كارثية ليس فقط عىل املسؤولني عىل هذه الرشكات وإنام عىل فئة كبرية من أفراد املجتمع املرتبطني هبا، 
وخاصة مستهلكي اخلدمات التي تقدمها. AiP@5^�، حماولة إجياد نوع من التوازن يف املصالح بني طريف 
عقد التأمني من خالل فرض جمموعة من االلتزامات القانونية عىل رشكات التأمني وضامن جمموعة 

من احلقوق لفائدة املؤمن له كطرف ضعيف يف العالقة التعاقدية.

وجيد هذا التدخل مصدره يف حقيقتني اثنتني، A�]PG، أن رشكات التأمني وغريها من الرشكات 
عموما مل تعد شأنا داخليا ملؤسسيها ومسريهيا ومسامهيها بشكل عام، وإنام مركزا ملجموعة من املصالح 
املرتبطة هبا من زبناء مؤمنني وأجراء وسلطات عمومية وموردين ودائنني وغريهم، وبالتايل تفرض 
1 - وقد تدخل املنتظم الدويل أيضا يف هذا اإلطار من خالل اإلعالن العاملي حلقوق املستهلك الذي أصدره احللف 

التعاوين الدويل بتاريخ 04 شتنرب 1969، وكذا إعالن األمم املتحدة اخلاص بحامية املستهلك، باإلضافة إىل العديد 
من التوجيهات التي أصدرها االحتاد األورويب اخلاصة بحامية املستهلك، ومنها التوجيه رقم 83/2011 بتاريخ 25 

أكتوبر 2011 املتعلق بحقوق املستهلكني.
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محاية مصالح هؤالء حضورا ترشيعيا قويا يرافق رشكات التأمني منذ تأسيسها وخالل مجيع مراحل 
حياهتا وعند تعرضها لصعوبات وخالل وفاهتا. أما *Ar/* 0$5$g@05 فتكمن يف أن مبدأ سلطان اإلرادة 
التعاقدية ويفرتض  التعاقدية بني األطراف، والذي يستند عىل احلرية  العالقات  الذي حيكم عموما 
رضا األطراف وقدرهتم عىل التفاوض بحرية، وبقدرة كافية لرعاية مصاحلهم وحتديد اآلثار الناجتة 
عنها من التزامات وحقوق 2، مل يعد كافيا لوحده يف ضامن التوازن بني أطراف بعض أنواع العقود، يف 
ظل «تغول» بعض الرشكات وتسلطها واعتامدها تقنية العقود النموذجية التي تتوىل صياغة مضموهنا 
مناقشة هذا  إمكانية يف  أو  الثاين أي سلطة  للطرف  وشكلياهتا بكل احرتافية وأنانية، والتي ال ترتك 

املضمون أو تعديله، خاصة يف احلالة التي تتمتع هبا هذه الرشكات باحتكار نشاط معني.

وصفها  عىل  الفقه  من  الكثري  دأب  التي  العقود  من  النوعية  هذه  ضمن  التأمني  عقد  ويندرج 
االتفاق  ما، وحيدد هذا  تغطية خطر  املؤمن واملكتتب من أجل  اتفاقا بني  باعتباره   ،3 بعقود اإلذعان 
4، بحيث أصبحت جماالت إبرامه تتسع يوما بعد يوم بتزايد نوعية وحدة وحجم  التزاماهتام املتبادلة 

2 - تم التنصيص عىل هذا املبدأ يف مجيع قوانني املعامالت، ومنها قانون االلتزامات والعقود يف الفصل 230 منه الذي 
نص عىل أنه: «االلتزامات التعاقدية املنشأة عىل وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إىل منشئيها، وال جيوز 

إلغاؤها إال برضامها معا أو يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون.» يراجع يف هذا الصدد: 
.J.Ghestin, «Traité de droit civil », les obligations, le contrat. Edition LGDJ, 1980, p 18

والتطهري،  واملاء  الكهرباء  بخدمات  التزويد  وعقود  الشغل  وعقود  البنكية  العقود  أغلب  أيضا  تضم  والتي    -  3

وعقود خدمة االتصاالت وغريها. للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع ل، العريب مياد، «عقود اإلذعان: دراسة 
مقارنة». مكتبة دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، الرباط، الطبعة األوىل 2004.

للمتعاقد  يكون  بحيث ال  بإمالء رشوطه  املتعاقدين  أحد  فيها  ينفرد  التي  العقود  بكوهنا  تعريفها  يمكن  والتي 
اآلخر سو الرضوخ هلذه الرشوط كلها أو رفضها مجلة وتفصيال، فليس له أن يناقش هذه الرشوط باإلضافة 
إليها أو النقصان منها. راجع يف هذا اإلطار، زيد قدري الرتمجان، «املوجز يف القانون املدين، نظرية االلتزام. اجلزء 

األول، مصادر االلتزام»، بابل للنرش والتوزيع بالرباط، 1992، ص 37.
وبالتايل من خصائص هذه العقود: أ- أن يتعلق العقد بسلع أو خدمات رضورية ال يمكن للمستهلكني االستغناء 
عنها؛ ب- أن يكون أحد الطرفني يف مركز اقتصادي خيوله احتكار هذه السلع واخلدمات احتكارا قانونيا أو فعليا 

أو تكون املنافسة حمدودة النطاق يف شأهنا؛ ج- أن يكون اإلجياب عاما وبرشوط واحدة ال يسمح بمناقشتها.
راجع عبد الرزاق السنهوري، «الوسيط يف رشح القانون املدين، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام». دار 

النهضة العربية، الطبعة الثانية 1964، ص 245.
أما الفقه الفرنيس فقد حدد خاصيتني فقط لعقد اإلذعان ومها: أ- وضع رشوط العقد مسبقا من أحد األطراف 

وعرضها عىل اجلمهور يف شكل موحد؛ ب- تسليم الطرف اآلخر بكل رشوط العقد دون إمكانية مناقشتها.
Georges Berlioz, « Le contrat d’adhésion ». Thèse. Paris, 1973, p 27.

Jacques Ghestin, Traité de droit civil, les obligations, le contrat. LGDJ, Paris, 1980, p 51.

وهذا ما أكدته حمكمة النقض – املجلس األعىل سابقا- يف القرار عدد 681 الصادر عنه بتاريخ 10 ماي 2001 يف 
401/2001 والذي جاء فيه عىل أن: «طبيعة عقود اإلذعان هي التي ال يكون فيها أي خيار للطرف  امللف رقم 
املتعاقد سو اإلذعان للرشوط التي يمليها املتعاقد معه إن أراد فعال التعاقد.» منشور بالتقرير السنوي للمجلس 

األعىل لسنة 2001، منشورات مركز النرش والتوثيق القضائي باملجلس األعىل، الرباط، ص 158.
4  - وذلك وفقا للامدة األوىل من القانون رقم 17.99 املتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 

1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، واملنشور باجلريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2002/11/07، 

الصفحة 3105. 
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األخطار املحدقة باألشخاص سواء كانوا طبيعيني أو معنويني، وصعوبة تكفل املسؤول عن حدوث 
تلك األخطار بتعويض املترضرين منها. 

 ،5 سلفا  واملهيأة  املطبوعة  النموذجية  التأمني  عقود  خصوصا  تعرفها  التي  احلقيقة  نفس  وهي 
بالتفوق االقتصادي والتقني والفني واملايل،  التي تتميز  التأمني  انفرادي من طرف رشكات  وبشكل 
وتسليم الطرف اآلخر بمحتو وشكل العقد دون إمكانية مناقشته وال تعديل بياناته أو حذف بعضها 

أو تغيريها 6.

املدين،  القانون  وخاصة  التخصصات،  من  غريها  عن  التأمني  مادة  يف  اخلطر  مفهوم  وخيتلف 
وذلك باعتباره ركنا من أركان عقد التأمني واألساس املعتمد يف الغالب لتحديد قيمة قسط التأمني، 
بحيث يقصد به أحيانا الرضر أو األرضار النامجة عن حتقق السبب املوجب للحصول عىل التعويض، 

ويف أحيان أخر يقصد به احلادث أو الواقعة املوجبة للحصول عىل التعويض.

أو االقتصادية  املهنية  أو  العادية  منها  احلياة سواء  إذن ملختلف مناحي  التأمني  اكتساح  يف ظل 
واملالية أو غريها، ويف ظل االحرتافية والتقنية العالية والقوة االقتصادية التي تتمتع هبا رشكات التأمني 
يف صياغة عقود التأمني النموذجية التي تفرضها عىل مستهلكي منتجات التأمني، كان ال بد من تدخل 
املرشع والقضاء من أجل حماولة إعادة التوازن بني طريف هذه العقود من خالل متتيع هذا املستهلك 
ختتلف  التي  االلتزامات  من  بالعديد  التأمني  رشكات  وإلزام  العادية،  غري  احلقوق  ببعض  النوعي 
املؤمنة، ومن خالل فرض رقابة مشددة عىل رشكات  أو األخطار  طبيعتها ونوعيتها بحسب اخلطر 

التأمني من طرف بعض اهليئات والسلطات العمومية 7.

وتنبع أمهية هذا التدخل الترشيعي والقضائي لفائدة املستهلك يف عقود التأمني النموذجية من 
املادي   املستو عىل  خاصة  الضعف  هذا  ويتمظهر  التعاقدية،  العالقة  يف  الضعيف  الطرف  اعتباره 
التفاوض،  سلطة  يملك  وال  املؤمن  من  واملالية  االقتصادية  الناحية  من  قوة  أقل  املستهلك  باعتبار 
باستثناء مكنة اختيار رشكة التأمني التي سيتعاقد معها، وذلك عىل اعتبار أن انفراد واحتكار رشكات 
التأمني لصياغة عقود التأمني وحتديد حمتواها بشكل مسبق، يتيح هلا فرصة تضمني هذه العقود جمموعة 
5 -  Gaël Chantepie, « De la nature contractuelle des contrat-types ». Revue des contrats, 01 

       juillet 2009, n°3, p 1233.

6 - لدرجة أن العديد من مستهلكي خدمات التأمني يعتقدون بصفة خاطئة بقانونية أو رشعية تلك الرشوط 

النموذجية أو بكوهنا موحدة يف السوق بني مجيع رشكات التأمني.
Abdellah Boudahrain, « Le droit de la consommation au Maroc ». Edition Almadariss, 

1999, n° 84, p 144.

7 - وبالضبط من طرف وكالة التأمينات واالحتياط االجتامعي.
      ويف هذا اإلطار اعترب بعض الفقه الفرنيس أن هذا النوع من عقود التأمني يعترب مصدرا من مصادر انعدام األمن 

القانوين الذي يفرض تدخل املرشع من أجل إعادة التوازن بني طريف العقد.
Jérome Kullmann, « Clauses abusives et contrat d’assurance ». Revue générale du droit 

d’assurance. 01 janvier 1996, n° 1996-1, p 11.
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التأمني غري متوازن ومتضمن  التي ال تراعي إال مصاحلها الشخصية، وجتعل من عقد  من الرشوط 
للعديد من الرشوط التعسفية.

وقد كان تدخل أغلب الترشيعات الوطنية يف هذا اإلطار عىل مرحلتني اثنتني، فرض وجودمها 
قوهتام   مستو وتغري  التأمني  عقد  طريف  بني  التعاقدية  العالقة  طبيعة  عرفته  الذي  التطور  وتتابعهام 
وقد  اجلديدة.  واملالية  واالقتصادية  القانونية  املتغريات  من  بالعديد  وارتباطها  والتأثريية،  التفاوضية 
متيزت املرحلة األوىل بتضمني قوانني التأمني للعديد من املقتضيات القانونية املتعلق بحامية املؤمن هلم 
باإلضافة إىل بعض املقتضيات احلامئية املضمنة ببعض النصوص األخر 8، يف حني عرفت املرحلة 
املقررة  تعزيز احلامية  التي حاولت   9 املستهلك  أو حلامية  الثانية إصدار مدونات وقوانني االستهالك 

بقوانني التأمني وتطعيمها ببعض اآلليات احلامئية اجلديدة.
 تطور عىل املستو ،وقد رافق هذا التطور الترشيعي الذي عرفته أغلب الدول عىل هذا املستو
القضائي أيضا عىل مستو طبيعة املقررات الصادرة، والتي اهتمت يف الغالب بسد الثغرات الترشيعية 
وبإعطاء تفسريات للمقتضيات القانونية والعقدية تتامشى مع احلامية املقررة ملستهلك خدمات التأمني.
الصعوبات  من  الكثري  تعرتضها  زالت  والقضائية ال  الترشيعية  التدخالت  فاعلية هذه  أن  إال 
منها ما هو قانوين، ومنها ما هو واقعي عميل، والتي تفرض، لتجاوزها يف كل ما مرة، تعديالت عىل 

النصوص الترشيعية القائمة أو تبني أخر جديدة.
تفرض دراسة محاية املستهلك يف عقود التأمني النموذجية إذن التطرق أوال آلليات هذه احلامية 
سواء منها القانونية أو القضائية أو املؤسساتية، ثم ثانيا التعرض لبعض العوائق التي حتول دون أداء 
بعض  اقرتاح  األخري  يف  ثم  هبا،  العمل  من  أو  تبنيها  من  املرجوة  والغايات  ألدوارها  اآلليات  هذه 

التوصيات الكفيلة بمعاجلة هذه االختالالت.

OPN* Q'6/*
 e=�K/* c<$_ , �V^KD)* 0!A  TA5/¡

يعترب عقد التأمني من عقود االستهالك10  التي تربط بني مستهلك خلدمات التأمني يأخذ وصف 

8  - انظر مثال القرار الصادر فـي 20 من شعبان 1353 (28 نوفمرب 1934) املتعلق بعقد التأمني وغريه من النصوص 
التي ألغيت بمقتىض القانون رقم 17.99 املتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.02.238 

صادر يف 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002). 
9 - انظر مثال بالنسبة للترشيع املغريب، القانون رقم 31.08 القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك، الصادر بتنفيذه 
الظهري الرشيف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع األول 1432 (18 فرباير 2011) واملنشور باجلريدة الرسمية عدد 
5932 بتاريخ 17 أبريل 2011. أما بالنسبة للترشيعات األوروبية فقد صدرت ببعضها قوانني حلامية املستهلك منذ 

سبعينيات القرن املايض، ومنها أملانيا سنة 1976 وإنجلرتا سنة 1977 وفرنسا سنة 1978، والتي متت مالئمتها فيام 
بعد مع التوجيه األوريب الصادر سنة 1993 املتعلق بتقريب الترشيعات األوروبية يف جمال محاية املستهلكني من 

الرشوط التعسفية.
ال يقصد بمفهوم عقود االستهالك أن هناك عقدا حمددا يسمى عقد االستهالك وإنام نوعية أو فئة معينة من   -  10

العقود جتمعها بعض اخلصائص املشرتكة يأيت عىل رأسها أهنا عقود إذعانية مكتوبة وحمررة مسبقة تربط بني مهني 
ومستهلك. راجع يف هذا املعنى:

Hélène Bricks, « Les clauses abusives ». édition LGDJ Paris , 1982, n° 4, p 3.
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املؤمن له، غالبا ما يكون طرفا مدنيا، ويقتني هذه اخلدمات ألغراض شخصية أو عائلية، وبني رشكات 
للتأمني تتوىل تقديم هذه اخلدمات مقابل أقساط أو دفعات يكون املؤمن له ملزما بدفعها.

بتحديد  القايض   31.08 قانون  من  الثانية  للامدة  الرجوع  يمكن  املستهلك  مفهوم  وبخصوص 
تدابري حلامية املستهلك 11 التي عرفته بكونه: «كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية 
حاجياته غري املهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة الستعامله الشخيص أو العائيل»، ويتضح من 

هذا التعريف أن صفة املستهلك يف عقد التأمني تتطلب توافر العنارص التالية:

PG[، أن هذا املستهلك يمكن أن يكون شخصا ذاتيا أو اعتباريا، فإذا كان املرشع املغريب استعمل 
عبارة «كل شخص طبيعي أو معنوي»، فإن بعض الترشيعات األخر استعملت عبارة «كل من...» 

التي أتت واسعة أيضا وتشمل الشخص الذايت واالعتباري معا؛

A5@Ai، أن يتعاقد مع رشكة التأمني من أجل احلصول عىل خدمة أو خدمات للتأمني. وتتميز هذه 
اخلدمات بالتنوع والتعدد والتطور املستمر، بحيث يتعلق األمر بجميع اخلدمات املالية التي تعرضها 
هذه الرشكات والتي يمكن أن يتعاقد معها املؤمن له من أجلها والتي بمقتضاها تتم تغطية اخلطر أو 

األخطار املتنوعة واملتطورة؛

Ar/Ai، أن يتم التعاقد لتلبية حاجيات غري مهنية 12، املالحظ عىل هذا املستو أن بعض الترشيعات 
وسعت ما أمكن من مفهوم املستهلك ليشمل ليس فقط الذي يتعاقد لتلبية حاجياته الشخصية وإنام 
حتى لتلبية حاجيات اآلخرين، يف حني قيد املرشع املغريب هذه األخرية يف حاجيات العائلة فقط، وإن 
كان هذا املفهوم حيتمل تفسريين أحدمها ضيق يقترص عىل أفراد عائلة املستهلك، واآلخر يستند عىل 

العائلة بمفهومها الواسع.

ونظرا لطبيعة عقد التأمني وتعقد ميكانيزماته ومضمونه، فإن مفهوم املستهلك يتسع فيه بشكل 
كبري بحيث يشمل حتى التجار والرشكات واجلمعيات والتعاونيات واملهنيني غري املختصني بمجال 
التأمني أو الذين ال تكون ألنشطتهم عالقة بالتأمني، وال يقترص فقط عىل األشخاص غري التجار أو 

املدنيني.

ونظرا أيضا لكون املكتتب أو املتعاقد يف عقد التأمني يمكن أن يعني شخصا ذاتيا أو اعتباريا 
من أجل احلصول عىل رأس املال أو اإليراد املستحق من املؤمن، فإن هذا املستفيد يأخذ أيضا وصف 

مستهلك ويتمتع بنفس احلامية، كام هو الشأن بالنسبة للتأمني عن الوفاة مثال.

11 - مل يتول املرشع املغريب تعريف املستهلك يف النصوص السابقة عىل قانون 31.08 سواء منها املتعلقة بزجر 

الغش عن البضائع أو بمراقبة األسعار أو املتعلقة بحرية األسعار واملنافسة. 
12 - J.Ghestin, « Traité de droit civil, les obligations, le contrat ». 

Edition LGDJ, 1980, n°59. J.Calais-Auloy, « Droit de la consommation ». Précis Dal-

loz, 1980, n° 1..
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تفرض دراسة آليات احلامية إذن البحث يف متظهرات هذه احلامية وأوجهها املختلفة واملتنوعة 
املضمنة بعدة نصوص ترشيعية متفرقة، والتي تم تعزيزها بحامية قضائية ومؤسساتية.

OPN* ¢3b)*
 e=�K/* #$_ , �V^KD1V/ 05@<@A$/* 0!�g*

سبقت اإلشارة أعاله إىل أن آليات هذه احلامية القانونية، جاءت يف أغلب الدول والترشيعات، 
عىل مرحلتني اثنتني، بحيث ركزت قوانني التأمني ونصوصها التطبيقية أوال عىل التدخل يف مضمون 
عقد التأمني وكيفيات إبرامه ويف االلتزامات املقررة عىل طرفيه، بشكل يقزم إىل أبعد احلدود سلطة 
الرشوط  أو  البنود  بعض  النموذجية  التأمني  عقود  تضمني  يف  التأمني  رشكات  وخاصة  األطراف، 
إلجياد  باالستهالك  خاصة  مدونات  أو  بقوانني  الترشيعات  تدخلت  ثانية،  مرحلة  يف  ثم  التعسفية. 
التأمني  قوانني  ومنها  املوجودة  احلامئية  القوانني  تطبيق  أفرزها  التي  اإلشكاالت  من  للكثري  احللول 

واملامرسة والواقع العميل يف جمال التأمني.

وبالتايل أصبح املستهلك يف عقود التأمني النموذجية يتمتع بحامية مزدوجة تكفل له العديد من 
الضامنات واحلقوق، وتفرض عىل رشكات التأمني العديد من االلتزامات املالية والتقنية واللوجيستية 
واإلدارية...، وذلك من أجل حماولة إرساء التوازن بني طريف عقد التأمني واحليلولة دون رجحان كفة 

رشكات التأمني عىل كفة املستهلك.

وتأيت هذه احلامية مالزمة جلميع مراحل العالقة التعاقدية، ابتداء من مرحلة تكوين العقد، مرورا 
بمرحلة تنفيذ العقد، ووصوال إىل مرحلة إهنائه، بحيث يتدخل الترشيع يف مضمون عقد التأمني يف 

حد ذاته ويف آليات تنفيذه والواجبات املفروضة عىل الطرفني.

وبالتايل مل يرتك املرشع ألطراف عقد التأمني، وخاصة رشكات التأمني، حرية كبرية سواء عىل 
مستو املضمون أو عىل مستو الشكل، بحيث فرض رضورة احرتام العديد من الرشوط املوضوعية 
فرضها  ومن  التأمني  رشكات  تسلط  دون  احليلولة  خالهلا  من  حاول  التي  العقد،  هذا  يف  والشكلية 

للعديد من الرشوط التي ختدم مصاحلها فقط.

OPN* wVU)*
 e=�K/* #$_ B2| o<KD= �_ �!�K/* BL#%

ظهر تدخل املرشع يف هذا اإلطار منذ بداية تنظيمه لقطاع التأمني، بحيث فرض رضورة إبرام 
عقد التأمني وفقا لقالب أو شكل معني، وألزم رشكات التأمني بضامن حق مستهلك خدمات التأمني 

يف اإلعالم.
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يعترب املستهلك املحطة املتلقية لإلعالم لكونه الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية، بحيث إذا 
كانت عنارص قوة التعاقد كلها يف يد املهني ملا يملكه من معلومات وبيانات عن موضوع التعاقد، فإن 
املستهلك عىل النقيض من ذلك عادة ما يفتقد هلذه املعلومات بسبب جهله أو ضعف خربته أو عدم 
ختصصه يف املجال الذي حصل فيه التعامل مما يفرض بالرضورة إعالم هذا األخري وتنوير بصريته قبل 

مرحلة التعاقد لتحقيق العدالة املنشودة من مؤسسة العقد 13.

بأي وسيلة مالئمة  املستهلك  بأن متكن  التأمني بوصفها موردا14  ملزمة  وبالتايل تكون رشكة 
من معرفة املميزات األساسية للخدمة املراد التعاقد بشأهنا وبتعريفتها وبرشوط تقديمها، وبأن تقدم 
إليه كل املعلومات التي من شأنه مساعدته عىل القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته 15. 
وهلذا نصت املادة العارشة من مدونة التأمينات عىل أنه يتوجب عىل املؤمن أن يسلم للمؤمن له قبل 
التي  كالضامنات  التعاقد  من  ستمكنه  التي  املعلومات  من  جمموعة  يوضح  للمعلومات  بيانا  التعاقد 
يقرتحها املؤمن مع توضيحها، وكذا االستثناءات التي حيتاج املؤمن له إىل معرفتها وسعر الضامنات، 
وكذلك االلتزامات التي تقع عىل عاتق املستهلك أثناء رسيان العقد من أداء القسط والترصيح باخلطر 

وتفاقمه16.

التعريفة  أو  الثمن  للمستهلك  املسلم  املعلومات  بيان  يشمل  أن  يتعني  أيضا  اإلطار  نفس  يف 
اإلمجالية التي يتعني عليه دفعها بام يف ذلك الرضيبة عىل القيمة املضافة ومجيع الرسوم األخر وكذا 

التكلفة اإلضافية جلميع اخلدمات التي يلزم املستهلك بأدائها 17.

وضامنا اللتزام رشكات التأمني بتمتيع املستهلك بحقه يف اإلعالم، عاقبت املادة 173 من قانون 
31.08 القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك كل خمالفة هلذا االلتزام بغرامة من 2000 إىل 5.000 درهم.

13 - عبد القادر العرعاري، «مصادر االلتزامات، الكتاب األول، نظرية العقد»، دراسة مقارنة عىل ضوء التعديالت 

اجلديدة الواردة يف القانون محاية املستهلك والقانون املتعلق بتبادل املعطيات القانونية والقانون املتعلق بسالمة 
املنتوجات واخلدمات. مطبعة دار األمان، الطبعة األوىل 2013 الصفحة 189.

14  - عرفت املادة الثانية املورد باعتباره طرفا يف العقد االستهالكي الذي يربطه باملستهلك، بأنه كل شخص طبيعي 

أو معنوي يترصف يف إطار نشاط مهني أو جتاري. 
15 - وذلك وفقا للامدة الثالثة من القانون رقم 31.08 القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك.

Cour de cassation (chambre civile) arrêt du 13.12.2013, in Adéquation de l’information à la situation person-

nelle du consommateur. Revue Lamy civil 2013. 101.

Voir aussi, Cour de cassation (chambre civile) arrêt du 08.04.2010, Bulletin civil I n° 90, et Cour de cassation 

(chambre civile) arrêt du 15.03.2005, Bulletin civil I n° 136.

16 - وقد حددت مضمون بيان املعلومات املادة 13 من قرار وزير املالية واخلوصصة الصادر بتاريخ 27 دجنرب 2004 

املتعلق بعقد التأمني. وللمزيد من التفاصيل حول مضمون هذا البيان يرجى الرجوع ل: حممد اهليني، «احلامية 
القانون  يف  املعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  رسالة  الربي».  التأمني  عقد  يف  الضعيف  للطرف  القانونية 
اخلاص. جامعة حممد بن عبد اهللا، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بفاس، السنة اجلامعية 2005. 

2006، ص 49 وما يليها.

17 - وذلك وفقا للامدة اخلامسة من القانون رقم 31.08 القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك.
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حاول املرشع عىل هذا املستو جتاوز السلبيات التي كانت تعرفها طريقة وشكل كتابة عقود 
التأمني، بحيث كان ذلك يتم باستعامل عقود طويلة جدا ومليئة بالتفاصيل ومكتوبة بأحرف صغرية 
جدا صعبة القراءة ومملة جدا، كانت تدفع املؤمن هلم يف أغلب احلاالت إىل التوقيع عىل هذه العقود 
الواردة فيها. وهلذا ألزمت  دون قراءهتا أو االكتفاء بقراءة عناوين األقسام والتفاصيل ذات األمهية 
مدونة التأمينات أن حيرر عقد التأمني بحروف بارزة 18، بشكل يسهل قراءة مضمونه ومعرفة حمتواه.

وإمعانا يف احلامية، أوقفت مدونة التأمينات صحة رشوط العقد التي تنص عىل حاالت البطالن 
أو عىل حاالت سقوط احلق أو االستثناءات أو حاالت انعدام التأمني، عىل رضورة كتابتها بحروف 

جد بارزة 19.

العقد  كتابة  التأمينات  مدونة  أوجبت  التأمني،  عقود  يف  للمستهلك  محاية  أنه  يتضح  وبالتايل 
نوع خاص، أي بحروف جد  بكتابة من  العقد  بارزة ومقروءة مع ختصيص بعض رشوط  بحروف 

بارزة مقارنة مع باقي الرشوط.

وضامنا اللتزام رشكات التأمني هبذه املقتضيات، نصت مدونة التأمينات عىل توقف صحة هذه 
جد  بحروف  كتابتها  رضورة  عىل  له  املؤمن  املستهلك  مواجهة  يف  هبا  االحتجاج  وإمكانية  الرشوط 

بارزة.
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رغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية باملغرب، فإن رشكات التأمني درجت عىل حترير أغلب 
20، وهو ما كان يشكل  العربية  اللغة  الفرنسية دون أي ترمجة هلا إىل  باللغة  النموذجية  التأمني  عقود 
انتهاكا أوال للهوية املغربية، وثانيا حلقوق املستهلك املؤمن له الذي يكون يف غالب احلاالت ملزما 
عىل التوقيع عىل عقود ال يعرف حتى حمتواها21  بحيث يقترص يف الغالب عىل ترمجات فردية بذلك من 

طرف املكلف بعمليات التأمني سواء بوكالة التأمني أو برشكة التأمني 22.

ومن أجل جتاوز هذه الوضعية التي كانت تكرس التفوق التقني والفني واملايل لرشكات التأمني 
عىل املستهلك املؤمن له، لدرجة جتعل من هذا األخري جمردا من أية محاية عىل هذا املستو، تدخل 
رشكات  فيهم  بام  املوردين،  إلزام  طريق  عن  املستهلك،  حلامية  تدابري  بتحديد  القايض   31.08 قانون 

18 - وذلك وفقا للامدة 11 من مدونة التأمينات.

19 - وذلك وفقا للامدة 14 من مدونة التأمينات.

20 - خاصة وأن مدونة التأمينات مل تلزم حترير هذه العقود باللغة العربية، وتركت ذلك للسلطة التقديرية لألطراف. 

وذلك خالفا ملدونة التأمينات الفرنسية التي ألزمت كتابة عقد التأمني باللغة الفرنسية.
21 - خاصة يف ظل نسبة األمية املرتفعة التي يعرفها املغرب.

22 - مل تكن هذه الوضعية قارصة، لألسف، عىل عقود التأمني بل كانت تعرفها أيضا جل العقود البنكية بل وحتى 

عقود اإلجيار وعقود الشغل والعقود التي حيررها املوثقون وغريهم من املهنيني.
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التأمني، بإرفاق كل عقد حمرر بلغة أجنبية كيفام كانت، برتمجة إىل اللغة العربية 23، وذلك حتت طائلة 
التعرض لغرامة من 2.000 إىل 5.000 درهم 24.

z@Ar/* wVU)*
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إذا كان األصل أن أطراف العقد يعتربون أحرارا يف تضمني العقد مجيع املقتضيات التي يرتضوهنا 
وذلك وفقا ملبدأ احلرية التعاقدية ومبدأ سلطان اإلرادة، فإن طبيعة عقد التأمني فرضت عىل املرشع 
التدخل، ليس فقط يف شكل هذا العقد والقالب الذي يأيت وفقا له، وإنام حتى يف مضمونه ويف طبيعة 
الرشوط املضمنة فيه، وذلك من أجل إرساء توازن بني طريف هذا العقد من جهة، واحلد من تعسف 

رشكات التأمني يف هذا اإلطار باعتبارها الطرف القوي اقتصاديا وتقنيا وفنيا.

حتديد  يف  خاصة  تتمثل  صور  عدة  التأمني  عقد  مضمون  يف  الترشيعي  التدخل  يأخذ  عموما، 
البيانات والرشوط التي يتعني إيرادها يف عقد التأمني، وتلك التي ال يتعني التنصيص عليها باعتبارها 

رشوطا تعسفية.
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عليها  التنصيص  جيب  التي  البيانات  حتى  حدد  وإنام  الكتابة،  شكل  بتحديد  املرشع  يكتف  مل 
البيانات يف االسم  التأمينات، وتتمثل هذه  12 من مدونة  املادة  التأمني، وهو ما نصت عليه  يف عقد 
املؤمن هلم، طبيعة األخطار  املؤمن عليها واألشخاص  املتعاقدة، األشياء  الكامل وموطن األطراف 
الضمني  االمتداد  رشط  ثم  التأمني  اشرتاك  أو  وقسط  الضامن  ومبلغ  التأمني  رسيان  بدء  املضمونة، 
التزامات املؤمن له عند االكتتاب  عند االتفاق عليه، وحاالت ورشوط متديد العقد وفسخه، وكذا 
الترصيح  التي تغطي نفس اخلطر، ورشوط وكيفية   الترصيح باخلطر والتأمينات األخر فيام خيص 
املال أو  التعويض أو رأس  التي يتم داخلها أداء  القيام به يف حالة وقوع حادث، واآلجال  الواجب 
اإليراد، واملسطرة والقواعد املتعلقة بتقييم األرضار من أجل حتديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات 

غري تأمينات املسؤولية.

العقد، وإذا كانت هذه  التنصيص عىل مدة  أيضا  التأمينات  السادسة من مدونة  املادة  فرضت 
املدة تفوق سنة، فيجب كتابتها بحروف جد بارزة أعىل توقيع املكتتب. وجيب التذكري هبذا الرشط يف 
كل عقد، وعند انعدام هذه اإلشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل رشط خمالف، أن يفسخ العقد دون 
تعويض كل سنة يف التاريخ الذي يصادف تاريخ رسيان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثالثون 

(30) يوما.
23 - وذلك وفقا للامدة 206 من قانون 31.08 القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك.

24 - انظر املادة 194 من نفس القانون.
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وبالتايل يتضح أن مدونة التأمينات قلصت إىل أبعد احلدود من هامش احلرية املرتوكة لرشكات 
التأمينات  عقود  لبعض  بالنسبة  وخاصة  النموذجي،  التأمني  عقد  مضمون   مستو عىل  التأمني 
اإلجبارية التي يفرض القانون إبرامها، ومنها التأمني عىل املسؤولية املدنية عن العربات ذات املحرك 
والتأمني عن حوادث الشغل واألمراض املهنية، حيث صدرت قرارات من وزارة االقتصاد واملالية 
حتدد الرشوط النموذجية العامة هلذه النوعية من العقود، التي تتقلص فيها القدرة التفاوضية ويضيق 
فيها هامش املناورة بالنسبة لرشكات التأمني، لدرجة يمكن القول معها أن رشوط عقود التأمني يف 

هذه األنواع من التأمني هي من صنع املرشع 25.
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يشكل عقد التأمني جماال خصبا لتناسل الرشوط التعسفية بسبب التفاوت الواضح يف املواقع 
االقتصادية والتقنية والفنية بني املؤمن واملؤمن له، وبحكم املوقع املتميز للمحتكر إزاء الطرف املذعن، 
وحاجة هذا األخري للخدمات املعروضة عليه 26. وهلذا تدخلت الترشيعات ملساندة الطرف الضعيف 
يف عقد التأمني كعقد من عقود االستهالك، وإعادة التوازن إىل العقود املختلة التي برز فيها استغالل 

عدم خربة وجهل املستهلكني من طرف املهنيني 27.

وقد متت معاجلة مسألة منع هذه الرشوط أو احلد منها أوال عىل مستو مدونة التأمينات ثم تم 
استكامل هذه احلامية بواسطة قانون 31.08 القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك.

� =TA.5=�K/* 0@P#= o<KD: قررت هذه األخرية بطالن بعض الرشوط التعسفية التي _ ,]PG
يمكن أن ترد يف عقد التأمني كالرشط الذي ينص عىل سقوط حق املؤمن له يف حالة خرقه للنصوص 
الترشيعية أو التنظيمية ما مل يشكل هذا اخلرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛ أو الرشط الذي ينص عىل 
سقوط حق املؤمن له ملجرد تأخر يف الترصيح باحلادث للسلطات أو يف اإلدالء بوثائق، دون املساس 
بحق املؤمن يف املطالبة بتعويض يتناسب مع الرضر الذي يكون قد حلقه من هذا التأخري أو اإلدالء 

بالوثائق؛ أو كل رشط حتكيم مل يوافق عليه املؤمن له رصاحة عند اكتتاب العقد.

املحرك  ذات  العربات  عن  املدنية  املسؤولية  عن  بالتأمني  املتعلقة  للعقود  العامة  النموذجية  للرشوط  بالنسبة   -  25

النموذجية  للرشوط  وبالنسبة   ،2006 ماي   26 يف  الصادر   1053.06 رقم  واخلوصصة  املالية  وزير  قرار  يراجع 
العامة لعقد التأمني عن حوادث الشغل واألمراض املهنية يراجع قرار وزير املالية واخلوصصة رقم 2003.05 

بتاريخ 17 أكتوبر 2005 (جريدة رسمية عدد 5384 بتاريخ 5 يناير 2006).
26  - العريب مياد، «عقود اإلذعان: دراسة مقارنة»، مرجع سابق، ص 441. 

وللمزيد من التفاصيل حول مفهوم الرشط التعسفي يمكن الرجوع ل: محد اهللا حممد محد اهللا، «محاية املستهلك 
يف مواجهة الرشوط التعسفية يف عقود االستهالك، دراسة مقارنة». دار الفكر العريب، القاهرة، 1997، ص 53.
Hélène Bricks, « Les clauses abusives ». Op. cit, p 9.

القانون  يف  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  االستهالكي»،  القرض  عقد  يف  التعسفية  «الرشوط  حسنة،  الرمحوين   -   27

اخلاص. جامعة حممد اخلامس أكدال، كلية العوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بالرباط، السنة اجلامعية 
2011-2012، ص 18.
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يف نفس اإلطار نصت املادة 28 من نفس املدونة عىل بطالن كل رشط ينص عىل دفع مبلغ يفوق 
اليشء  تفويت  أو  له  املؤمن  وفاة  حالة  يف  التعويض  سبيل  عىل  للمؤمن  السنوي  التأمني  قسط  مبلغ 

املؤمن عليه إذا فضل الوارث أو املتملك فسخ العقد.

من  أو  املؤمن  مقاضاة  أو من حيل حمله من  له  املؤمن  يمنع  أن  منع كل رشط من شأنه  تم  كام 
مطالبته بالضامن بمناسبة تسوية احلوادث 28. اعتبارا لكون حق التقايض من حقوق اإلنسان املرتبطة 
بالنظام العام، كام أنه يفرغ عقد التأمني من كل مضمون، ذلك أن حرمان املستهلك من مقاضاة املؤمن 
يعني حتلل هذا األخري من مسؤوليته والتزامه األسايس بضامن اخلطر املؤمن منه املتمثل يف أداء مبلغ 

التأمني أو التعويض املستحق 29.

� =�V^KD)* 0!A  �<@Ak o<KD: أوىل هذا القانون أمهية كرب ملنع الرشوط التعسفية _ ,A5@Ai
يف العقود االستهالكية بشكل عام، بحيث خصص القسم الثالث منه حلامية املستهلك من الرشوط 
التعسفية، التي عرفها30  بأهنا كل رشط يف العقود املربمة بني املورد واملستهلك يكون الغرض منه، أو 

يرتتب عليه اختالل كبري يف حقوق وواجبات طريف العقد عىل حساب املستهلك.

وقد تم إيراد بعض األمثلة بشكل عام هلذه الرشوط التعسفية، التي بإسقاطها عىل عقد التأمني، 
التأمني يف حالة  انتقاص حق املؤمن له يف االستفادة من مبلغ  - إلغاء أو   1 يمكن اإلشارة مثال إىل: 

إخالل رشكة التأمني بأحد التزاماهتا؛

2 - احتفاظ رشكة التأمني باحلق يف أن تغري من جانب واحد اخلدمة املزمع تقديمها؛

3 - إلغاء حقوق املؤمن له القانونية أو احلد منها بشكل غري مالئم إزاء رشكة التأمني أو طرف 

آخر يف حالة عدم التنفيذ الكيل أو اجلزئي أو التنفيذ املعيب من لدن رشكة التأمني ألي من االلتزامات 
التعاقدية، بام يف ذلك إمكانية مقاصة دين لرشكة التأمني عىل املستهلك بدين قد يستحقه هذا األخري 

عىل رشكة التأمني؛

التأمني خاضع  التزام رشكة  تنفيذ  أن  له يف حني  للمؤمن  النهائي  االلتزام  التنصيص عىل   -  4

لرشط يكون حتقيقه رهينا بإرادته وحده؛

5 - فرض تعويض مبالغ فيه أو اجلمع بني عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء املؤمن له 

بالتزاماته؛

له،  للمؤمن  اإلمكانية  نفس  متنح  مل  إذا  العقد  فسخ  تقرير  يف  احلق  التأمني  رشكة  ختويل   -  6

والسامح لرشكة التأمني باالحتفاظ باملبالغ املدفوعة برسم خدمات مل تنجزها بعد عندما تقوم رشكة 
التأمني نفسها بفسخ العقد؛

28  - وذلك وفقا للامدة 19 من مدونة التأمينات

29 - حممد اهليني، م س، ص 178.

30 - وذلك بمقتىض املادة 15 من قانون محاية املستهلك.
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أجل  داخل  سابق  إعالم  دون  املدة  حمدد  غري  التأمني  عقد  إهناء  يف  التأمني  لرشكة  اإلذن   -  7

معقول، ما عدا يف حالة وجود سبب خطري؛

8 - متديد العقد حمدد املدة بصفة تلقائية يف حالة عدم اعرتاض املؤمن له عندما حيدد أجل يبعد 

كثريا عن انتهاء مدة العقد باعتباره آخر أجل ليعرب املؤمن له عن رغبته يف عدم التمديد؛

9 - التأكيد عىل قبول املؤمن له بصورة ال رجعة فيها لرشوط مل تتح له بالفعل فرصة اإلطالع 

عليها قبل إبرام العقد؛

10 - اإلذن لرشكة التأمني يف أن تغري من جانب واحد بنود العقد دون سبب معقول ومنصوص 

عليه يف العقد ودون إخبار املؤمن له بذلك؛

11 - ختويل رشكة التأمني احلق يف حتديد ما إذا كانت اخلدمة املقدمة مطابقة ملا هو منصوص عليه 

يف العقد أو يف تأويل أي رشط من رشوط العقد؛

12 - إلزام املؤمن له بالوفاء بالتزاماته ولو مل تف رشكة التأمني بالتزاماهتا؛

13 - إلغاء أو عرقلة حق املؤمن له يف إقامة دعاو قضائية أو اللجوء إىل طرق الطعن؛

14 - رشط حتديد املحكمة املختصة حمليا بنظر النزاع بني رشكة التأمني واملؤمن له.

التأمني يف عقود  توردها رشكة  أن  يمكن  التي  التعسفية  الرشوط  من  له  املؤمن  حلامية  وضامنا 
التأمني النموذجية، قرر قانون محاية املستهلك عدة ضامنات منها:

G- اعتبار النصوص القاضية بحامية املستهلك من هذه الرشوط التعسفية من النظام العام؛
&- حتميل رشكة التأمني، يف حالة وجود نزاع، عبئ إثبات أن الرشط الوارد بعقد التأمني، غري 
التعسفي  الطابع  إثبات  املدعي عبئ  التي حتمل  لإلثبات  العامة  القاعدة  من  استثناء  تعسفي، وذلك 

للرشط الوارد بالعقد؛

�- تقرير بطالن وإلغاء الرشط التعسفي الوارد يف عقد التأمني، مع إمكانية تطبيق مقتضيات 
العقد األخر إذا أمكن أن يبقى العقد قائام بدون الرشط التعسفي؛

c- عدم االعتداد بأي رشط حيدد املحكمة املختصة حمليا أو ترابيا بنظر النزاع القائم بني رشكة 
التأمني واملؤمن له، بحيث تكون هذه املحكمة، ورغم وجود أي رشط خمالف، هي حمكمة موطن أو 

حمل إقامة املؤمن له أو حمكمة املحل الذي وقع فيه الفعل املتسبب يف الرضر باختيار من املؤمن له.
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قررت املادة 59 من قانون 31.08 القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك محاية فعالة للمستهلك 
بشكل عام، وملستهلك خدمات التأمني بشكل خاص، من خالل تقريرها جلزاء البطالن بقوة القانون 
اسرتجاع  يف  األخري  هذا  حق  حفظ  مع  املستهلك،  جهل  أو  ضعف  استغالل  بفعل  نشأ  التزام  لكل 

املبالغ املؤداة من طرفه وتعويضه عن األرضار الالحقة به.
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رشكة  طرف  من  املرتكبة  األفعال  هذه  القانون،  نفس  من   184 املادة  اعتربت  هلذا،  باإلضافة 
التأمني، بمثابة جنحة معاقب عليها بالنسبة لألشخاص املعنوية ومنها رشكات التأمني بغرامة ترتاوح 

ما بني 50.000 و1.000.000 درهم 31.
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يعترب القضاء امللجأ الوحيد للمؤمن له الذي يعترب نفسه أنه كان ضحية إلشهار كاذب أو إلعالم 
ناقص أو غري صحيح أو لعقد غامض أجهز عىل خمتلف حقوقه، أو لرشوط تعسفية محلته أكثر مما يطيق 
أو لغري ذلك من األسباب األخر التي تدفع املؤمن له إىل اللجوء للقضاء من أجل اقتضاء حقوقه 

واملطالبة بالتعويض عن األرضار التي حلقته.
ويتعني عىل القضاء أن يقوم بدور أسايس من خالل إعادة التوازن املختل بني طريف عقد التأمني، 
هلا  خيوهلا  التي  والضامنات  احلقوق  بمختلف  ومتتيعه  التعاقدية  العالقة  يف  الضعيف  الطرف  ومحاية 

القانون والتي حتاول رشكات التأمني حرمانه منها يف أغلب احلاالت.
يتجىل دور القضاء إذن يف هذا اإلطار عىل مستويني، ��PG يتعلق بتفسري غموض عقد التأمني، 
والذي يتعني أن يكون لفائدة املؤمن له. AiP@5^� يتعلق بوجوب احلكم ببطالن مجيع الرشوط التعسفية 

التي أوردها املرشع عىل سبيل املثال، وتلك التي يمكن قياسها عليها.
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له.  للمؤمن  املرشع  قررها  التي  القانونية  احلامية  آليات  ملختلف  املفعل  اجلهاز  القضاء  يعترب 
واملعلومات  الرشوط  من  للعديد  متضمنة  تأيت  النموذجية  التأمني  عقود  من  العديد  لكون  واستنادا 
الغامضة وغري واضحة أو املشكوك يف مفهومها ومدلوهلا، فإن ذلك يفرض عىل املحكمة التدخل من 

أجل تفسري وتأويل هذه الرشوط32  من أجل البت يف النزاع املعروض عليها 33.

إىل   1.200 العقوبة هي احلبس من شهر إىل مخس سنوات وغرامة من  فإن  الطبيعيني  بالنسبة لألشخاص  أما   - 31

50.000 درهم.

32 - نص الفصل 462 من قانون االلتزامات والعقود عىل أن يكون التأويل يف احلاالت اآلتية:

1 - إذا كانت األلفاظ املستعملة ال يتأتى التوفيق بينها وبني الغرض الواضح الذي قصد عند حترير العقد.

2 - إذا كانت األلفاظ املستعملة غري واضحة بنفسها، أو كانت ال تعرب تعبريا كامال عن قصد صاحبها.
3 - إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد املختلفة بحيث تثري املقارنة الشك حول مدلول تلك البنود.

وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد املتعاقدين، دون الوقوف عند املعنى احلريف لأللفاظ، وال 
عند تركيب اجلمل.» 

قانون  يف  العقود  «تأويل  شيلح،  حممد  ألطروحة  الرجوع  يمكن  العقود  تأويل  حول  التفاصيل  من  للمزيد 
الرباط أكدال،  اخلامس  حممد  جامعة  اخلاص،  القانون  يف  الدولة  دكتوراه  أطروحة  والعقود»،  االلتزامات 

.1995-1996 
33 - نظم املرشع تأويل االتفاقات بمقتىض الفرع األول من الباب الثاين من القسم السابع من الكتاب األول من    

قانون االلتزامات والعقود، والذي يتضمن الفصول من 461 إىل 473.
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االلتزامات  قانون  من   473 الفصل  مقتضيات  حتكمه  اإلطار  هذا  يف  املحكمة  تدخل  كان  وقد 
والعقود الذي ينص عىل أنه: «عند الشك يؤول االلتزام باملعنى األكثر فائدة للملتزم». وبالرغم من أن 
عبارة «امللتزم» يمكن أن تفيد رشكة التأمني واملؤمن له، إال أن القضاء حسم تفسري هذا الفصل لفائدة 
املؤمن له، حيث اعترب املجلس األعىل – حمكمة النقض حاليا - يف قرار صادر عنه بتاريخ 8 ماي 1986 
عىل أنه: «يف حالة سكوت عقد التأمني عن وقت بدء رسيان العقد ووقت انتهائه جيب تفسري السكوت 
ملصلحة املؤمن له... وأن الرشط اخلاص يف حالة غموضه يفرس لصالح املؤمن له متى كان من عمل 

املؤمن.»34 

ومع صدور قانون 31.08 القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك، حددت املادة التاسعة رصاحة 
اإلطار العام الذي يتعني أن حيكم صياغة الرشوط الواردة يف عقد التأمني من خالل التنصيص عىل 
أنه: «فيام يتعلق بالعقود التي حيرر مجيع أو بعض رشوطها املقرتحة عىل املستهلك كتابة، جيب تقديم 
هذه الرشوط وحتريرها بصورة واضحة ومفهومة. ويف حالة الشك حول مدلول أحد الرشوط، يرجح 

التأويل األكثر فائدة بالنسبة للمستهلك.»35 

وبإسقاط هذا املبدأ العام عىل عقد التأمني، يمكن القول عىل أنه يتعني عىل القضاء تأويل وتفسري 
الرشوط غري املفهومة أو املشكوك يف معناها الواردة يف عقد التأمني، تفسريا لفائدة املؤمن له وملصاحله، 

وذلك حتقيقا للعدالة التعاقدية بني طريف العقد.

رشط  بخصوص   2011 يونيو   11 بتاريخ  الفرنسية  النقض  ملحكمة  قرار  صدر  اإلطار  هذا  ويف 
غامض مضمن بعقد للتأمني يتعلق بأداء تعويض يف حالة وقوع حادثة شغل، طبقت فيه املادة 133-2 

من مدونة االستهالك عىل هذا العقد، بحيث فرس الرشط لفائدة املؤمن له 36.
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ال شك أن القضاء يقوم بدور حموري يف تفعيل املنظومة القانونية احلامئية املقررة للمؤمن له عىل 
مستو احلكم ببطالن الرشوط التعسفية املنصوص عليها بعقد التأمني، والتي ختل بالتوازن بني طريف 

العقد وترجح كفة رشكات التأمني عىل حساب مصالح املؤمن له.
34 - يتعلق األمر بالقرار رقم 18736 الصادر يف امللف رقم 84/11872.

35 - وهي نفس العبارات تقريبا التي أوردهتا املادة 133-2 من مدونة االستهالك بفرنسا 

 Voir Bertrand Fages, « Principe d’interprétation favorable des contrats proposés par les professionnels

 aux consommateurs », commentaires sur l’arrêt de la cour de cassation française chambre civile, du 22

.mai 2008. Revue trimestrielle de droit civil, 2008, p 478

36 - Cour de cassation (chambre civile) arrêt du 01.06.2011 n° 09.72.552 . Recueil Dalloz 2011, p 1612. Voir 

aussi, Cour de cassation (chambre civile) arrêt du 21.01.2003, Bulletin civil I, n° 19. 

وهو ما سارت عليه نفس املحكمة يف القرارين الصادرين عنها بتاريخ 17 نونرب 2011 و20 دجنرب 2012.
in Adéquation de l’information à la situation personnelle du consommateur. Revue Lamy civil 2013. 101.
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ويزداد دور القضاء يف هذا اإلطار من خالل التوسع يف مضمون وحدود احلاالت التي أوردها 
حلامية  تدابري  بتحديد  القايض  القانون  أو  التأمينات  بمدونة  سواء  التعسفية  للرشوط  كنامذج  املرشع 
املنصوص  تلك  عىل  قياسا  تعسفية  رشوط  بمثابة   أخر رشوط  اعتبار  خالل  من  أو  املستهلك، 

عليها 37.
وبالتايل قرر القضاء يف العديد من النزاعات، استبعاد هذه الرشوط من العقد واعتبارها باطلة، 
وخاصة بالنسبة لكل رشط من شأنه أن حيدث عدم توازن بني وواضح بني الطرفني، أو رشط إعفاء 
رشكة التأمني من املسؤولية يف بعض احلاالت، أو رشط االختصاص املحيل. وقد تم تعزيز السلطة 
31.08 القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك،  التقديرية للمحكمة عىل هذا املستو بواسطة قانون 
الذي نص يف مادته 16 عىل أنه: «دون اإلخالل بقواعد التأويل املنصوص عليها يف الفصول من 461 إىل 
473 من الظهري الرشيف الصادر يف 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون االلتزامات والعقود، 

يقدر الطابع التعسفي لرشط من الرشوط بالرجوع وقت إبرام العقد إىل مجيع الرشوط األخر الواردة 
يف العقد. ويقدر كذلك بالنظر إىل الرشوط الواردة يف عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين 

املذكورين مرتبطني بعضهام ببعض من الوجهة القانونية.»
يتعني عىل القضاء أيضا عىل هذا املستو، التوسع يف حتديد مفهوم الضعف واجلهل الذين جعل 
املرشع من استغالهلام من طرف رشكة التأمني سببا يف بطالن االلتزام بقوة القانون، وذلك لضامن محاية 

فعالة ملستهلكي خدمات التأمني.
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إىل جانب احلامية القانونية املبارشة التي يتمتع هبا املستهلك يف عقد التأمني، أخضع املرشع قطاع التأمني 
ونشاطات رشكات التأمني ملراقبة مبارشة من عدة هيئات ومؤسسات عامة وخاصة تتوىل محاية املستهلك 

بطريقة غري مبارشة، وخاصة هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي38  ومجعيات محاية  املستهلك.
جاء عىل سبيل املثال ال احلرص، وهو ما يفتح املجال   31.08 18 من قانون  37  - خاصة وأن التعداد الوارد باملادة 

للقضاء يف توسيع الئحة تلك الرشوط التعسفية.
38  - هناك عدة وزارات وإدارات تتدخل أيضا يف موضوع محاية املستهلك منها: 

قراءة  وتبسيط  معلومات  قاعدة  وضع  خالل  من  احلديثة  والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة  وزارة  أوال، 
وإحداث  املستهلكني،  محاية  جلمعيات  التقني  الدعم  وتقديم  املستهلك،  حقوق  جمال  يف  القانونية  املقتضيات 
شبابيك االستهالك عىل مستو مجعيات محاية املستهلكني، وتوفري شباك االستشارة ومتابعة الشكاو الواردة 
للوزارة،  التابع  املستهلك  خدمات  قسم  طريق  عن   الشكاو وتلقي  االلكرتونية،  احلكومة  موقع  طريق  عن 

وخلق املركز املغريب لالستهالك. 
ثانيا، املكتب املركزي املغريب الذي يتوىل إصدار البطاقة اخلرضاء لألشخاص املؤمن هلم الذين يغادرون املغرب 
بعرباهتم يف اجتاه إحد الدول األعضاء يف نظام البطاقة الدولية للتأمني. راجع يف هذا اإلطار، يوسف الزوجال، 
املستجدات  آخر  وفق  حتليلية  دراسة  نموذجا:  التأمني  عقد  اخلدمات،  عقود  يف  للمستهلك  احلامئية  «املنظومة 

القانونية»، مطبعة دار األمان بالرباط، 2013، ص 260 وما يليها.
        أيضا: «نظام بطاقة التأمني الدولية «البطاقة اخلرضاء»، منشورات مجعية نرش املعلومة القانونية والقضائية، مطبعة 

إليت سال، يوليوز 2011.
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قطاع  عىل  االجتامعي،  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  جترهيا  التي  الصارمة  املراقبة  تشكل 
التأمني وعىل رشكات التأمني، بمثابة محاية فعلية ملستهلك اخلدمات التي تقدمها هذه الرشكات 40. 
ابتداء من تأسيسها وخالل خمتلف تطورات  املراقبة مع خمتلف مراحل هذه الرشكات  وترتافق هذه 

حياهتا وعند خضوعها لصعوبات وعند تصفيتها.

ويف هذا اإلطار نصت املادة 161 من مدونة التأمينات عىل أنه ال حيق ملقاوالت التأمني وإعادة 
التأمني أن تبدأ عملياهتا إال إذا تم اعتامدها من طرف هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي 41. 
وختضع مقاوالت التأمني وإعادة التأمني للقواعد املنصوص عليها يف هذا القانون فيام يتعلق برشوط 
ومراقبتها  حماسبتها  ومسك  عليها  تتوفر  أن  جيب  التي  املالية  والضامنات  وتدبريها  نشاطها  ممارسة 

وتصفيتها وذلك رغم كل األحكام املخالفة.

تتوىل أيضا هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي القيام باألبحاث والدراسات احلسابية 
التعريفات  تطبيق  عىل  والسهر  التأمني،  فروع  خمتلف  يف  واالشرتاكات  التعريفات  وحتديد  لتقييم 
املرخص هبا أو املحددة أو املصادقة عليها من طرف اإلدارة، وكذا مراقبة مقاوالت ووسطاء التأمني 
وإعادة التأمني وكذلك الوثائق والعقود املستعملة، وكذا التأكد من مالءة مقاوالت ووسطاء التأمني، 
اخلصوصية  احلسابات  تتبع  وضامن  التأمني،  عقود  من  واملستفيدين  هلم  املؤمن  احرتام  عىل  والسهر 

للتأمينات.

39 - تم إحداث هذه اهليئة بمقتىض القانون رقم 64.12 الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.14.10 الصادر يف 4 

مجاد األوىل 1435 (6 مارس 2014)، واملنشور باجلريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014.
وتم تعيني رئيس اهليئة بمقتىض الظهري الرشيف رقم 1.16.20 الصادر يف 17 فرباير 2016 (جريدة رسمية عدد 
 7 الصادر يف   2.16.172 املرسوم رقم  بمقتىض  اهليئة  تعيني أعضاء جملس  2016)، وتم  فرباير   25 بتاريخ   6442

مجاد اآلخرة 1437 (17 مارس 2016) واملنشور باجلريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 04 أبريل 2016.
القايض بإحداث اهليئة   64.12 2016 القايض بتطبيق القانون رقم  10 ماي  2.16.171 يف  كام صدر املرسوم رقم 

(جريدة رسمية عدد 6469 بتاريخ 30 ماي 2016).
40 - ينضاف إىل هذا الدور الذي تقوم به اللجنة االستشارية للتأمينات التي تتوىل اقرتاح تعديالت عىل الرشوط 

النموذجية لعقود التأمني لضامن محاية فعالة ملستهلكي خدمات التأمني.
41 - والذي يتطلب احلصول عليه، التقيد بالعديد من الرشوط الشكلية واملوضوعية املنصوص عليها هبذه املدونة، 

ويؤخذ بعني االعتبار بالنسبة ملنحه أو رفضه الوسائل التقنية واملالية التي تقرتح املقاولة توفريها وكذا تناسبها 
أو  املسامهني،  ونوعية  رأسامهلا  وتوزيع  بتسيريها،  املكلفني  األشخاص  وكفاءة  ونزاهة  نشاطها،  برنامج  مع 
طرق تكوين رأس املال التأسييس، واملسامهة االقتصادية واالحرتافية املمكن للمقاولة تقديمها، والتأثري عىل 

استقرار السوق ووضعيتها التنافسية.
كام يمكن سحب هذا االعتامد إذا كانت مقاولة التأمني ال تسري وفقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية اجلاري 
هبا العمل أو ال تستويف الضامنات املالية الواجبة أو غريها من األسباب املنصوص عليها يف املادة 258 و265 

من مدونة التأمينات.
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بام  األخرية  هذه  من  والتزاما  التأمني،  لرشكات  وفعاال  جيدا  تسيريا  املراقبة  هذه  إذن  تضمن 
تفرضه النصوص القانونية والتنظيمية بام فيها املتعلقة باحرتام حقوق املؤمن هلم، وذلك حتت طائلة 
تطبيق اجلزاءات املتنوعة املنصوص عليها بمدونة التأمينات، والتي تصل إىل حد سحب االعتامد من 

الرشكة املخلة.

z@Ar/* wVU)*
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تعترب مجعيات محاية املستهلك من املؤسسات التي تساهم بشكل يف محاية مصالح املستهلكني 
 مستو عىل  هبا  تقوم  التي  لألدوار  اعتبارا  خاص43   بشكل  التأمني  خدمات  ومستهلكي   ،42 عامة 

اإلعالم واإلرشاد والتوعية والتحسيس والدفاع والنهوض بمصالح املستهلك 44.

ويمكن هلذه اجلمعيات املعرتف هلا بصفة املنفعة العامة وللجامعة الوطنية حلامية املستهلك، أن 
أمام قايض  نفسها طرفا مدنيا  أن تنصب  أو  تتدخل يف دعاو جارية،  أن  أو  ترفع دعاو قضائية، 
التحقيق، للدفاع عن مصالح املستهلك، ومتارس كل احلقوق املخولة للطرف املدين واملتعلقة باألفعال 

والترصفات التي تلحق رضرا باملصلحة اجلامعية للمستهلكني.

يمكن أيضا للجامعة الوطنية وجلمعيات محاية املستهلك أن تطلب من املحكمة التي تنظر يف 
الدعو أو الدعو املدنية التابعة، أن تأمر رشكة التأمني بإيقاف الترصفات غري املرشوعة أو حذف 
رشط غري مرشوع أو تعسفي يف عقد التأمني أو يف نموذج العقد املقرتح أو املوجه إىل املؤمن له. ويكون 
األمر الصادر عن املحكمة مقرونا بغرامة هتديدية حتددها املحكمة ومشموال بالنفاذ املعجل. ويمكن 
للمحكمة أيضا أن تأمر بنرش احلكم الصادر عنها بالوسائل التي حتددها، ووذلك عىل حساب رشكة 

.التأمني املحكوم عليها أو الطرف الذي خرس الدعو

z@Ar/* Q'6/*
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متع املرشع مستهلك خدمات التأمني بحامية قانونية مزدوجة جتد مصدرها يف قوانني التأمينات 
وبعض النصوص اخلاصة من جهة، ويف القوانني اخلاصة بحامية املستهلك من جهة أخر. كام عزز 

الوطنية  والعصبة   ،1993 سنة  البيضاء  بالدار  املؤسسة  للمستهلكني  املغربية  اجلمعية  إىل  مثال  اإلشارة  يمكن   -  42

حلامية املستهلكني بمكناس سنة 1996 واجلمعية املغربية حلامية وتوجيه املستهلك، واجلمعية املغربية لضحايا 
القروض االستهالكية واجلمعية املغربية ملستعميل اخلدمات البنكية.

اجلمعيات  هذه  عىل  جيب  فإنه  املستهلك،  حلامية  تدابري  بتحديد  القايض   31.08 قانون  من   155 للامدة  ووفقا   -   43

املعرتف هلا بصفة املنفعة العامة، أن تتكتل يف إطار جامعة وطنية حلامية املستهلك.
44  - وتستعمل يف ذلك تقنية املنشورات والكتيبات والندوات والتواصل املبارش مع املواطنني مبارشة أو باستعامل 

وسائل االتصال السمعية البرصية.
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هذه احلامية بمنح القضاء سلطة تقديرية واسعة يف تفسري وتأويل عقود التأمني بام حيقق فائدة ومصلحة 
إال  واخلاصة.  العامة  املؤسسات  من  العديد  تتوالها  مؤسساتية  وبحامية  التأمني،  خدمات  مستهلك 
إىل  حتتاج  التي  والواقعية  القانونية  والصعوبات  املعيقات  من  العديد  تعرتضه  احلامية  هذه  تفعيل  أن 

تدخالت ترشيعية من أجل جتاوزها وإجياد حلول هلا ضامنا حلامية حقيقية ملستهلك خدمات التأمني.

OPN* ¢3b)*
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تتمثل أهم هذه الصعوبات45  يف عدم ختصيص نص خاص حلامية مستهلك خدمات التأمني، 
ينضاف هلذا سكوت الترشيع عن تنظيم العديد من اإلشكاالت القانونية األساسية التي تطرحها محاية 
مستهلك خدمات التأمني، وضعف اجلزاءات املقررة ضد رشكات التأمني عند اإلخالل بالعديد من 
آليات احلامية املقررة والضامنات املمنوحة هلذا املستهلك النوعي، ووضع العديد من العراقيل يف قيام 

مجعيات املستهلك بمهامها املنوطة هبا.

OPN* wVU)*
e=�K/* TA=#L �V^KD= 0!�g B$KD= z@<@Ak `A�@ '?<% `#_

بالرجوع إىل خمتلف أوجه احلامية التي خص هبا املرشع مستهلك خدمات التأمني، يتضح عىل أن 
متظهرات هذه احلامية جاءت متضمنة بعدة نصوص قانونية متفرقة ومتنوعة، ما بني مدونة التأمينات 
وقانون محاية املستهلك وقانون االلتزامات والعقود وغريها من النصوص األخر، بحيث مل خيصص 

املرشع نصا قانونيا خاصا أو قسام مستقال حلامية هذه الفئة من املستهلكني.

ينضاف إىل هذا عدم ختصيص مستهلك خدمات التأمني بحامية قانونية خاصة بصفته متعاقدا 
مع رشكة التأمني، بحيث يستفيد فقط من مقتضيات احلامية املقررة للمتعاقدين وفقا للقواعد العامة 
(قانون االلتزامات والعقود) أو احلامية املخصصة للمستهلكني بوجه عام (قانون محاية املستهلك)، 
التي حاولت إرساء دعائم  التأمينات  املتفرقة املضمنة بمدونة  املقتضيات  ببعض  يتعلق  ما  اللهم إال 

نظام محائي مبسط للمؤمن له واملستفيد من عقد التأمني.

قسم  ختصيص  التأمني،  عقد  يف  الضعيف  الطرف  هلذا  الواجبة  للحامية  ضامنا  يتعني،  وبالتايل 
خاص، وخاصة بقانون محاية املستهلك، يكون خمصصا للتدابري القانونية والقضائية واملؤسساتية املقررة 
حلامية هذا املستهلك النوعي وآليات تفعيلها واجلزاءات املقررة لعدم احرتامها، وذلك لتوضيح الرؤية 

التي  الثانوية  الصعوبات  الرئيسية فقط دون غريها من  الصعوبات  البحث عىل  إطار هذا  سيتم االقتصار يف   -  45

تعرفها املنظومة احلامئية ملستهلكي خدمات التأمني.
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لد هذا املستهلك ومعرفة كامل حقوقه وضامناته بالرجوع هلذا القسم من القانون، بدل البحث يف 
عدة نصوص متفرقة منها ما يقرر محاية عامة دون ختصيص، ومنها ما يمتعه بحامية غري مبارشة فقط.

قانون  يف  مثال  االستدانة  ملوضوع  خصص  الذي  املرشع  عن  بغريب  االقرتاح  هذا  يعترب  وال 
محاية املستهلك القسم السادس املتضمن لستة فروع بمجموع 77 مادة خمصصة للقروض االستهالكية 
والقروض العقارية، وبيان األحكام املشرتكة بني هذين النوعني من القروض، األمر الذي يشكل 37 

يف املائة من النص اإلمجايل لقانون محاية املستهلك46.

z@Ar/* wVU)*
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احرتامها  عدم  أو  إخالهلا  حالة  يف  التأمني  رشكات  عىل  املطبقة  اجلزائية  اجلزاءات  بعض  تثري 
 محاية املؤمن له، الكثري من التساؤل واالستفهام عن مد لاللتزامات املفروضة عليها عىل مستو
قدرهتا يف حتقيق الردع لد هذه الرشكات ودفعها إىل عدم املساس بالضامنات املكفولة للمؤمن له يف 

عقد التأمني.

ويظهر ضعف هذه اجلزاءات يف اقتصار أغلبها عىل غرامات فقط47  ال تأثري هلا يف الغالب عىل 
حلامية  تدابري  بتحديد  القايض  القانون  من   173 املادة  ومنها  واقتصاديا،  ماليا  القوية  التأمني  رشكات 
املستهلك التي عاقبت كل خمالفة لاللتزام باإلعالم بغرامة من 2000 إىل 5.000 درهم فقط. كام عاقبت 
املادة 194 الغرامة عدم إرفاق كل عقد حمرر بلغة أجنبية كيفام كانت، برتمجة إىل اللغة العربية. كام عاقبت 
املادة 176 من نفس القانون القيام بإشهار كاذب من شأنه أن يوقع يف الغلط، وكيفام كان شكله يمكن 
استقباله عرب خدمة لالتصاالت موجهة للعموم أو تم بواسطة الربيد االلكرتوين بغرامة من 10.000 إىل 

50.000 درهم 48.

وبالتايل يتعني عىل املرشع أن يتدخل بجزاءات جنائية أقو من أجل ضامن فاعلية أكرب للقواعد 
احلامئية املقررة ملستهلك خدمات التأمني، بحيث أن ما جتنيه رشكات التأمني من هذه األفعال يتجاوز 
هذه  ارتكاب  يف  التامدي  عىل  الرشكات  هذه  يشجع  ما  وهو  غرامات،  من  به  احلكم  يمكن  ما  كثريا 

اجلرائم وعدم احرتام االلتزامات املفروضة عليها.

46 - عبد القادر العرعاري، «قراءة انطباعية أولية بخصوص القانون رقم 31.08 املتعلق بحامية املستهلك». منشور 

تدابري حلامية  بتحديد  القايض   31.08 القانون رقم  املستهلك: دراسة وأبحاث يف ضوء مستجدات  ب»محاية 
املستهلك»، سلسلة «دراسات وأبحاث» عدد رقم 4، منشورات جملة القضاء املدين، مطبعة املعارف اجلديدة 

بالرباط، ص 13.
47 - وذلك بالرغم من أن املادة 195 من قانون محاية املستهلك أوقفت تطبيق هذه اجلزاءات اجلنائية عىل تعذر تكييف 

األفعال املعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد بمقتض أحكام جمموعة القانون اجلنائي.
48 - وهو ما يصدق أيضا عىل جريمة االمتناع عن تقديم خدمة التأمني إىل املستهلك دون عذر مقبول.
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يعترب اشرتاط توفر مجعيات محاية املستهلك عىل رشط أو صفة املنفعة العامة، بمثابة قيد متارس 
من خالله السلطات املختصة سياسة االنتقاء من بني اجلمعيات لتخصيص بعضها دون البعض اآلخر 
هبذا االمتياز. ويف هذا اإلطار ال يمكن جلمعيات محاية املستهلك رفع دعاو قضائية أو أن تتدخل يف 
دعاو جارية أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قايض التحقيق، للدفاع عن مصالح املستهلك، إال 

إذا كانت متوفرة عىل صفة املنفعة العامة.

يف  الواردة  الرشوط  احرتام  املعنية  اجلمعية  عىل  يتعني  بمرسوم،  الصفة  هذه  منح  أجل  ومن 
النصوص الترشيعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل واملتعلقة بحق تأسيس اجلمعيات، وجيب أن يكون 
لنظام  املستهلك حرصيا، وأن تكون خاضعة  نظامها األسايس هو محاية  املنصوص عليه يف  غرضها 

أسايس مطابق لنظام أسايس نموذجي تم حتديده بمرسوم 49.

وبالرغم من صدور مرسوم حيدد الرشوط الالزم توفرها يف مجعيات محاية املستهلك غري املتوفرة 
عىل صفة املنفعة العامة، للدفاع عن مصالح املستهلك أمام القضاء، فإن هذا املرسوم جعل من احلصول 
عىل إذن التقايض الالزم لذلك متوقفا عىل العديد من الرشوط التعجيزية التي ال تتوفر يف العديد من 

هذه اجلمعيات 50.

وبالتايل يتعني التدخل ترشيعيا من أجل التخفيف من حدة الرشوط الالزمة سواء للحصول 
عىل صفة املنفعة العامة أو عىل اإلذن بالتقايض، وذلك من أجل ضامن تدخل العديد من مجعيات محاية 
املستهلك للدفاع عن مصالح مستهلكي خدمات التأمني، خاصة يف ظل عدم ختصص جلها يف قضايا 

التأمني ومعرفة تقنياته ودواليبه عىل نحو ما سنر يف املبحث الثاين.

z@Ar/* ¢3b)*
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ال تعرتض تفعيل إجراءات احلامية القانونية والقضائية واملؤسساتية للمؤمن له كطرف ضعيف 
يف عقد التأمني، صعوبات قانونية فقط، وإنام ينضاف إليها العديد من الصعوبات العملية والواقعية 

49 - يتعلق األمر باملرسوم رقم 2.12.462 الصادر يف 17 من ذي احلجة 1433 (14 نونرب 2012) بتحديد النظام األسايس 

النموذجي جلمعيات محاية املستهلك التي يمكن االعرتاف هلا بصفة املنفعة العامة. واملنشور باجلريدة الرسمية 
عدد 6107 بتاريخ 10 دجنرب 2012.

 1434 القعدة  ذي   4 الصادر يف   2.12.503 املرسوم رقم  اخلامس من  بالقسم  الرشوط  التنصيص عىل هذه  تم   -   50

(11 شتنرب 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 بتحديد تدابري حلامية املستهلك. واملنشور باجلريدة 
الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013.
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ونزاعات  قضايا  يف  املستهلك  محاية  مجعيات  ختصص  عدم  ويف  التأمني،  لعقود  املعقدة  اللغة  منها 
التأمني51.

OPN* wVU)*
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كتابة  وشكل  طريقة  تعرفها  كانت  التي  السلبيات  جتاوز  أجل  من  املرشع  تدخل  من  بالرغم 
بارزة ومقروءة  كتابته بحروف  التأمني عىل  توقيف صحة عقد  النموذجية، عن طريق  التأمني  عقود 
مع ختصيص بعض رشوط العقد بكتابة من نوع خاص، مع إلزامية كتابتها باللغة العربية، فإن أمهية 
هذه املقتضيات تبقى حمدودة جدا نظرا للطابع املعقد جدا للمصطلحات واملفاهيم املستعملة يف حترير 
فقرات  واستعامل  التفاصيل  يف  واإلسهاب  الغالب  يف  العقود  طول  هذا  إىل  ينضاف  التأمني،  عقود 
طويلة، مع اللجوء إىل تقنية اإلحالة عىل جمموعة من النصوص الترشيعية والتنظيمية األخر، وكذا 
تقنية إيراد االستثناءات الكثرية عىل املبادئ املضمنة يف العقد، مما جيعل من اإلملام بمضمون العقد أمرا 

مستعصيا يف الغالب، خاصة لد املستهلكني العاديني خلدمات التأمني.

أما بالنسبة للرشكات واملؤسسات املهيكلة فغالبا ما تتوفر عىل مستشارين قانونيني أو مصالح 
للشؤون القانونية تتوىل تدقيق وفحص عقود التأمني املقرتحة عليهم ومناقشة تفاصيلها وأخذ الوقت 

الكايف من أجل معرفة مضموهنا.

النموذجية يف مجيع دول  التأمني  تتميز هبا عقود  التي  السامت  أهم  التعقيد من  وتعترب خاصية 
عىل  التدخل  برضورة  الرسمية  وغري  الرسمية  اجلهات  من  العديد  نادت  وهلذا  استثناء،  بدون  العامل 
هذا املستو من خالل تبسيط اللغة املستعملة يف هذه النوعية من العقود وذلك من أجل ضامن محاية 
فعالة للمستهلك العادي خلدمات التأمني ومنحه إمكانية معرفة مضمون العقد قبل التوقيع عليه. ويف 
باب متهيدي  التأمينات إىل ختصيص  التقنية احلالية ومنها مدونة  القوانني  هذا اإلطار درجت أغلب 
لتحديد املقصود باملفاهيم املستعملة يف تلك القوانني، كام أنه يف فرنسا مثال أنشأت الفيدرالية الفرنسية 
الوصية  اإلدارة  ممثيل  من  تتكون  والتي  التأمني»  لغة  حتسني  «جلنة  ب  سمتها  جلنة  التأمني  لرشكات 
ومن قضاة وحمامني وأساتذة جامعيني ولغويني ووكالء التأمني وممثيل مجعيات محاية املستهلك وممثيل 

رشكات التأمني.
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علمية  مؤهالت  عىل  التوفر  ورضورة  التأمني،  وعمليات  وتقنيات  لعقود  املعقد  للطابع  نظرا 
وكفاءات خاصة من أجل اإلملام بذلك، وبمختلف أوجه احلامية التي يتعني كفالتها ملستهلك خدمات 

51 - لن يتم احلديث يف إطار هذا املبحث سو عن الصعوبات التي هتم احلامية املخولة ملستهلك خدمات التأمني 

دون غريها من الصعوبات التي يشرتك فيها مع باقي الفئات األخر من املستهلكني.
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التأمني، فإن جل، إن مل نقل كل مجعيات محاية املستهلك ال تتدخل يف الغالب يف النزاعات املتعلقة هبذا 
املستهلك. كام أن خمتلف احلمالت التحسيسية والتوعوية التي تقوم هبا لتحقيق أهدافها ختلو من أية 
إشارة إىل قضايا التأمني واإلشكاالت التي تطرحها والصعوبات التي يعاين منها مستهلكو خدمات 

التأمني.

ينضاف إىل هذا ضعف اإلمكانيات املالية واللوجيستية والبرشية الذي تعاين منه أغلب مجعيات 
محاية املستهلك، وطول وتعقد املساطر القضائية، إضافة إىل األتعاب واملصاريف القضائية املكلفة52  

التي يتطلبها رفع دعاو قضائية أمام القضاء للدفاع عن املستهلك.

الذاتية ألعضائها وطلب مساعدة بعض اجلهات  وبالتايل تعتمد أغلب اجلمعيات عىل املوارد 
الرسمية وغري الرسمية لتمويل أنشطتها، ويؤمل أن حيقق الصندوق الوطني حلامية املستهلك الذي 
نصت عىل إنشائه املادة 156 من قانون محاية املستهلك من أجل متويل ودعم مجعيات محاية املستهلك، 

الغايات املرجو منه يف هذا اإلطار53.

ملستهلكي  وفعالة  حقيقية  محاية  ضامن  أن  عىل  التأكيد   سو البحث  هذا  هناية  يف  يسعنا  ال 
خدمات التأمني تتطلب أن يتم جتاوز العديد من الصعوبات القانونية والعملية التي حتول دون أداء 
املنظومة احلامئية املقررة هلذا املستهلك لدورها احلقيقي، وهذا يتطلب تدخالت ترشيعية نوعية تعدل 
الوضع القائم الذي الزال موصوفا بعدم التوازن الصارخ بني طريف العالقة التعاقدية يف عقد التأمني، 
وباختالل ميزان املصالح لفائدة رشكات التأمني ذات القوة االقتصادية واملالية والفنية والقانونية التي 
تؤهلها إىل أن تبقى، رغم مجيع التدابري احلامئية للمستهلك، طرفا غري عادي يف عقد يفرتض أنه من 

العقود العادية التي تربم بني أشخاص القانون اخلاص.

52 - يوسف الزوجال، املنظومة احلامئية للمستهلك...، م س، ص 307.

53 - يرشف عىل تدبري هذا الصندوق الوزارة املكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثة، وتتكون موارده 

من خمصصات من امليزانية العامة ونسبة من الغرامات املحصلة من النزاعات التي تم البت فيها بمقتىض قانون 
محاية املستهلك، والتربعات أو اهلبات التي يتم منحها للصندوق وأي مورد يتم احلصول عليه بشكل قانوين.
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جريمة اإلبادة الجماعية على ضوء اجتهاد القضاء 
الجنائي الدولي 

د. خالد حجازي 

دكتور في القانون الخاص كلية الحقوق أكدال الرباط
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شهد العامل خالل القرن املايض أحداثا دامية شكلت إبادة فعلية يف حق اإلنسانية قبل اإلنسان، 

حيث نفذت أفظع املجازر من تقتيل وتعذيب دون متييز بني طفل أو مسن، بل وبني امرأة أو رجل.

ولعل من بني أخطر تلك املجازر ما عرفته كل من دولة رواندا يف حق مجاعة التوتيس، ودولة 
يوغسالفيا السابقة يف حق مسلمي البوسنة، وقد دفع هذا األمر باملجتمع الدويل إىل التحرك من أجل 
السابقة  بيوغسالفيا  خاصة  األوىل  دوليتني  جنائيتني  حمكمتني  إحداث  فتم  جزاءهم،  اجلناة  ينال  أن 

والثانية خاصة براوندا.

وبالفعل فقد تم تنصيب هاتني املحكمتني وبارشتا أعامهلا وذلك من خالل البحث والتحري يف 
اجلرائم الدولية املرتكبة يف كل من رواندا ويوغسالفيا السابقة، كام أصدرتا أحكاما ابتدائية واستئنافية 
يف العديد من القضايا املعروضة عليها، وهو األمر الذي أسهم بشكل كبري يف توضيح ورشح مفهوم 
اجلرائم الدولية، والتي اخرتنا أن ندرس يف ضوئها جريمة اإلبادة اجلامعية، نظرا خلطورهتا إذ تعد أم 

اجلرائم الدولية وأبشعها. 

حتديد  حماولة  إىل  اجلامعية،  اإلبادة  جريمة  عنارص  وحتليل  دراسة  إطار  يف  البحث،  هذا  ويرنو 
ماهية هذه اجلريمة ومعايري متييزها عن باقي اجلرائم الدولية األخر يف املبحث األول، أما املبحث 

الثاين فسنسعى من خالله إىل استجالء مضامني الركنني املادي واملعنوي يف هذه اجلريمة.
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توضيح  مع  اجلامعية،  اإلبادة  جريمة  مفهوم  مناقشة  عىل  املحور  هذا  خالل  من  نعمل  سوف 
استجالء  جانب  إىل  األول)،  (املطلب   األخر الدولية  اجلرائم  باقي  عن  متييزها  أسس  أو  عنارص 

املعايري املعتمدة فقها وقضاء يف حتديد اجلامعات املحمية من خطر اإلبادة اجلامعية (املطلب الثاين).
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نظرا  الثانية  العاملية  احلرب  إىل  اجلامعية  اإلبادة  مصطلح  لظهور  األوىل  اإلرهاصات  ترجع 
للجرائم البشعة التي ارتكبتها النازية آنذاك 1، ومن أجل اإلحاطة هبا سوف نعمل من جهة أوىل عىل 

1- نود أن نشري هنا إىل بعض أفعال اإلبادة التي ارتكبتها القوات األملانية أثناء احلرب العاملية الثانية هبدف إهالك 

بعض اجلامعات املحمية، وتتمثل هذه الترصفات اجلرمية فيام ييل:» فقد كانت القوات األملانية تلجأ إىل عمليات 
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حتديد مفهومها باعتبارها جريمة دولية (الفقرة األوىل)، ومن جهة ثانية سوف نقف عند معايري متييز 
هذه اجلريمة عن باقي اجلرائم الدولية األخر (الفقرة الثانية).

�05_�h* 8cA4n* 01!'; `<^6= :YPN* 8'$6/*
Géno-) أول من وضع مصطلح اإلبادة اجلامعية (Rafael Lemkin)  2يعد األستاذ رفائيل ليمكن
cide)، وهي مجلة مركبة من كلمتني األوىل Genus وتعني اجلامعة (group) أما الثانية فهي (Cide) وتعني 

قتل عدد كبري من الناس3. 

وقد تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا املصطلح (اإلبادة اجلامعية) من خالل التوصية رقم 
96(د1-) الصادرة بتاريخ 11/12/1946، وهو ما يستشف من خالل مضامينها التي سعت نحو جتريم 

وإدانة أفعال اإلبادة اجلامعية إذ اعتربهتا: «إنكار حق الوجود جلامعات برشية بأكملها، كالقتل العمدي 
الذي يمثل إنكار حق الشخص يف احلياة، هذا االنكار بحق الوجود يتناىف مع الضمري العام، ويصيب 
االنسانية بأرضار جسيمة، سواء من الناحية الثقافية، أو من ناحية األمور األخر التي تساهم هبا هذه 
اجلامعات البرشية، األمر الذي ال يتفق مع القانون األخالقي وروح ومقاصد األمم املتحدة...، كذلك 
والعقاب  ملنع  قوانني  من  يلزم  ما  سن  إىل  فيها  األعضاء  الدول  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  تدعو 
اجلريمة  العامل هلذه  التجريم  لتسهيل  الدول  بني  الدويل  التعاون  بتنظيم  اجلريمة، وتويص  عىل هذه 
والعقاب عليها، ويف األخري تكلف املجلس االقتصادي واالجتامعي للقيام بالدراسة الالزمة إلعداد 
(شتنرب  الثانية  دورهتا  يف  العامة  اجلمعية  عىل  وعرضها  املذكورة  اجلريمة  بشأن  دويل  اتفاق  مرشوع 
1947)» 4، وهو األمر الذي حتقق يف الواقع، حيث قام املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم 

االستئصال املادي بالرضب أو اجلرح أو األذ وكذلك اإليذاء من ذلك جرائم األطباء والضباط األملان عام 
(1945-1939) عىل املعتقلني يف معتقالت Dachau وSachenbusen وNetzmeiler وذلك بإجراء التجارب العلمية 
عليهم مما أد إىل موت بعضهم وإصابة البعض اآلخر بعاهات مؤقتة، كنقل ميكروب املالريا إىل جمموعة من 
األفراد والقيام بالتجارب العلمية بعد ذلك يف عملية عالجهم، والتجارب عىل زرع العمود الفقري والعضالت 
التيفوس والسموم والقنابل احلارقة  الصفراء ومرض  واألعصاب من شخص آلخر، والتجارب عىل احلمى 
املعتقلني من أرس احلرب» (أشار إىل هذه  النازية عىل  أملانيا  التي كانت جترهيا  العلمية  التجارب  وغريها من 
الدويل  اجلنائي  القانون  يف  متخصصة  دراسة  الدولية»  اجلنائية  املحكمة  حجازي،  بيومي  الفتاح  عبد  الوقائع 
.النظرية العامة للجريمة اجلنائية الدولية، نظرية االختصاص القضائي للمحكمة دار الفكر اجلامعي، ط 2004، 

ص 354)
2- لقد استفاد األستاذ رفائيل ليمكن من ختصصه يف جمال علم اللسانيات Linguistique بجامعة Lvov ببولونيا سنة 

1921، أشار إىل ذلك األستاذ Yves Ternon بمناسبة حوار أجراه مع جريمة Le Patriote Résistant عدد 896، أبريل 

.2015

للنرش  اجلديدة  اجلامعة  دار  اجلنائي  الدويل  القانون  يف  دراسة  الدولية  اجلرائم  الغني:  عبد  املنعم  عبد  حممد   -3

االسكندرية 2007، ص 594
4 - أشار إىل مضامني هذه التوصية، أرشف توفيق شمس الدين، مبادئ القانون اجلنائي الدويل، دار النهضة العربية 

- القاهرة، ط 2 السنة 1999، ص 261.
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املتحدة بوضع مرشوع قانون يتعلق ب»منع جريمة اإلبادة اجلامعية والعقاب عليها» إذ متت املوافقة 
عليه بتاريخ 09 دجنرب 1948 من طرف اجلمعية العامة يف شكل اتفاقية دولية هتم جتريم اإلبادة اجلامعية 

باعتبارها جريمة دولية 5.

وقد عرفت املادة الثانية من هذه االتفاقية6  جريمة اإلبادة اجلامعية باعتبارها جمموعة من األفعال 
التي هتدف إىل التدمري الكيل أو اجلزئي جلامعة معينة عىل أساس ديني أو عرقي أو إثني أو قومي، حيث 
 0b2%')* ,05/AK/* OA7?N* m= A!G 05_�h* 8cA4n* ª7% ,05kA6%]* «¬s ,» :جاء التعريف وفق الشكل التايل

:«¬s A^K6J4 ,05.!c PG 0!q._ PG 05.iZ 0_�h zC9h* PG 2/* �=#K/* #Jk �_
;0_�h* m= lAX_G BKk  - 1 

;0_�h* m= lAX_�4 �UL z\Pa PG �#D; o�G �AgZ  - 2
;A5C9; PG A5VS �cA)* As�=#% A� c*'! 05j57= �P'�/ ,*#1_ ,0_�h* QAXLZ  - 3

;0_�h* BL*c OA6xN* &A�@* �Pc OP�g* �#^KD% �4*#% �'?  - 4
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يتضح من خالل املادة أعاله أن املجتمع الدويل قد استقر عىل نفس التوجه يف تعريفه جلريمة 
اإلبادة اجلامعية 7، باعتبارها جمموعة من األفعال أو الرتوك التي ترتكب بقصد اإلبادة الكلية أو اجلزئية 

5 - اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة نص اتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية واملعاقبة عليها يف 9 دجنرب 
1948. بدأ رسيان االتفاقية يف 12 يناير 1951.

أدت فظائع النازية خالل احلرب العاملية الثانية، إىل حترك املجتمع الدويل من أجل حماكمة هؤالء عىل ما أقدموا 
عليه من حماوالت جادة قصد تدمري بعض األقليات واجلامعات الدينية والعرقية، من أجل ذلك تقدم كل من 
وفد اهلند وبنام وكوبا بمناسبة انعقاد الدور األول للجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1946، باقرتاح هيدف إىل 
جتريم اإلبادة اجلامعية باعتبارها جريمة دولية، وبالفعل بعد املناقشات حول املوضوع تم إقرار مرشوع قرار 

أقرته اجلمعية العامة يف 11 دجنرب 1946. 
وقد شكل املجلس االقتصادي واالجتامعي جلنة خاصة مؤلفة من ممثلني عن جمموعة من الدول، وقد عهد 
إليها مهمة وضع نصوص هنائية ملرشوع االتفاقية، فقدمت تقريرها املرفق باملرشوع يف 30 أبريل 1948، وقد 
1948، وبعد دراسته  24 شتنرب  العامة يف  املجلس االقتصادي واالجتامعي هذا املرشوع عىل اجلمعية  عرض 
ومراجعته من طرف اللجنة القانونية، أقرت اجلمعية العامة باإلمجاع يف توصيتها رقم 260A(III) بتاريخ 09 

دجنرب 1948 اتفاقية الوقاية والعقاب عىل جريمة اإلبادة اجلامعية.
النهضة  دار  دراسة حتليلية،  الدولية:  اجلريمة  عبيد،  إبراهيم صالح  راجع: حسنني  املوضوع  (للمزيد حول 
العربية للطبع والنرش والتوزيع، القاهرة، السنة 1979، ص 261، أيضا حممد حمي الدين عوض، دراسات يف 

القانون الدويل اجلنائي، دار الفكر العريب، القاهرة، السنة 1965، ص 262).
6  - يتعلق األمر باتفاقية منع اإلبادة اجلامعية التي صادقت عليها األمم املتحدة بتاريخ 9 دجنرب 1948.

7 - نشري يف هذا الصدد إىل أن هذا التعريف هو نفسه الذي تم تبنيه يف النظامني األساسيني للمحكمتني اجلنائيتني 
الدوليتني اخلاصتني بكل من رواندا (املادة 2) ويوغسالفيا (املادة 4)، والنظام األسايس لروما اخلاص باملحكمة 
اجلنائية الدولية (املادة 6)، حيث جاء فيها ما ييل: «لغرض هذا النظام األسايس، تعني «اإلبادة اجلامعية» أي فعل 
من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهالكا كليا أو 

جزئيا:
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إىل  أفعال هتدف  ارتكاب  أهنا  الفقه8 عىل  إثنية، فقد عرفها بعض  أو  أو قومية  أو عرقية  دينية  جلامعة 
تدمري كيل أو جزئي جلامعة معينة عىل أساس وطني أو عرقي أو ديني أو إثني، وذلك عن طريق القتل 
أو إحداث أذ جسامين أو عقيل ألعضائها أو اختاذ إجراءات متنع تناسلها أو نقل أفرادها إىل مجاعة 

أخر، لكن إذا كان األمر كذلك، فامذا نعني هبذه اجلامعات، وما هي املعايري املعتمدة لتحديدها؟

مل تتطرق أي من التعريفات الترشيعية أعاله سواء عىل مستو االتفاقية أو عىل مستو القوانني 
السابقة) أو املحكمة  –املؤقتة- (رواندا - يوغسالفيا  الدولية اخلاصة  املنظمة لعمل املحاكم اجلنائية 
اجلنائية الدولية الدائمة إىل حتديد مضمون تلك اجلامعات املعنية بجريمة اإلبادة اجلامعية، األمر الذي 
اجلنائيتني  املحكمتني  توجهات  وخاصة  املوضوع،  يف  العملية  املامرسة  كرسته  ما  إىل  الرجوع  حيتم 

الدوليتني اخلاصتني بكل من يوغسالفيا السابقة9  وروندا 10. 

1.قتل أعضاء من اجلامعة؛

2. إحلاق رضر جسدي أو روحي خطري بأعضاء من اجلامعة؛

3.إخضاع اجلامعة، عمدا، ألحوال معيشية يقصد هبا إهالكها الفعيل كليا أو جزئيا؛

4. فرض تدابري تستهدف منع االنجاب داخل اجلامعة؛

«5. نقل أطفال من اجلامعة، عنوة، إىل مجاعة أخر

8 - Yves TERNON, L’Etat criminel, les génocides au XX e siècle, Paris, Editions du Seuil, 

1995, p 74s

9  - يف 6 أكتوبر 1992، ويف وسط التقارير املتناقلة حول االنتهاك الواسع النطاق للقانون الدويل االنساين وحقوق 

االنسان األساسية يف سياق النزاعات التي اجتاحت يوغسالفيا السابقة، اختذ جملس األمن القرار 780 (1992)، 
طالبا فيه من األمني العام أن ينشئ جلنة خرباء نزهية لتستخلص النتائج حول تلك التقارير. وقد خلص التقرير 
املؤقت األول الذي أعدته جلنة اخلرباء واملؤرخ يف 9 فرباير 1993 إىل أن قيام جملس األمن بإنشاء حمكمة دولية 
خمصصة ملحاكمة مرتكبي األعامل الوحشية يف يوغسالفيا السابقة «يتسق مع توجه عمله»، ويف أعقاب ذلك، 
اخلاصة  للمحكمة  األسايس  للنظام  أوروبا مشاريع مقرتحات  والتعاون يف  األمن  مؤمتر  عينهم  مقررون  قدم 
املقبلة، كام قدمت جلنتان من الفقهاء من فرنسا وإيطاليا مرشوعي مقرتحات أخر. ويف 22 فرباير 1993 قدم 
األمني العام تقريرا إىل جملس األمن يستخدم فيه، عىل سبيل املراجع، مشاريع املقرتحات تلك. وبعد أن ثبت 
يوغوسالفيا  احلالة يف  أن  املتحدة  األمم  ميثاق  السابق من  الفصل  من  املادة 39  بموجب  األمن،  لد جملس 
اجلرائم  ارتكاب  يردع  فعـًال  كتدبري  دولية  إنشاء حمكمة  قرر  الدوليني،  واألمن  للسلم  تشكل هتديداً  السابقة 
مايو  أيار   /  25 (املؤرخ   1993  (827 القرار  السلم وصونه. ويف  استعادة  للمحاكمة ويسهم يف  املسئولني  ويقدم 
1993، أقر جملس األمن باإلمجاع، يف إطار الفصل السابع من امليثاق، كالً من تقرير األمني العام ونظام املحكمة 

الدولية األسايس املرفق به (للمزيد من االطالع حول املوضوع: راجع: فاوستو بوكار (رئيس املحكمة اجلنائية 
عىل  منشور  السابقة)  ليوغسالفيا  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األسايس  النظام  السابقة):  ليوغسالفيا  الدولية 

الرابط التايل:
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf

10 - يف أعقاب اغتيال الرئيس اهلوتوي جوفينال هابياريامنا يف 6 أبريل 1994، اجتاحت رواندا، وهي أحد بلدان 

من  الوطنية  اجلمهورية  احلركة  يف  اهلوتو  متطرفو  قام  فقد  مجاعية.  وإبادة  أهلية  حرب   ،الكرب البحريات 
أجل التنمية والديمقراطية، بشن محلة إبادة عىل املعتدلني من اهلوتو وكافة أقلية التوتيس العرقية. ومع انتهاء 
قتلوا يف أعامل  قد  رواندي   800,000 يزيد عىل  ما  1994، كان  19يوليوز  احلرب األهلية واإلبادة اجلامعية يف 
العنف، وسعيا إىل معاقبة املسئولني عن أعامل اإلبادة اجلامعية، أنشأت األمم املتحدة املحكمة اجلنائية الدولية 
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من أجل حتديد هذه اجلامعات باعتبارها ضحية جلريمة اإلبادة اجلامعية، نجد أن القضاء اجلنائي 
الدويل قد وضع معيارين أساسيني لذلك، ومها: 

z_<R<)* aA57)* :]PG، يستند هذا املعيار إىل عنارص موضوعية غري مرتبطة بنفسية الشخص 
11؛ ذلك أنه لكي يعترب الشخص الضحية ضحية جريمة اإلبادة  الضحية أو اجلاين مرتكب اجلريمة 
بإرادة  مرتبطة  غري  مادية  لقواعد  طبقا  املحمية  اجلامعات  من  جلامعة  منتميا  يكون  أن  جيب  اجلامعية 
هذا األخري، ففي قضية Akayesu Jean-paul مثال نجد أن املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا قد 
اعتمدت املعيار املوضوعي يف التمييز بني مجاعتي التوتيس12  اهلوتو13  باعتبارمها مجاعتني إثنيتني 14، 
ويظهر ذلك من خالل العنارص التي تبنتها املحكمة أثناء تعريفها للجامعة االثنية، حيث تتمثل هذه 
العنارص يف اشرتاك أفراد الشعب يف لغة موحدة وثقافة مشرتكة، وهو ما نستشفه من خالل مضامني 

احلكم15 الصادر يف هذا الشأن، حيث جاء فيه ما ييل:
« Le groupe ethnique qualifie généralement un groupe dont les membres partageant 

une langue ou une culture commune»16

لرواندا. ويف 18 / ترشين الثاين نوفمرب 1994، اختذ جملس األمن التابع لألمم املتحدة القرار رقم 955 (1994) 
وغري  العرقية  اإلبادة  أعامل  عن  املسئولني  األشخاص  حماكمة  هو  واحد  لغرض  دولية  «حمكمة  أنشأ  الذي 
ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين يف إقليم رواندا، واملواطنني الروانديني املسئولني عن 
ارتكاب أعامل إبادة األجناس وغريها من االنتهاكات املامثلة املرتكبة يف أرايض الدول املجاورة، وذلك يف 
الفرتة بني 1 يناير 1994 و31 دجنرب 1994». (للمزيد من التفصيل حول املوضوع: راجع: مايكل ب شارف 
عىل  منشور  لرواندا)  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األسايس  النظام  املتحدة):  األمم  لشؤون  سابق  (مستشار 

الرابط التايل:
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr_a.pdf 

 ،2014 السنة  لندن،  العام،  الدويل  القانون  ضوء  يف  اجلامعية  اإلبادة  جرائم  أمحد:  رمضان  احسان  حممد   -  11

الصفحة 63 وما بعدها.
12 - تعد مجاعة التوتيس اجلامعة الثانية يف البنية البرشية لدولة رواندا، ونسبتهم %10 إىل %15، ويشكلون الطبقة 

األرستقراطية. 
13 -  تشكل مجاعة اهلوتو حوايل %80 من سكان البالد، ويعتربون أصل سكان رواندا.

14 - نشري يف هذا الصدد إىل أن ذات املحكمة اعتربت أن مجاعة التوتيس هي مجاعة إثنية وهو ما رصحت به يف 

احلكم الصادر يف حق املتهم Akayesu حيث جاء فيه ما ييل:
« A la lumière des éléments portés à sa connaissance durant le procès, la Chambre considère que les Tutsi 

constituaient, au Rwanda en 1994, un groupe dénommé « ethnique » dans les classifications officielles »

15 - Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 septembre 

1998) par 509

16-  نشري يف هذا االطار إىل التعريفات التي قالت هبا املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا بخصوص باقي 

اجلامعات املحمية ويتعلق  األمر باجلامعة العرقية والقومية والدينية، حيث تضمن احلكم الصادر يف املتهم 
Akayesu ما ييل:

« 512« …La Chambre considère que le groupe national qualifie un ensemble de personnes considérées 

comme partageant un lien juridique basé sur une citoyenneté commune, jointe à une réciprocité de droits 

et de devoirs;

514- La définition classique du groupe racial est fondée sur les traits physiques héréditaires, souvent iden-

tifiés à une région géographique, indépendamment des facteurs linguistiques, culturels, nationaux, ou reli-

gieux ;

515- le groupe religieux est un groupe dont les membres partageant la même religion, confession ou pra-

tique de culte »(jugement 2 décembre 1998).
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فمن خالل مضامني احلكم أعاله، يتضح أن املحكمة قد عددت جمموعة من املقومات املادية 
أن  إال  اجلامعة،  أفراد  بني  مشرتكة  وثقافة  موحدة  لغة  كوجود  االثنية  اجلامعة  تعريف  يف  املوضوعية 
نظرا  التوتيس واهلوتو  فعيل وواقعي بني مجاعتي  متايز  يستطع خلق  مل  نظري  تعريف  بقي جمرد  ذلك 
الشرتاكهام يف املقومات الثقافية واللغوية والدينية أيضا، ناهيك عن الزجيات املختلطة بينهام عىل مر 
17، وهو األمر  أجيال كثرية أدت حسب بعض الفقه إىل استحالة إجراء أي متييز بيولوجي أو ثقايف 
الذي  الشخيص  املعيار  اعتامد  نحو  اجلنوح  إىل  برواندا  اخلاصة  الدولية  اجلنائية  باملحكمة  دفع  الذي 
يستند أساسا إىل إرادة الشخص سواء تعلق األمر بالضحية أو بمرتكب اجلريمة، فامذا نعني باملعيار 

الشخيص؟ وما هي مرتكزاته يف تصنيف اجلامعات املحمية من جرائم اإلبادة اجلامعية؟

yj/* aA57)* :A5@Ai°، يستند هذا املعيار عىل الشعور اخلاص الذي هييمن عىل رغبة األفراد يف 
االنتامء إىل هذه اجلامعة أو تلك، وهو ما يطلق عليه بالتحديد الذايت (auto-identification)، إذ يأخذ 
بعني االعتبار ما خيالج ذهن الفرد سواء تعلق األمر بالضحية أم بمرتكب اجلريمة أيضا، وهو ما ذهبت 
 Kayishema إليه املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا يف حكمها18  الصادر يف حق قضية املتهمني

et Ruzindana، حيث جاء فيه ما ييل:

« …Un groupe ethnique se définit comme un groupe dont les membres ont en commun une 

langue et une culture; ou un groupe qui se distingue comme tel (auto-identification) ; ou un groupe 

reconnu comme tel par d’autres, y compris les auteurs des crimes (identification par des tiers) »

فاجلامعة االثنية حسب املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا هي تلك اجلامعة التي متيز نفسها 
بصفتها تلك (التحديد الذايت)، أو تلك التي يميزها اجلاين بصفتها تلك (التحديد من طرف اآلخر)، 
بعني  األخذ  من  البد  وإنام  ولغوية،  واجتامعية  ثقافية  موضوعية  عنارص  عىل  حتديدها  يقترص  ال  إذ 

االعتبار العنرص الشخيص يف هذا التحديد. 

وهو الرأي نفسه الذي استقرت عليه ذات املحكمة يف قضية املتهم Alfred Musema حيث اعتربت 
أن االنتامء للمجموعة يتأسس عىل معايري ذاتية مرتبطة إما باجلاين أو بالضحية نفسه، إذ تضمن احلكم 
 0;ac �K\ &}% 0_<1�) z1K.% AF�4 8cA4±/ z@Ah* Bbk m= A^S*acZ m21! 053X/*P ...» :ما ييل
 ،19 ¯8a<S¬)* 0_<1�)* , <X7S ¥D6@²A^D6@ 053X/* a<JK% �G m21! T]Ag* -74 ,P ,�=#K/*
يف مقابل ذلك نالحظ أن املحكمة قد قررت عدم كفاية االقتصار عىل املعايري املوضوعية لوحدها من 
أجل حتديد املجموعات املحمية طبقا التفاقية اإلبادة اجلامعية، حيث أضافت يف هذا االطار ما ييل: 

17 - فريديريك هارهوف: حمكمة رواندا: «عرض لبعض اجلوانب القانونية»، املجلة الدولية للصليب األمحر، السنة 

العارشة، العدد 58، نوفمرب - دجنرب 1997، ص 647.
18 - Le procureur contre Clément Kayishema et Obed Ruzindana, ICTR-96-4-T, chambre de première instance I, 

jugement 2 septembre 1998, par 98.

19 - Le Procureur Contre Alfred Musema, affaire n° ICTR-96-13-A (chambre de première instance) 27 janvier 

2000, par 161.
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 #!#¤P '!'$K/ ,AS �³ «#\P z_<R<)* �!'7K/*  �G 0VCA$/*  '�./*  0^;P �= 0¦5�* �´? �/� �=P»

.20 ¯05_�h* 8cA4n* 05kA6%* ¥5V_ �J@ �S A!A3X/* TA_<1µ
21 عىل نفس املنوال، وذلك  وقد سارت املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة 
بتطبيقها للمعيار املوضوعي إىل جانب املعيار الشخيص يف تعريفها للجامعات املحمية من جهة، ويف 
 22  Jelisic حتديدها لالنتامء إليها من جهة ثانية، حيث نجدها قد أعلنت يف حكمها الصادر يف قضية
تعريف  فإن حماولة  اآلن،  لغاية  زال ممكنا  ما  الدينية  للجامعة  املوضوعي  التحديد  أن  بالرغم من  أنه 
اجلامعة القومية أو االثنية أو العرقية اليوم استنادا إىل املعايري واملعطيات املوضوعية والعلمية قد تؤدي 
إىل نتائج ال تتفق بالرضورة مع شعور األشخاص املعنيني هبذا التحديد، لذلك قد يكون من األنسب 
تقييم وضع اجلامعات القومية أو االثنية أو العرقية من وجهة نظر األشخاص الذين يرغبون يف إهالك 
إحد هذه اجلامعات أو تدمريها، وهو ما نستشفه من خالل قراءة مضامني احلكم الصادر يف هذه 

القضية حيث تضمن ما ييل:

« Si la détermination objective d’un groupe religieux est encore possible, tenter aujourd’hui 

de définir un groupe national, ethnique ou racial à partir de critères objectifs et scientifiquement 

non contestables serait un exercice à la fois périlleux et dont le résultat ne correspondrait pas 

nécessairement à la perception des personnes concernées par cette catégorisation. Aussi est-il plus 

approprié d’apprécier la qualité de groupe national, ethnique ou racial du point de vue de la 

perception qu’en ont les personnes qui veulent distinguer ce groupe du reste de la collectivité. 

La Chambre choisit donc d’apprécier l’appartenance à un groupe national, racial ou ethnique à 

partir d’un critère subjectif: c’est la stigmatisation, par la collectivité, du groupe en tant qu’entité 

ethnique, raciale ou nationale distincte, qui permettra de déterminer si la population visée 

constitue, pour les auteurs présumés de l’acte, un groupe ethnique, racial ou national ».

االدراك  االعتبار  بعني  األخذ  من  البد  بيوغسالفيا  اخلاصة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  فحسب 
احليس للناس الذين يريدون متييز هذه اجلامعات سواء تعلق األمر باجلاين أم بالضحية، ألن املعايري 
اإلبادة  يف  املتورطني  اجلناة  تصور  مع  بالرضورة  تتوافق  ال  قد  اجلامعات  بني  التمييز  يف  املوضوعية 
20 - Le Procureur Contre Alfred Musema, affaire n° ICTR-96-13-A (chambre de première instance) 27 janvier 

2000, par 162

21 - تم حل يوغوسالفيا السابقة، وفيام ييل أهم التواريخ يف هذا الصدد:

أ )  25 يونيو 1991، أعلنت كرواتيا وسلوفينيا استقالهلام؛
ب )  27 يونيو 1991، اجليش االحتادي يتدخل يف سلوفينيا؛

ت )  3 يوليوز 1991، بدأت املواجهات بني امليليشيات الرصبية والكرواتية؛
ث )  1 أبريل 1992 بدأت املواجهات بني امليليشيات الرصبية واملسلمة وبدأ حصار ساراييفو، بعد شهر من 

تنظيم االستفتاء املتعلق باستقالل البوسنة واهلرسك.
22  - Le procureur contre Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-T, la chambre de première instance I, (14 décembre 

1999) Tribinal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations 

graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-yougoslavie depuis 1991, par 70. 
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 Approche اجلامعية، وقد ميزت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا بني ما أسمته باملقاربة االجيابية 
Approche néga- positive يف حتديد اجلامعة والتي تبنى عىل أساس نظرة اجلاين هلا، واملقاربة السلبية 

tive والتي تبنى عىل أساس تعريف أفراد اجلامعة ألنفسهم 23، ويف هذا االطار اعتربت أن القتىل من 

االجيابية، حيث جاء يف احلكم  للمقاربة  إبادة مجاعية وفقا  يعتربون ضحايا جريمة  البوسنة  مسلمي 
الصادر يف حق املتهم Jelisic  24 ما ييل:

« C’est en l’espèce l'approche positive du groupe qui a été retenue par l’accusation. Le chef 

d’accusation de génocide indique, en effet, que les meurtres commis par l’accusé visaient la popu-

lation musulmane bosniaque »

يتضح من خالل األحكام املشار إليها أعاله، أن القضاء اجلنائي الدويل كان له الفضل الكبري يف 
حتديد مفهوم اإلبادة اجلامعية، وكذا اجلامعات املحمية بموجب اتفاقية اإلبادة اجلامعية حيث وضعت 
جريمة  متييز  يف  ألمهيتها  نظرا  اجلامعات،  تلك  حتديد  شأهنا  من  التي  واملقومات  املعايري  من  جمموعة 

.اإلبادة اجلامعية عن غريها من اجلرائم الدولية األخر

05/P#/*  C*'h* zkA4 m_ 05_�h* 8cA4n* 01!'; 955¨ :05@Ar/* 8'$6/*
تتقاطع جريمة اإلبادة اجلامعية مع غريها من اجلرائم الدولية – اجلريمة ضد االنسانية، وجرائم 
 BK$/*  B7? املثال،  ونأخذ عىل سبيل  املجرمة،  األفعال  من  العديد  25- يف  العدوان  احلرب، وجرائم 

23 - جاء هذا التمييز بمناسبة احلكم الصادر يف حق املتهم Jelisic حيث جاء يف إحد حيثياته ما ييل:

«Une telle stigmatisation du groupe peut s’effectuer selon des critères positifs ou négatifs. Une «approche 

positive» consistera pour les auteurs du crime à distinguer le groupe en raison de ce qu’ils estiment être 

les caractéristiques nationales, ethniques, raciales ou religieuses propres à ce groupe. Une «approche 

négative» consistera à identifier des individus comme ne faisant pas partie du groupe auquel les auteurs 
du crime considèrent appartenir et qui présente selon eux des caractéristiques nationales, ethniques, 
raciales ou religieuses propres, l’ensemble des individus ainsi rejetés constituant, par exclusion, un 
groupe distinct » par 71

24 - Le procureur contre Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-T, la chambre de première instance I,
(14 décembre 1999) Tribinal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables 
de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-yougoslavie depuis 1991, 
par 72 

الدول  مندويب  الذي نشب بني  احلاد  للخالف  نظرا  العدوان  الدولية جريمة  اجلنائية  املحكمة  تعرف  مل   - 25 ©aA¨¶ :فقرة الثانية من املادة 5 عىل أنهO* , ·5J@�6 بالتKS* و123 !7'� املشاركة يف مؤمتر روما لسنة 1998 وإنام  121  e%c�V/  A$?P ��j/*  *¬�  2\ #1K_*  �K= �*P#7/*  01!'; �_ IAJKL]* 0123)* �01!'h*  «¬�  �V7K!  �5?  A^MAJKL*  0123)*  ©aA¨  A^b;<14  zK/*  �P�/*  �X!P  �*P#7/*  01!'; YZ A.s �j@ m2/ ,¯8#3K)*  =N* �Ar5= m= 0VJ/* T*� `A2\N* �= A$DK=  2g* *¬s �<2! �G w¸P ¥%cA=  lA; �¬/*P  �*P#7/*  01!'; �!'7K4  IA�*  1974  `A7/  3314   ka  0=A7/*  0571h*  *a*'k  ¹A.s  �G 0515Vk]* A^K=�W PG o'LG 0/Pc 8cA5W #R A= 0/Pc Bbk m= 03VD)* 8<$/* O�7KW* <s �*P#7/* ¶:YPN*
 ،.¯�!'7K/*  *¬s ·./ A$?P ,8#3K)*  =N* �Ar5= �= ºA.K%  o'LG 8a<M 0!�4  PG ,»A5D/* A��$KW* PG TA5r5\ , 0MALP *cA^K;*P A^$? 06J/* «¬� ¥/ A?�7= A5/Pc A?'_ *#³¶:الفقهاء أنه وهو القرار الذي ير
\A7/ 052!'=N* 8#3K)* TA!]</* #R *<³*aA25@ o<_c , 05/P#/* O#7/* 012H  2` 1986» (للمزيد من 
التفصيل حول جريمة العدوان، راجع، إبراهيم حممد لعناين، املحكمة اجلنائية الدولية، املجلس األعىل 

للثقافة، السنة 2006، ص 97 وما بعدها).
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املنصوص عليه يف البند األول من املادة 6 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية، حيث جاء فيه 
ما ييل: «BKk أعضاء من اجلامعة»، يوجد أيضا ضمن األفعال املكونة جلرائم ضد االنسانية املنصوص 
عليها يف البند أ من الفقرة األوىل من املادة 7 من النظام األسايس لروما، حيث جاء فيه ما ييل: « /)'� 
 aAxZ , w2%a* �K= «05@AD@]* #R 01!';» 05/AK/* OA7?N* m= B7? �G B2j! ,»AWN* `A�./* *¬s

:`<��A4  V_ m_P ,e5@#)* �A2D/* m= 0_<1µ 0!G #R ¥;<= z�^.= PG �AU./* �W*P `<�s
�¯#17/* BK$/* − G

إضافة إىل ذلك، تتضمن جرائم احلرب هي األخر فعل القتل، فقد جاء يف الفقرة األوىل من 
 ª7% ,»AWN* `A�./* *¬s �'(/ _2�.. «:املادة 8 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية ما ييل

:¯&'g*  C*';¶
 OA7?N* m= B7? �G �G ,1949 �UD³G 12 , 0La�)* �5.; TA5kA6%] 015Dh* TASA^K@]*  ¼ G

:0VJ/* T*� �5.; 05kA6%* `A2\G  ^1¤ m!¬/* TA2VK1)* PG IAy|N* #R 05/AK/*
1 -  القتل العمد».

حقا، هناك العديد من األفعال املجرمة التي يمكن ارتكاهبا حتت عنوان كل جريمة من اجلرائم 
التمييز بني هذه  املعتمدة يف  املعايري  أو  املعيار  ما هو  الصدد،  املطروح يف هذا  السؤال  لكن  الدولية، 
اجلرائم، بمعنى متى يكون فعل القتل يدخل ضمن أفعال جريمة اإلبادة اجلامعية، ومتى يكون تعبريا 

عن غريها من اجلرائم الدولية األخر؟

من أجل االجابة عىل هذا االشكال املطروح نر أنه البد من بسط عنارص التمييز بني جريمة 
التمييز  فبخصوص  حدة؛  عىل  كل   27 احلرب  وجرائم   ،26 االنسانية  ضد  واجلريمة  اجلامعية  اإلبادة 
بالفئة  األمر  ويتعلق  أساسيني  معيارين  هناك  أن  نعتقد  االنسانية  ضد  واجلريمة  اجلامعية  اإلبادة  بني 
اإلبادة  املستهدفة يف جريمة  الفئة  تتمثل  إذ  الغاية من االستهداف،  إىل  املستهدفة من اجلريمة إضافة 
اجلامعية يف األفراد املنتمني إلحد اجلامعات املحددة بمقتىض اتفاقية منع اإلبادة اجلامعية أي اجلامعة 
االثنية أو القومية أو العرقية أو الدينية سواء تعلق األمر بمدنيني أو عسكريني، أما الفئة املستهدفة يف 
اجلريمة ضد االنسانية فهم األشخاص املدنيون بغض النظر عن انتامءاهتم العرقية أو االثنية أو القومية 
أو الدينية، كام ختتلف جريمة اإلبادة اجلامعية عن اجلريمة ضد االنسانية يف كون القتل يف األوىل يكون 
موجها ضد مجاعة قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية =8c#HP 0.57 وذلك هبدف إهالكها كليا أو جزئيا، 
26- للمزيد من التفصيل حول اجلرائم ضد االنسانية، راجع. حممود رشيف بسيوين: مدخل يف القانون االنساين 

 ،1999 الدويل والرقابة الدولية عىل استخدام األسلحة، من منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر، السنة 
ص 70 وما يليها. 

اجلنائية  املحاكم  أمام  احلرب  جرائم  صربينة،  اهللا  خلف  راجع.  احلرب،  جرائم  حول  التفصيل  من  للمزيد   -  27

الدولية، دبلوم ماسرت، جامعة منتوري قسنطينة، السنة اجلامعية 2006-2007.
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أما القتل يف اجلرائم ضد االنسانية فريتكب ضد أي جمموعة من */e5@#)* �A2D ضمن هجوم واسع 
احلالة  يف  اجلريمة  هذه  ترتكب  أن  يشرتط  ال  ولذلك  الدولة،  تنتهجها  معينة  لسياسة  تنفيذا  النطاق 
إثنية معينة، يف حني يعد ذلك رضوريا لقيام جريمة  األخرية ضد مجاعة قومية أو عرقية أو دينية أو 
اإلبادة اجلامعية طبقا للامدة 6 من النظام االسايس لروما، حيث إن الدافع الرتكاب هذه اجلريمة هو 

االنتامء العرقي أو الديني أو القومي أو االثني قصد إهالك اجلامعة كليا أو جزئيا.

أما بخصوص التمييز بني جريمة اإلبادة اجلامعية وجرائم احلرب، فنشري إىل أنه إذا كانت هذه 
القتل مثال يف وضعية احلرب بني دولتني أو أكثر،  األخرية تتطلب وجود حالة حرب، حيث وقوع 
فإن جريمة اإلبادة اجلامعية ال تشرتط قيام حالة حرب إذ يمكن أن ترتكب يف زمن السلم28  كام زمن 
� lA.iG PG  VD/* `A!G , �b2%a* l*<W ,05_�h* 8cA4n* �G احلرب29  وهو ما تنص عليه رصاحة املادة األوىل من اتفاقية منع اإلبادة اجلامعية لسنة 1948 إذ جاء _ 8#kA7K)* �*'xN* �cAJ%» :فيها ما ييل
*A^5V_ 0bkA7)*P A^7.14 #^7K%P ,½P#/* �<@A$/* ¾K$14 01!'; zs ,&'g»، وإن كانت حالة احلرب 
ال تنفي ارتكاب جرائم إبادة مجاعية، كام لو متت تصفية مجاعة عرقية أو قومية أو دينية أو إثنية أثناء 

نشوب حرب بني دولتني أو أكثر.

لقد حاولنا من خالل هذا املبحث إزالة الغبار عن ماهية جريمة اإلبادة اجلامعية، وذلك باالعتامد 
أساسا عىل ما ذهب إليه االجتهاد القضائي الدويل يف هذا اخلصوص، أما املبحث الثاين فسوف نستثمره 

للحديث عن أركان قيام هذه اجلريمة.

05_�h* 8cA4n* 01!'; �ASaG :z@Ar/* ¢3b)*
تتطلب جريمة اإلبادة اجلامعية كغريها من اجلرائم توافر األركان العامة والتي حددها نظام روما 
األسايس املتعلق بإحداث املحكمة اجلنائية الدولية، وهو ما سوف نوضحه بمزيد من التفصيل من 
خالل الرتكيز عىل األحداث والوقائع التي شهدهتا كل من رواندا ويوغسالفيا السابقة معتمدين يف 
ذلك عىل التكييف القانوين لتلك الوقائع يف ضوء االجتهاد القضائي الدويل اخلاص هباتني الدولتني.

28 - نشري يف هذا االطار إىل أن مرشوع املحكمة العسكرية الدولية اخلاصة بنومربغ كانت قد قرصت نطاق اجلرائم 

العامة يف  1939. ويف الدورة األوىل للجمعية  املرتكبة بعد اندالع احلرب يف شتنرب  ضد االنسانية عىل األفعال 
1946، قدمت كل من كوبا وبنام واهلند مرشوع قرار ذو هدفني: إعالن أن اإلبادة اجلامعية جريمة  أواخر عام 
من شأهنا أن ترتكب يف زمن السلم فضال عن زمن احلرب، واالقرار بأن اإلبادة اجلامعية جريمة ختضع لوالية 
قضائية عاملية، ويف هذا االطار أكد قرار اجلمعية العامة 96 (د1-) الصادر يف 11 دجنرب 1946 أن: «اإلبادة اجلامعية 
جريمة بمقتىض القانون الدويل يدينها العامل املتحرض»، إال أن القرار سكت عن امكانية ارتكاب جريمة اإلبادة 
اإلبادة  منع جريمة  اتفاقية  ويليم شاباس:  املوضوع راجع:  التفصيل حول  للمزيد من  السلم.  اجلامعية وقت 
اجلامعية واملعاقبة عليها، United Nations Audiovisual Library of International Law، السنة 2010، منشور عىل 

الرابط التايل:
 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cppcg/cppcg_a.pdf 

29 - نبيل عبد الرمحن نارص الدين، ضامنات حقـوق االنسان ومحايته وفق القانون الدويل والترشيع الدويل، ط 1، 

االسكندرية، س 2006، ص 147.
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�05_�h* 8cA4n* 01!'; , �cA)* mS'/* :OPN* wVU)*
عددت املادة 6 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية30  جمموع الصور املكونة للركن 
املادي جلريمة اإلبادة اجلامعية، حيث إنه البد من السلوك االجرامي اخلارجي امللموس الذي يعرب عن 
اإلرادة احلرة والواعية يف ارتكاب جريمة اإلبادة اجلامعية 31، وقد حرصت املادة 6 من النظام األسايس 

لروما مظاهر السلوك اخلارجي يف هذه اجلريمة عىل الشكل اآليت: 

Meurtre de membres du groupe 0_�h* m= lAX_G BKk :]PG: يشكل أخطر صور الركن املادي 
جلريمة اإلبادة اجلامعية، ويتلخص مضمون هذه الصورة بأن يقوم مرتكب اجلريمة بقتل شخص أو 
أكثر من املنتمني إىل مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة32، وأن يقوم اجلاين بارتكاب فعل 
30  - نالحظ أن هذه املادة نسخة مطابقة للامدة 4 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا 

السابقة، وهو ما نستشفه من خالل مضامني هذه األخرية، حيث ورد فيها ما ييل:
«1. للمحكمة الدولة سلطة مقاضاة األشخاص الذين يرتكبون جريمة اإلبادة اجلامعية حسب تعريفها الوارد 

يف الفقرة الثانية من هذه املادة.
2. تعني اإلبادة اجلامعية أي فعل من األفعال التايل جيري ارتكابه بقصد تدمري مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو 

دينية بصفتها هذه، تدمريا كليا أو جزئيا:
قتل أفراد هذه املجموعة؛ أ - 

ب - إحلاق رضر بدين أو عقيل جسيم بأفراد اجلامعة؛
ت - إخضاع اجلامعية عمدا ألحوال معيشية يقصد هبا تدمريها الفعيل كليا أو جزئيا؛

ث - فرض تدابري تستهدف منع االنجاب داخل اجلامعة؛
.«ج -  نقل أطفال اجلامعة عنوة إىل مجاعة أخر

اجلديدة،  اجلامعة  دار  قواعده،  وأهم  ومبادئه  مصادره  االنساين،  الدويل  القانون  مطر،  الفتاح  عبد  عصام   -   31

مرص، السنة 2008، ص 135.
32  - من أهم أحداث اإلبادة اجلامعية التي شهدها العامل املذابح التي ارتكبها الرصب يف حق املسلمني، ونذكر منها 

واقعة قتل مسلمني من قبل اجلنود الرصب يف جنوب رشق البوسنة، حيث قامت القوات الرصبية بتدمري منازل 
املسلمني هناك وقتل أصحاهبا، ونستحرض هنا واقعة ذكرها األستاذ عبد الفتاح بيومي حجازي تتعلق باقتياد 
عدد كبري من املعتقلني املسلمني الرجال وإعدامهم بشكل مجاعي إذ ورد يف إحد الشهادات ما ييل:» ويروي 
’أسعد‘ الذي كان يف الباص الثاين جتربته مع املوت فيقول «بعد عرش دقائق توقف الباص. قال لنا اجلنود «اآلن 
سوف تكونون حتت محاية قوات األمم املتحدة، احلياة لألحياء واملوت... حقا أنتم تعرفون» وقالوا لنا أن ننزل 
من احلافلة ونصطف كل اثنني معا يف صف مستقيم، لقد كنت األخري يف الصف مشينا حوايل 50 مرتا خلف 
الوادي  إىل حافة  أخذونا  الداخل.  أن هناك رجاال يف  أعلم  أكن  مل  أمامنا ولكن  آخر  باصا  الباص، شاهدت 
وأمرونا بالركوع، ثم سمعنا صوت إطالق الرصاص، كنت األخري يف النزول من الباص، واألول يف مواجهة 
الوادي، ومل تكن اهلضبة شديدة االنحدار، دفعني أحدهم فسقطت إىل داخل الواد الضيق، فوق جثت قديمة 
وأخر حديثة تلقى علينا وأخذ اجلنود بعد دفع الرجال إىل الوادي بإطالق الرصاص وكان عددهم من 10-15 
 ،Travile ومشينا ملدة ثالثة أيام حيث كنا نحاول الوصول إىل (J.B) جنديا، اختبأت وجريت، رأيت زميل
املوتى باإلضافة إىل أولئك   كذلك: «انتظرت يف موقعي حتى حلول الظالم ثم صعدت ألر (J.B) ويقول
الذين تم قتلهم يف ذلك اليوم كانت هناك جثت قديمة أيضا... كان هناك جثت كثرية ولكن عىل األرجح أقل 
القانون اجلنائي  الفتاح بيومي حجازي، املحكمة اجلنائية الدولية» دراسة متخصصة يف  200 جثة». (عبد  من 

الدويل. النظرية العامة للجريمة اجلنائية الدولية، نظرية االختصاص القضائي للمحكمة م س، ص 352). 
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كان  ما  إذا  اإلطار  هذا  يف  هيم  وال   ،33 هذه  بصفتها  جزئيا  أو  كليا  اجلامعة  هذه  إهالك  بقصد  القتل 
املستهدف نساء أم أطفاال أم رجاال فقط، أم كل هذه الفئات جمتمعة 34.

وبحسب ما ذهبت إليه املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا تتحقق جريمة اإلبادة اجلامعية 
إذا كان فعل القتل متعمدا «meurtre»35  وغري قانوين ويستهدف قتل اجلامعة املحمية بقصد تدمريها كليا 
أو جزئيا، وهو ما يتضح من خالل احلكم36  الصادر يف حق املتهمني kayishema et Ruzindana حيث 

أقر يف إحد حيثياته ما ييل:
« La Chambre convient qu’en matière d’interprétation de textes de loi…, est par conséquent le 

‘meurtre’, c’est-à-dire le fait de donner la mort intentionnellement et illégalement. La Chambre fait 

néanmoins observer que pour qu’il y ait génocide, il faut que les actes énumérés soient tous commis 

dans l’intention de détruire un groupe en tout ou en partie »

وإىل جانب ذلك، نالحظ أن مجعية الدول األطراف37  ذهبت يف تفسريها38  هلذه الصورة إىل 
33 - Yves Ternon: L’Etat criminel: Les génocides aux xxe siècle. Op cit. p 74

34 - عبد الفتاح بيومي حجازي، املحكمة اجلنائية الدولية» دراسة متخصصة يف القانون اجلنائي الدويل. النظرية 

العامة للجريمة اجلنائية الدولية، نظرية االختصاص القضائي للمحكمة، م س، ص 345. وقد أشار األستاذ 
يف نفس املؤلف إىل مقتطف من تقرير جلنة هلسنكي، يوثق معطيات اإلبادة اجلامعية التي حصلت للمسلمني 
بيوغسالفيا السابقة، حيث شمل القتل الرجال واألطفال والشيوخ بدون استثناء، فقد ورد يف التقرير ما ييل:» 
يف 16 أبريل 1992 متت عملية إعدام مجاعي لعدد 83 مسلام عىل األقل من قبل قوات رصبية يف قرية Zaklopaca يف 
بلدية Vlasenica وكان من هؤالء عدد 11 طفال ترتاوح أعامرهم بني 16-6 سنة، وعدد 16 شخصا أعامرهم فوق 
الستني عاما حسب ما قاله شهود عيان نجوا من هذه املذبحة». (عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع أعاله، 

ص 348).
killing » يف النسخة  35  - أوضحت املحكمتان اجلنائيتان (يوغوسالفيا السابقة ورواندا) الفرق بني مصطلح « 

الفرنسية؛ فاألول (killing) يتضمن  meurtre » يف النسخة  اتفاقية اإلبادة اجلامعية ومصطلح «  االنجليزية من 
العمد، فقد تضمن  القتل  يعني حرصا  أكثر دقة، ألنه   (meurtre) الثاين أن  العمد، يف حني  العمد وغري  القتل 

احلكم الصادر يف حق املتهم Akayesu ما ييل:
« … La Chambre remarque qu’il indique « meurtre » dans la version française, et « killing » dans la ver-

sion anglaise. La notion de « killing », retenue en anglais, parait trop générale à la Chambre, puisqu’elle 

pourrait comprendre aussi bien les homicides intentionnels que les homicides non intentionnels, alors 

que le « meurtre », retenu dans la version française, est plus précis. Il est admis que le meurtre est réalisé 

dès lors qu’on a donné la mort avec l’intention de la donner » Pour en savoir plus, voir: Le procureur 

contre Jean-Paul Akayseu, ICTR-96-4-T, chambre de première instance I, jugement 2 septembre 1998, 

paragraphe n° 500.

36 - Le procureur contre Clément Kayishema et Obed Ruzindana, ICTR-96-4-T, chambre de première instance 

I, jugement 2 septembre 1998, par 103. *¬s , �*'xN* OP#/* 057§ �j.%  » 112 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية:  , */.���PaAjKD=P �<4PA.= ¥$?*'! �G u<¸ 0571h* , #\*P Br¿ �'x 0/Pc B2/ �<2!P �»AWN* `A 37 - حسب املادة   0bk*')*  06M  05=AK�*  0$5i</*  �_  PG  »AWN*  `A�./*  �_  07k<)*  o'LN*  OP#V/  �<2!  �G  u<¸P 0.�V/* TA5M<% c�K_*P '�@ (0571». وجتدر االشارة إىل أن من بني مهام مجعية الدول األطراف،».. أh* �5? B�D)*P `A7/* z_#)*P 0WAC'/* 8�5s �_ 0!a*c]* 04Ak'/* �?<% ¼& ,AbWA.= �<2! �bD\ ,0!}3K/*
.«...0123)* 8a*c´4 �V7K!

األسايس  روما  نظام  يف  األطراف  الدول  جلمعية  الرسمية  الوثائق  من  مأخوذ  اجلريمة،  أركان  نص   -   38

للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك 3 أبريل إىل 10 شتنرب 2002 منشور عىل الرابط التايل:
 http://www.iccnow.org/documents/Report200209Ara.pdf 



175

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
7

اعتبار حتققها ال يشرتط يف فعل القتل أن يكون مبارشا، وإنام يشمل التسبب يف املوت أيضا ما دام قد 
ارتكب يف سياق القصد املعنوي، كام هو الشأن بالنسبة ملنع إمداد سكان منطقة معينة بالغذاء والدواء 

قصد إبادهتا إما كليا أو جزئيا.

وبالرجوع إىل الوقائع الدامية التي عرفتها رواندا نالحظ أن املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة 
برواندا قد أدانت عددا من املتهمني املنتمني إىل مجاعة اهلوتو عىل أساس اقرتافهم جرائم قتل يف حق 
أفراد مجاعة التوتيس؛ ونمثل لذلك باحلكم الصادر يف حق املتهم Akayesu، حيث نالحظ أن اهلوتو قد 
أقاموا حواجز أمنية يف الطرقات من أجل توقيف كل فرد ينتمي للجامعة اإلثنية التوتيس قصد قتله 39. 

كام نشري أيضا إىل ما وثقته ذات املحكمة من جرائم قتل يف حق مجاعة التوتيس التي وقعت يف 
منطقة Bisesero بمناسبة نظرها يف قضية املتهم Alfred Musema، حيث جاء يف احلكم ما ييل: » وكام 
ظهر سابقًا لدى اهليئة يف القسم عن االعرتافات العامة للدفاع مل جير تفنيد اهلجومات املنظمة التي وقعت 
يف منطقة Bisesero من 9 نيسان 1994 اىل حوايل 30 حزيران 1994، وكان الضحايا باآلالف من الرجال 
والنساء واألوالد الذين كانوا يف الغالب توتسيني ويبحثون عن مالذ يف منطقة Bisesero وكان املهامجون 
مسلحني بالرشاشات والقنابل اليدوية والسواطري والرماح والبانجا واهلراوات وأسلحة أخرى. وقتل 
اآلالف من التوتسيني وأصيبوا وشّوهوا. وبتاريخ 13 أيار 1994م تعرض اآلالف من التونسيني الذين 
كانوا يبحثون عىل مالذ يف تلة Muyira يف مقاطعة Gisovu ويف قطاع Rwankuba هبجوم كبري وذبحوا«.

ويف ذات السياق اعتربت املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا40 أن أفعال القتل التي 
ارتكبتها القوات الرصبية يف حق مسلمي البوسنة واهلرسك تكون جريمة إبادة مجاعية، ونمثل لذلك 
13 يف  أفراد من أصل   5 حيث اعرتف املتهم أمام املحكمة بقتل   Br-Ko بواقعة أحداث مركز الرشطة 
مركز رشطة Br-Ko بتاريخ 7 ماي 1992، حيث تم إعدامهم -بجانب املركز- رميا بالرصاص باستعامل 
مسدس كاتم للصوت، ثم جاءت بعد ذلك شاحنة حلمل جثت القتىل، وقد متت العملية عىل مدى 
39 - « On relève notamment deux faits qui illustrent que c’était bien les Tutsi qui étaient cibles. Il s’agit 

tout d’abord des tris opérés aux barrages routiers installés à Kigali…, en effet, au niveau de ces 
barrages gardés selon les cas par des militaires, des membres de la Garde présidentielle et/ou par des 
membres des milices, la vérification systématique des cartes d’identité, avec la mention de l’ethnie qui 
y figurait, permettait de séparer les Hutu des Tutsi, ces derniers étant immédiatement appréhendés et 
tués ». Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 
septembre 1998) par 123.

يف  أحداثه  جرت  الذي  اجلامعية  اإلبادة  بقصد  بالقتل  املتعلقة  األمثلة  بعض  إىل  الصدد  هذا  يف  نشري   -   40

البوسنة، فقد تقرير هلسنكي بعض الوقائع املحزنة نورد من بينها شهادة أحد الناجني من جرائم الرصب 
يف حق مسلمي البوسنة، حيث يقول هذا األخري: » إن سجناء جدد قدموا يف املساء وأهنم كانوا مسلمني 
40 شخصا ممن كانوا  الثاني حوايل الساعة السادسة صباحا فتح اجلنود الباب وأخذوا حوايل  ويف اليوم 
بالقرب من الباب وأخذ الباقون ينظرون من ثقوب الباب، وقد قام اجلنود بصف هؤالء الرجال ثم رميهم 
بالرصاص«.)أشار إىل ذلك: عبد الفتاح بيومي حجازي، املحكمة اجلنائية الدولية« دراسة متخصصة يف 
القانون اجلنائي الدويل. النظرية العامة للجريمة اجلنائية الدولية، نظرية االختصاص القضائي للمحكمة، 

م س، ص 356(.
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يومني، كام تم ارتكاب أفعال القتل بمعسكر لوكا camp de Luka، فبعد استجواب األفراد وتعنيفهم 
بمكاتب االستجواب طلب منهم الركوع، فأخذ املتهم مسدسا كاتم للصوت وأطلق عليهم الرصاص، 

وتم محل اجلثث خلف املباين اإلدارية، حيث قتل يف هذه األحداث 8 أفراد 41.

ونشري يف هذا الصدد إىل أن حتقق هذه الصورة من اإلبادة ال ترتبط بعدد الضحايا، وإنام ترتبط 
بالقصد اخلاص لدى اجلاين، فقتل شخص واحد قد يشكل جريمة اإلبادة اجلامعية يف حني أن قتل أكثر 
من شخص قد ال يكيف عىل هذا األساس إذا انتفى القصد اخلاص يف إبادة األشخاص عىل أساس 
قومي أو عرقي أو إثني أو ديني، وهو ما كرسه امليثاق التكمييل اخلاص باملحكمة اجلنائية الدولية حيث 

اشرتط لتحقق جريمة اإلبادة اجلامعية يف صورة القتل العنارص التالية42 :
أ - أن يقتل مرتكب اجلريمة شخصا أو أكثر؛

ب - أن يكون الشخص أو األشخاص منتمني إىل مجاعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية معينة؛
ت - أن ينوي مرتكب اجلريمة إهالك تلك اجلامعة القومية أو اإلثنية أو العرقية أو الدينية كليا أو 

جزئيا، بصفتها تلك؛
ث -أن يصدر هذا السلوك يف سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك اجلامعة أو يكون 

من شأن السلوك أن حيدث بحد ذاته ذلك االهالك.
 atteinte grave à l’intégrité اجلامعة  من  بأعضاء  خطري  روحي  أو  جسدي  أذى  إحلاق  ثانيا: 
mentale de membres du groupe((، تنرصف هذه الصورة إىل نوعني من األذى: اجلسدي والعقيل، 

كاستخدام وسائل التعذيب التي قد يرتتب عليها إحداث عاهة مستديمة كبرت طرف أو تشويه جسم 
املنظمني  القانونني  النظام األسايس لروما وقبله  43، إال أن املالحظ أن  أو اإلصابة باجلنون  الضحية 
للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني اخلاصتني بكل من رواندا ويوغسالفيا، مل حيددوا مفهومها، وهو ما 
دفع بالقضاء اجلنائي الدويل إىل التصدي لذلك من خالل العمل عىل حتديد املقصود باألذى؛ فمثال يف 
قضية املتهمني Kayishema et Ruzindana نجد أن املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا قد عرفت 

41 - Pour en savoir plus, voir: Le procureur contre Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-T, la chambre de première 
instance I,(14 décembre 1999) Tribinal international chargé de poursuivre les personnes présumées 
responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-yougoslavie 
depuis 1991, par 37 et 38.

42 - مجعية الدولة األطراف يف نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك 3-10 

شتنرب 2002، ص 138.
43 - ذكر تقرير جلنة التحقيق يف جرائم احلرب يف مجهورية البوسنة واهلرسك إىل قيام اجلناة بتقييد ضحاياهم 

عىل  مربحا  رضبا  واخلشب  احلديد  من  بقطع  ورضهبم  وعيهم،  يفقدوا  حتى  وحشيا  تعذيبا  وتعذيبهم 
أجسادهم ورؤوسهم وأعضائهم التناسلية، ويقومون باستخدام اآلالت احلادة برسم عالمة »الصليب« 
عىل وجودهم وأيدهيم ثم يضعون امللح عىل هذه اجلروح، ويقومون بإطفاء السجائر يف أجساد الضحايا، 
ووضع املدي والسكاكني يف أفواههم، كام كانوا يقومون باغتصاب النساء مجاعيا )راجع يف هذا الشأن: 
عبد الفتاح بيومي حجازي، املحكمة اجلنائية الدولية« دراسة متخصصة يف القانون اجلنائي الدويل .النظرية 

العامة للجريمة اجلنائية الدولية، نظرية االختصاص القضائي للمحكمة، م س، ص 362(.
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األذى اجلسدي بأنه هو األذى الذي حيدث إرضارا جسميا بالصحة أو الذي حيدث تشوهات أو رضر 
جسيم ألعضاء اإلنسان الداخلية أو اخلارجية أو حواسه 44، فقد نص احلكم يف إحدى حيثياته عىل ما 

ييل:
« La Chambre est d’avis que, dans une large mesure, l’expression « atteinte grave à l’intégrité 

physique » se passe d’explication. Elle peut être interprétée comme renvoyant à un acte qui porte 
gravement atteinte à la santé de la victime ou qui a pour effet de la défigurer ou de provoquer des 
altérations graves de ses organes externes, internes ou sensoriels »

يتضح من خالل مضامني احلكم أعاله أن األذى يتحقق بكل فعل من شأنه إحلاق رضر جسيم 
املحكمة  رأت  فقط  حجمه  عن  أما  حواسه،  أو  اخلارجية  أو  الداخلية  بأعضائه  أو  الضحية  بصحة 
الدولية ليوغسالفيا السابقة بمناسبة نظرها يف قضية kristic أنه ال يشرتط كي يوصف األذى باجلسامة 
أن يكون دائام ال رجعة فيه أو غري قابل للعالج، بل يكفي أن ينطوي عىل معاناة ورضر يسبب إحراج 
أو إذالل عابر، وأن ينجم عنه إرضار طويل األمد يضعف مقدرة الشخص عىل العيش ومواصلة بناء 

حياة طبيعية 45. 
 « la Chambre de première instance déclare que l’atteinte grave n’est pas nécessairement 

permanente et irréversible, mais qu’elle implique une souffrance allant au-delà du chagrin, de la 
gêne ou de l’humiliation passagère. Elle doit hypothéquer gravement et durablement la capacité 
de la victime à mener une vie normale et fructueuse. En plein accord avec les précédents évoqués 
plus haut»

نالحظ بناء عىل منطوق احلكم أعاله أن الرضر يكفي أن يكون مؤقتا حتى يدخل ضمن صورة 
إحلاق أذى جسدي أو عقيل بالضحية يف إطار جريمة اإلبادة اجلامعية، وهو نفس الرأي الذي أيدته 
ذات املحكمة يف قضية املتهم Mesuma حيث جاء فيه ما ييل:»وتؤيد املحكمة الرأي القائل أن« االذى 

اخلطري» ال يستلزم أذى دائام أو أذى عضااًل« 46 .

وجتدر اإلشارة إىل أن املحكمة قد راعت يف هذا التعريف كل حالة عىل حدة يف ضوء املبادئ 
العامة للقانون.

وتتمثل هذه الصورة يف قيام اجلاين بارتكاب أفعال القتل اجلامعي 47 أو التعذيب أو االغتصاب 

44 - Le procureur contre Clément Kayishema et Obed Ruzindana, ICTR-96-4-T, chambre de première instance I, 
jugement 2 septembre 1998, par 109.

45 - Le procureur contre Radislay Kristic, affaire n° IT-98-33-T, la chambre de première instance, (2 aout 2001) 
Tribinal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du 
droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-yougoslavie depuis 1991, par 513 

46 - Le Procureur Contre Alfred Musema, affaire n° ICTR-96-13-A (chambre de première instance) 27 janvier 
2000, par 156.

1993 وذلك  47 - نالحظ أن القتل اجلامعي قد اعتربه جملس األمن يدخل ضمن جرائم اإلبادة اجلامعية منذ 

بمناسبة نظره يف إمكانية إنشاء حمكمة جنائية خاصة باجلرائم الدولية املرتبكة يف يوغوسالفيا السابقة، وهو 
ما يستشف من خالل القرار رقم S/RES/808/1993)) املؤرخ يف 22 فرباير 1993، والذي جاء فيه ما ييل: »وإذ 
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أو العنف اجلنيس أو غريها من أنواع املعاملة الالإنسانية أو املهينة بالشكل الذي يرتتب عليها احلاق 
أذى بدين أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر من املنتمني إىل مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة 
بقصد إهالكها كليا أو جزئيا، ونمثل لذلك بام ذهبت إليه املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف قضية 
نساء مجاعة  استهدف  الذي  املنهجي48  واالستغالل اجلنيس  أن االغتصاب  اعتربت  حيث   Akayesu

التوتيس عىل أساس انتامئهن االثني يشكل جريمة إبادة مجاعية 49، إضافة إىل االضطهاد50  والتهديد 
 Mugenzi بإطالق النار أو الرضب بالعيص وبأعقاب البنادق من طرف رشطي ينتمي للهوتو يدعى 

يعرب مرة أخرى عن بالغ جزعه إزاء استمرار ورود تقارير عن حدوث انتهاكات واسعة النطاق للقانون 
االنساني الدويل داخل إقليم يوغوسالفيا السابقة. بام يف ذلك تقارير عن عمليات قتل مجاعي واستمرار 

ممارسة التطهري العرقي«.
48  - من أبرز أمثلة استخدام االغتصاب التي استخدمت يف اإلبادة اجلامعية، ما قامت به القوات الرصبية يف 

حق النساء البوسنيات املسلامت، فقد ذكر تقرير هلسكني أن جنديا من الرصب يسمى Rajko srajic قام 
–يقيم مع زوجته- سيفادا- وأخت زوجته وابنتهم ذات األربع  الزوج سليم  املنزل حيث كان  باقتحام 
سنوات وحسب أقوال الزوج الشاب » كنت زوجتي وأختها يف البيت. لقد أخذ جهاز الفيديو والتلفاز 
أوال ثم وجه سالحا زوجتي عىل أن ختلع ثياهبا، كان يضع سكينا عىل رقبتها، كان وحده وآخرون كانوا 
أن ترتكني  قائال هلا  البيت كان سكرانا وكان يرصخ، رصخ عىل زوجتي  يدخلوا  مل  اخلارج، ولكنهم  يف 
وتتزوجه هو، وقال أنه سيقتلني، كان يرتدي لباسا عسكريا مموها وعىل صدره حزاما من الرصاص، وقد 
كان من اجليش الرصيب، أنا أعرف الرجل الذي اغتصب زوجتي إنه من قريتها، لقد كنت أعمل معه يف 

رشكة اخلطوط احلديدية يف prejedor لقد اغتصبها ثم أحرق بيتنا«. 
كام ذكرت السيدة B املذكورة، أن رصبيني من ذات املنطقة، بمن فيهم بعض األطباء الذين كانت تعرفهم 
الثانوية  النساء املحتجزات يف املدرسة  سابقا يف املستشفى الذي كانت تعمل فيه، كانوا أيضا يغتصبون 
قالت: »بعض الرصب املحليني كانوا يلبسون أجربة سوداء عىل وجوههم حتى ال يعرفوا عىل أية حال 
فقد تعرفت عىل الكثري منهم. كانوا زمالء عمل أطباء عملت معهم يف املستشفى- أول رجل اغتصبني 
كان طبيبا رصبيا اسمه jodic عرف بأنني عرفته. لقد رأى اسمي عىل الالئحة وناداين خارجا لقد عرفت 
هذا الرجل منذ عرش سنوات. كنا نعمل يف ذات املستشفى كنت أراه يف كافترييا املوظفني وكنا نتكلم يف 
موضوعات عامة، كان رجال مهذبا رجال آخر عن الذين اغتصبوين كان كذلك طبيبا. قبل أن يغتصبني 
قال يل: أال تعلمني من نحن، سوف تذكرين ذلك إىل األبد، كنت مصدومة لقد كان طبيبا«. )للمزيد من 
التفصيل حول هذه الوقائع راجع: تقرير جلنة التحقيق يف جرائم احلرب ضد البوسنة واهلرسك، هلسكني 

ص 41(.
49 - 732 « Les viols des femmes tutsie avaient un caractère systématique, dirigés contre l’ensemble des 

femmes tutsies et elles seulement. Une femme tutsie, mariée à un Hutu, a déclaré à la Chambre qu’elle 
n’à pas été violée parce que son identité ethnique était inconnue. Dans le cadre de la campagne de 
propagande lancée pour mobiliser les Hutu contre les Tutsi, les femmes Tutsies ont fait l’objet d’une 
utilisation sexuelle» (Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première 
instance, (jugement 2 septembre 1998) par 732).

50 - « Aux fins de l’interprétation de l’article 2/2/b du statut, la Chambre entend, par atteinte grave à l’intégrité 
physique ou mentale, sans s’y limiter, les actes de torture, que cette dernière soit physique ou mentale, 
les traitements inhumains ou dégradants, le viol, les violences sexuelles, la persécution» (Le Procureur 
Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 septembre 1998) 
par 506).
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مثال51 . إضافة إىل ذلك، وثقت ذات املحكمة بعض الترصفات احلاطة من كرامة االنسان52  والتي 
ينتمي إىل مجاعة اهلوتو  أفعال األذى اجلسدي والعقيل، من قبيل ما أقدم عليه رشطي  تدخل ضمن 
بوضع رجله عىل وجه أحد أفراد مجاعة التوتيس وكذا التهديد بالقتل بل إن الرشطي الذي ينتمي إىل 
مجاعة اهلوتو فرض عىل أحد الضحيتني برضب الضحية اآلخر وهو نوع من أنواع التعذيب اجلسدي 

والنفيس 53.

فكل هذه األفعال وغريها شكلت يف نظر املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا جريمة إبادة 
ما  استهدفت احلاق األذى اجلسدي والعقيل هبذه اجلامعة، وهو  التوتيس ألهنا  مجاعية يف حق مجاعة 

نستشفه من خالل احلكم الصادر يف حق املتهم Akayesu 54، حيث تضمن ما ييل:
«les actes susmentionnées engagent bien, selon la Chambre, la responsabilité pénale individuelle 

de l’Accusé pour avoir ordonné, commis, aidé et encourager à préparer ou exécuter des atteintes graves 
à l’intégrité physique et mentale de groupe tutsi ». 

51 - «à deux reprises, menacé de mort la victime U, une femme tutsie, au cours d’un interrogatoire, Il l’a 
séquestrée au Bureau communal pendant plusieurs heures, avant de la relâcher. Dans la soirée du 20 avril 
1994, L’accusé a, au cours d’une fouille menée au domicile de la victime V, un homme hutu, directement 
menacé d’abattre celui-ci. V a ensuite été battu à coups de bâton et de crosse de fusil par un policier 
communal appelé Mugenzi et un dénommé François, membre des milices Interahamwe, en présence de 
l’accusé. Ces coups ont brisé une cote de la victime V » (Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-
96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 septembre 1998) par 711.

- - يف إحدى الليايل حوايل الساعة 01:15 أتى الرجال إىل القاعة التي كنا حمتجزين فيها، ألقوا أسلحتهم   52

الرضب  إن  بقسوة  بعدها  رضبنا  هذا  بعد  لكن  ذلك،  فعلنا  نمتلكها،  أموال  أية  نسلمهم  أن  منا  وطلبوا 
اليومي الشديد كان شيئا دائام«.

لقد وضعوا 730 شخصا منا يف مرآب كبري كانت أرضه اسمنتية ومغطاة بزيت املحركات، كانوا يرشون 
األرض بشكل دائم بمياه باردة وكنا نجرب عىل التمدد عليها«

وضعونا يف الغرفة رقم 15 مل يعطونا أي ماء أو طعام يف 60 ساعة األوىل وكثريا ما كنا نبقى بدون طعام مدة 
48 ساعة كانت كمية الطعام قليلة، كنا نرضب يف طريقنا إىل املرحاض ويضعون الكلور فيه بكميات كبرية 

ملنعنا من الوصول إىل هناك وأحيانا يمنعونا من الذهاب كلية« للمزيد من التفصيل حول هذه الوقائع 
راجع: تقرير جلنة التحقيق يف جرائم احلرب ضد البوسنة واهلرسك، هلسكني 54(

53  - «La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable, s’agissant des allégations des 
paragraphes 22 et 23 de l’acte d’accusation, que l’Accusé a, dans la soirée du 20 avril 1994, au cours 
d’un interrogatoires, forcé la victime W à s’allonger devant un véhicule et l’a menacé de l’écraser. Le 
même soir, L’Accusé, accompagné du policier communal Mugenzi et d’un dénommé François, milicien 
Inetrahamwe, a procédé à l’interrogatoire des victimes Z et Y. L’Accusé a posé son pied sur le visage 
de la victime Z, ce qui l’a fait saigner, tandis que le policier et le milicien le frappait avec la crosse de 
leur fusil. Le milicien a forcé Z à frapper Y avec un bâton. Les deux victimes ont été ligotées l’une 
contre l’autre, ce qui a étouffé Z. Ce dernier a également été frappé au dos avec le dos d’une machette» 
Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 
septembre 1998) par 722.

54 - Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 
septembre 1998) par 723.
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التي  واإلصابات  الصدمة  أن  السابقة  ليوغسالفيا  الدولية  املحكمة  اعتربت  أخرى،  جهة  من 
تعرض هلا الناجون من املجازر تشكل يف الواقع أرضارا جسدية ونفسية خطرية، كاخلوف من التعرض 
افرتاقهم  حلظة  وأصدقائهم  عائالهتم  سالمة  عىل  الشديد  وخوفهم  بالعجز  التام  والشعور  لألرس، 
عليهم، كل هذا شكل جتربة مؤملة حتتاج إىل وقت طويل من أجل جتاوزها بل قد تظل دائمة ال يمكن 

جتاوزها. 

كام اعتربت ذات املحكمة أن جتريد مسلمي البوسنة من الوثائق التعريفية دون استبداهلا جيعلهم 
الذين  الرجال املسلمني  تنفيذ االعتداء، وأيضا رؤيتهم جلثت  يعرفون مصريهم بعد وصوهلم ملكان 
قتلوا قبلهم ملقاة عىل األرض، ومشاهدهتم تنفيذ عمليات التقتيل ألشخاص آخرين من بينهم أفراد 
العائلة، وأحيانا بقاءهم خمتفني لساعات حتت اجلثت، وكذا الرعب الناتج عن سامع عويل املصابني 
واالنفجارات وصوت جرافات حفر املقابر، يعد ايذاء نفسيا هلم، وهو ما وثقه احلكم الصادر يف حق 
املتهمني Blagojevic et Jokic  55، كام أقر احلكم املذكور أن الرتحيل القرسي للنساء واألطفال واملسنني 
بعد اهلجوم العسكري الذي استمر 5 أيام عىل منقطة رسبرنيتشا جتربة مؤملة تسببت يف إحلاق أذى عقيل 

هلؤالء 56.

55  - « La Chambre de première instance estime que les éléments de preuve suffisent pour établir au-delà de tout 
doute raisonnable que le traumatisme et les blessures dont ont souffert les survivants des massacres constituent 
effectivement une atteinte grave à l’intégrité physique et mentale. La hantise d’être fait prisonnier, puis, au 
moment de la séparation, le sentiment d’impuissance totale et de peur extrême pour la sécurité de sa famille, 
de ses amis et pour sa propre sécurité est une expérience traumatisante qui laisse des séquelles durables, 
voire permanentes. De plus, la Chambre de première instance considère qu’il a été gravement porté atteinte à 
l’intégrité mentale de ces hommes qui, pour avoir été dépouillés de leurs papiers d’identité, savaient qu’ils ne 
seraient pas échangés, comme on le leur avait promis et ont compris quel sort les attendait. En arrivant sur le 
lieu d’exécution, ils ont vu les corps des hommes musulmans qui les avaient précédés gisant à terre. Témoins 
de l’exécution de proches et d’amis, parfois eux-mêmes blessés, il leur a fallu en outre connaître l’angoisse 
de devoir rester cachés pendant des heures sous les cadavres, parfois ceux de proches ou d’amis, immobiles, 
terrifiés, à entendre les détonations, les gémissements des blessés, puis le bruit des pelleteuses qui creusaient 
des fosses communes »
(Le procureur contre Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, affaire n° IT-02-60-T, la chambre de première 
instance I, section A,(17 janvier 2005) Tribinal international chargé de poursuivre les personnes présumées 
responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-yougoslavie depuis 
1991, par 647) 

56-  نشري يف هذا اإلطار إىل األحداث الدامية التي وقعت يف منطقة رسبرنيتشا كام وصفتها املحكمة اجلنائية 

الدولية ليوغسالفيا، حيث نص احلكم الصادر يف حق املتهمني Blagojevic and Jokic ما ييل:
 Ils ont essuyé des tirs alors qu’ils quittaient Srebrenica pour se réfugier à Potočari, à l’abri des  »
 combats. Les Musulmans de Bosnie ont abandonné leurs foyers et leurs biens après avoir acquis la
 certitude que la ville de Srebrenica n’était plus sûre. Potočari ne leur a pas offert le refuge espéré.
 La FORPRONU s’est révélée incapable de les aider et le Dutchbat n’était malheureusement pas prêt
 à faire face à l’afflux des réfugiés sur sa base. Pendant des mois, les convois de ravitaillement du
 Dutchbat avaient été fouillés ou bloqués, et celui-ci ne disposait pas de réserves suffisantes en vivres,
 eau ou médicaments pour subvenir aux besoins des milliers de Musulmans de Bosnie qui affluaient. En
 outre, il ne pouvait fournir aux 25 000 à 30 000 réfugiés des installations appropriées pour se protéger
 de la chaleur, encore moins pour se reposer ou dormir. Puis, les Musulmans de Bosnie ont assisté,
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ثالثا: إخضاع اجلامعة عمدا ألحوال معيشية يراد هبا تدمريها املادي كليا أو جزئيا.
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa 

destruction physique totale ou partielle.

يقصد هبذه الصورة تعمد حرمان اجلامعة من املوارد التي ال غنى عنها للبقاء، مثل االغذية أو 
 mourir à petit  59اخلدمات الطبية أو طردها كليا من املنازل 57، فهي حسب بعض الفقه58  إبادة بطيئة
feu، ذلك أهنا ال تتخذ صورة القتل أو االيذاء اجلسيم، وإنام هتدف إىل اخضاع اجلامعة لظروف معيشية 

قاسية من شأهنا القضاء عليهم ببطء مثل عزهلم يف مناطق خالية من عنارص احلياة أو حتديد إقامتهم 
يف مناطق موبوءة دون متكينهم من احلصول عىل الرعاية الطبية املناسبة، كام تتحقق هذه الصورة يف 
حالة حمارصة مجاعة حممية بموجب اتفاقية منع اإلبادة اجلامعية وقطع إمدادات الكهرباء واملاء الصالح 
للرشب عنها أو قطع إمدادات االغذية عن املجموعة أو منع حليب األطفال أو األدوية، األمر الذي 
كرسته  الذي  التوجه  نفس  وهو   ،60 اجلامعة  هلذه  اجلزئي  أو  الكيل  اهلالك  إىل  آجال  أم  عاجال  يؤدي 
الغرفة االبتدائية باملحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا حيث ترى أن عبارة »األفعال املوجهة عمدا 
موضح  هو  كام  جزئيًا  أو  كليًا  ماديًا  دمارًا  تسبب  أهنا  واملعتقد  للمجموعة  املعيشية  االحوال  صوب 
القانون« جيب أن تفرس عىل أهنا طرق هدم ودمار ليس بالرضورة أن ينوي  2)2( )ج( من  املادة  يف 

 impuissants, à l’arrivée des forces serbes de Bosnie, accompagnées du général Mladić, qui ont envahi
 la ville et en ont pris le contrôle. Quand les hommes ont commencé à être brutalement séparés des
 autres membres du groupe sous l’œil attentif des forces serbes de Bosnie et que les exactions contre
 la population se sont généralisées, en particulier pendant la « nuit de terreur », un sentiment de peur et
 d’impuissance s’est emparé des Musulmans de Bosnie. Après que leurs maris, leurs pères et leurs fils
 leur furent arrachés, les femmes se sont senties encore plus vulnérables, encore plus terrifiées. Elles
 avaient peur pour elles, mais surtout pour leurs proches. Après avoir fui Srebrenica pour échapper aux
 Serbes de Bosnie, les Musulmans de Bosnie ont compris qu’ils devaient quitter Potočari pour trouver
 un havre sûr. Sans même qu’on leur demande leur nom, ils ont été embarqués à bord d’autocars d’où
 ils ont vu la fumée s’élever de leurs maisons incendiées, et ils ont su qu’il ne s’agissait pas d’un
 déplacement temporaire visant à garantir leur sécurité. Bien au contraire, ce déplacement était une
 étape décisive dans la réalisation de Affaire n°: IT-02-60-T 288 17 janvier 2005 l’objectif ultime de
 l’attaque contre Srebrenica: éliminer la population musulmane de Bosnie de l’enclave » Le procureur
 contre Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, affaire n° IT-02-60-T, la chambre de première instance
 I, section A,(17 janvier 2005) Tribinal international chargé de poursuivre les personnes présumées
 responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-yougoslavie
.depuis 1991

57 - رشيف بسيوين مدخل يف القانون االنساين الدويل والرقابة الدولية عىل استخدام األسلحة، م س، ص 209.

58 - عبد الفتاح بيومي حجازي، »املحكمة اجلنائية الدولية«، دراسة متخصصة يف القانون اجلنائي الدويل. 

النظرية العامة للجريمة اجلنائية الدولية، نظرية االختصاص القضائي للمحكمة، م س، ص 406.
59 - وهي العبارة نفسها التي ذكرها األمني العام لألمم املتحدة إذ جاء عىل لسانه ما ييل:

« …élaboré par le Secrétariat de l’ONU, qui interprète ce concept comme visant des situations telles à 
condamner les membres du groupe à mourir à petit feu»

)أشار إىل ذلك احلكم الصادر يف حق املتهم Akayesu الصادر بتاريخ 2 دجنرب 1998(.
60 - عبد الفتاح بيومي حجازي، املحكمة اجلنائية الدولية« دراسة متخصصة يف القانون اجلنائي الدويل. النظرية 

العامة للجريمة اجلنائية الدولية، نظرية االختصاص القضائي للمحكمة، م س، ص 407.
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مرتكبها القتل املبارش ألعضاء املجموعة، ولكن عىل أهنا هتدف بالنهاية إىل التدمري املادي ألفرادها، 
وهو ما نستخلصه انطالقا من مضامني احلكم الصادر يف حق املتهم Akayesu، حيث نص عىل ما ييل:

 « il faut entendre des moyens de destruction par lesquels l’auteur ne cherche pas nécessairement 
à tuer pas immédiatement les membres du groupe, mais, à terme, vise leur destruction physique 61» 

املحمية وذلك بغرض دمارها  استهداف ظروف حياة اجلامعة  املتعمدة يف  أما عن األساليب   
املادي كليًا أو جزئيًا، فإن املحكمة تقرر يف ذات احلكم املذكور أعاله، أهنا تشمل استهداف جمموعة 
من الناس وتعريضهم للمجاعة أو للرتحيل املنهجي من منازهلم، إضافة إىل ختفيض اخلدمات الطبية 

الالزمة إىل أقل مستوى، حيث ورد يف حيثيات احلكم62  ما ييل:
« Aux fins de l’interprétation de l’article 2(2)c) du statut, de l’avis de la Chambre, les moyens 

d’une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction 
physique totale ou partielle, comprennent, sans s’y limiter, la soumission d’un groupe de personnes à 
un régime alimentaire de subsistance, l’expulsion systématique des logements, la réduction des services 
médicaux nécessaires en deçà du minimum »

كام أضاف احلكم تدابري أخرى تشكل جريمة إبادة مجاعية ويتعلق األمر باالغتصاب واحلرمان 
من الغذاء، واحلد من اخلدمات الصحية أقل من احلد األدنى املطلوب واعتقال أعضاء اجلامعة لفرتات 
طويلة يف أماكن العمل حيث ال جمال لتلبية احلد األدنى املطلوب، إذا كانت هذه التدابري من املحتمل 

أن تتسبب يف تدمري اجلامعة، كليا أو جزئيا، حيث جاء يف احلكم ما ييل:
 « notamment, le viol, la privation de nourriture, la réduction des services sanitaires en-dessous 

du minimum requis et la détention des membres du groupe pendant une durée excessive dans des locaux 
dont la surface ne répond pas au minimum requis, dès lors que ces mesures sont nature à entrainer la 
destruction du groupe, en tout ou en partie »

وجتدر اإلشارة إىل أن مصطلح »أحوال معيشية« قد يتضمن عىل سبيل املثال ال احلرص، كام ذهبت 
إىل ذلك مجعية الدول األطراف63 : تعمد احلرمان من املوارد التي ال غنى عنها للبقاء، مثل األغذية أو 
اخلدمات الطبية أو الطرد املنهجي من املنازل، وهو ما أقرته املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا 

يف قضية املتهمني kayishema et Ruzindana 64 حيث قضت بام ييل:
« A titre d’exemple, la Chambre a eu l’occasion de constater de nombreuses cicatrices laissées sur  

 

61  - Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 
septembre 1998) par 505 

62  - Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 
septembre 1998) par 506. 

63 - نص أركان اجلريمة، مأخوذ من الوثائق الرسمية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األسايس للمحكمة  

اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك 3 أبريل إىل 10 شتنرب 2002.
64  -  Le procureur contre Clément Kayishema et Obed Ruzindana, ICTR-96-4-T, chambre de première ins-

tance I, jugement 2 septembre 1998, par 547.
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le corps de certains rescapés par des blessures par balle ou à la machette. … la Chambre teint Kayishema 
et Ruzindana pour responsables des conséquences des tueries et des atteintes graves à l’intégrité physique 
et mentale de la population tutsie de Kibuye qui leur sont imputables ».

كام أن تقدير اعتبار هذه الظروف املعيشية مسببة للتدمري املادي للجامعة كليا أو جزئيا ليس عىل 
اطالقه، فاالجتهاد القضائي يأخذ بعني االعتبار معيار الزمن/املدة، ودرجة احلرمان أثناء تقدير هذه 
األفعال ومدى إمكانية اعتبارها تدخل ضمن اإلبادة اجلامعية أم ال، وهو ما نستشفه من خالل احلكم 
الصادر يف حق املتهمني kayishema et Ruzindana 65  حيث اعتمدت عىل عامل الزمن يف تكييف الوقائع 

املعروضة عليها، إذ نص احلكم عىل ما ييل: 
 « la Chambre considère la durée et l’échelle des privations auxquelles les Tutsis ont été soumis 

comme étant trop limitées pour entrainer la destruction du groupe. Elle s’attachera par conséquent à 

circonscrire son analyse à la seule question des tueries ».

 Mesures visant à ،)رابعا: فرض تدابري تستهدف منع اإلنجاب داخل اجلامعة )اإلبادة البيولوجية
entraver les naissances au sein du groupe، تتحقق هذه الصورة باختاذ تدابري معينة هبدف منع اإلنجاب 

دينية معينة هبدف إهالكها كليا  أو  أو عرقية  إثنية  أو  املنتمني جلامعة قومية  أكثر من  أو  ضد شخص 
أو جزئيا بصفتها هذه، كام هو الشأن بالنسبة لفصل الرجال عن النساء أو التسبب يف العقم للرجال 
والنساء أو قتل أو نقل األطفال الصغار من مجاعتهم إىل مجاعة أخرى بغرض منع تعاقب األجيال66 ، 

أو إخصاء الرجال وإجهاض النساء احلوامل67 .

ويف معرض توضيح أهم صور النشاط اإلجرامي املتعلق بفرض تدابري تستهدف منع اإلنجاب 
داخل اجلامعة عددت املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا، وذلك عىل سبيل املثال، جمموعة من 
بشكل  النسل  حتديد  سياسة  انتهاج  جنيس،  عقم  إحداث  التناسلية،  األعضاء  برت  وهي:  الترصفات 
قرسي، استبعاد الذكور عن النساء أو ما يسمى بالفصل اجلنيس، منع الزواج، ترحيل عملية الوالدة 
68. إضافة إىل ذلك ترى  إىل خارج تراب اجلامعة حتى ال يصنف املولود اجلديد ضمن أفراد مجاعته 

65 - Le procureur contre Clément Kayishema et Obed Ruzindana, ICTR-96-4-T, chambre de première instance 

I, jugement 2 septembre 1998, par 548.

66  - لندة معمر يشوي: املحكمة اجلنائية الدولية واختصاصاهتا، دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن، الطبعة 

األوىل، السنة 2008، ص 188 وما يليها.
لدى  االنجاب  ملنع  الرجال  بخيص  قامت  حني  البوسنة  يف  الرصب  قوات  به  قامت  ما  األفعال  هذه  من   -  67

مسلمي البوسنة )قابلت جلنة التحقيق يف جرائم حرب البوسنة أشخاصا عديدين أمجعوا عىل أهنم حضورا أثناء 
لشاب  أمجع من سئلوا حول حادثة خيص  omardka وقد  لعدة أشخاص يف معسكر  أو   عملية خيص لشخص 
اسمه jasmin hrnic حيث تم خصيه يف مساء أحد أيام يوليوز 1992 يف املعسكر املذكور خارج أحد املستودعات 

التي كان حيتجز فيها املئات من الرجال )تقرير جلنة هلسكني ص 71(.
68  - Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 

  2 septembre 1998) par 507. 
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املحكمة أنه يف املجتمعات األبوية أي التي تتحدد فيها عضوية اجلامعة بواسطة الوالد، يتم اغتصاب 
النساء وبالتايل يكون الطفل الناجم عن هذا االغتصاب منتمي جلامعة الرجل املغتصب وليس جلامعة 
املرأة املغتصبة، مما يؤدي إىل زيادة تعداد مجاعة الرجل املغتصب69 عىل حساب مجاعة املرأة املغتصبة ، 

وهو ما نص عليه برصيح العبارة احلكم الصادر يف حق املتهم Akayesu عىل الشكل التايل:
« La Chambre considère que, aux fins de l’interprétation de l’article 2/2/D du Statut, par mesures 

visant à entraver les naissances au sein du groupe, il faut comprendre la mutilation sexuelle, la pratique 
de stérilisation, l’utilisation forcée de moyens contraceptifs, la séparation des sexes, l’interdiction des 
mariages. Dans le contexte de sociétés patriarcales, où l’appartenance au groupe est dictée par l’identité 
du père, un exemple de mesure visant à entraver les naissances au sein d’un groupe est celle du cas où, 
durant un viol, une femme dudit groupe est délibérément ensemencée par un homme d’un autre groupe, 
dans l’intention de l’amener à donner naissance à un enfant, qui n’appartiendra alors pas au groupe de 

sa mère ».

وإىل جانب هذه الترصفات املادية التي تستهدف منع اإلنجاب داخل اجلامعة، نالحظ أن ذات 
املحكمة قد أدخلت أيضا الترصفات املعنوية أي اللعب عىل الوتر النفيس للضحية، إذ يمكن أن يؤدي 
70، إذ جاء يف  املغتصبة ترفض اإلنجاب يف هذه احلالة  املرأة  االغتصاب مثال إىل منع اإلنجاب ألن 

احلكم الصادر يف حق Akayesu ما ييل:
« De plus, la Chambre note que les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe 

peuvent être d’ordre physique, mais aussi d’ordre mental. A titre d’exemple, le viol peut être une mesure 
visant à entraver les naissances lorsque la personne violée refuse subséquemment de procréer, de même 
que les membres d’un groupe peuvent être amenés par menaces ou traumatismes infligés à ne plus pro-

créer ».

انطالقا مما سبق، نستطيع أن نقول بأن هذه الوسيلة هي إبادة بيولوجية بامتياز هتدف إىل احلؤول 
دون قدرة اجلامعة عىل االنجاب مما يرتتب عنه وقف النمو والتكاثر الطبيعي ألفرادها، وهي عبارة 
عن تدابري مادية ومعنوية قريب أو يدخل ضمن جماهلا نقل أطفال اجلامعة عنوة إىل مجاعة أخرى كام 

سنرى فيام ييل. 

 Transfert forcé d’enfants du groupe à un خامسا: نقل أطفال اجلامعة عنوة إىل مجاعة أخرى
autre groupe: تفيد هذه الصورة نقل شخص أو أكثر ممن هم دون الثامنة عرش ومن املنتمني إىل مجاعة 

عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية معينة إىل مجاعة أخرى عنوة، دون أن يعني ذلك حرص األمر يف الفعل 
املادي اخلاص بنقل األطفال بشكل مبارش، وإنام يعاقب أيضا عىل أفعال التهديد باستخدام القوة التي 
تتعرض هلا اجلامعة أو التهديد بخطف أبنائهم أو أزواجهم والتي تؤدي إىل نقل األطفال بالقوة من 
69 - Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 septembre 

1998) par 507 
70 - Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 septembre 

1998) par 508.
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مجاعة إىل أخرى، وهو ما نستشفه من خالل احلكم الصادر يف حق املتهم Akayesu 71  والذي جاء فيه 
ما ييل:

 « La Chambre est d’avis, s’agissant du transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe, 
comme dans le cas des mesures visant à entraver les naissances, qu’il ne s’agit pas seulement de 
sanctionner un acte direct de transfert forcé physiquement, mais aussi de sanctionner les actes de 
menaces ou traumatismes infligés qui aboutiraient à forcer le transfert d’enfants d’un groupe à un autre.72  

املطلب الثاني: الركن املعنوي يف جريمة اإلبادة اجلامعية.

ال يكفي القصد اجلنائي العام هنا لتحقيق الركن املعنوي، وإنام يلزم توافر قصد جنائي خاص 
لدى اجلاين 73، وهو ما يتمثل يف قصد اإلبادة الكلية أو اجلزئية للجامعة املحمية بموجب مقتضيات 
اخلاصة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  فرتى  استنتاجه  كيفية  أما عن   ، األسايس74  روما  نظام  من   6 املادة 
برواندا يف حكمها الصادر يف حق Alfred Musema أنه: »من املمكن استنتاج قصد اإلبادة املتأصل يف 
ترصف معنّي صادر من السياق العام الرتكاب جرائم أخرى موجهة بشكل منظم ضد نفس اجلامعة 
سواء هذه اجلرائم ارتكبها نفس اجلاني أو آخرون، والعوامل األخرى مثل حجم الفظائع التي ارتكبت 
وطبيعتها العامة يف منطقة أو بلد، أو حقيقة استهداف ضحايا بشكل متعمد ومنظم عىل اعتبار أهنم 
أعضاء يف مجاعة خاصة، بينام استبعاد أعضاء اجلامعات األخرى يمّكن اهليئة من استدالل واستنتاج 

قصد اإلبادة من ترصف خاص«.75

فاإلبادة اجلامعية تتطلب قصدًا خاصًا، بام هو قصد حمّدد يكمن يف قصد اخلراب والتدمري كليًا 
أو جزئيًا إلحدى اجلامعات املحمية القومية أو الدينية أو العرقية أو اإلثنية؛ ذلك أن ترصفات اإلبادة 
71  - Le Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 

septembre 1998) par 509.
72 - Procureur Contre Jean-paul Akayesu, ICTR-96-4-T chambre de première instance, (jugement 2 

septembre 1998) par 509

73- خالد السيد: جريمة اإلبادة اجلامعية، مركز االعالم األمني، منشور عىل الرابط: 

 /http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf

اجلنائية  املحكمة  رئيس  بوكار  فاوستو  السيد  عن  الصادر  التقرير  تضمنه  ما  إىل  الصدد  هذا  يف  االشارة  نود   -  74

الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة، حيث اعترب أن جريمة اإلبادة اجلامعية تتطلب ركنا خاصة يتمثل يف 
نية مرتكبيها التمدير الكيل أو اجلزئي ملجموعة معينة عىل أساس قومي أو عرقي أو ديني، فقد تضمن التقرير 
1948 وتتطلب  4 من النظام األسايس بصورة مبارشة عن اتفاقية اإلبادة اجلامعية لعام  »وتنبثق املادة  ما ييل: 
العنرص العقيل الفريد من نوعه املتعلق بوجود نية حمددة لتدمري جمموعة قومية أو عرقية أو دينية، سواء كليا 
أو جزئيا، بصفتها تلك«، وهي نفس املالحظة بالنسبة للامدة 2 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية 
اخلاصة برواندا التي تم انشاؤها وفقا للقرار رقم 955 املؤرخ يف 8 أكتوبر 1994، حيث شمل القرار عىل النظام 

األسايس للمحكمة وأيضا الوسائل القضائية.
75 - جتدر االشارة إىل أن هذا التعليل هو نفسه الذي سبق وأن تبنته ذات املحكمة يف قضية املتهم Akayesu، حيث 

جاء فيه ما ييل:



186

دة وبالتحديد بسبب  التي ترتكب ضد شخص أو أشخاص تكون عىل أساس أهنم أفراد جمموعة حمدّ
انتامئهم لتلك املجموعة، فالضحية يكون مستهدفا ليس بسبب هويته الفردية ولكن بسبب كونه عضواً 
يف مجاعة وطنية أو عرقية أو دينية أو إثنية مما يفيد معه يف النهاية ضحية جريمة اإلبادة هي اجلامعة نفسها 
وليس الفرد يف حد ذاته76 ، لذلك نجد بعض الفقه يعترب أن قتل شخص واحد مع توافر هذا القصد 

هو جريمة إبادة مجاعية، يف حني أن قتل ألف شخص دون هذا القصد ليس سو جريمة قتل 77.

:0¨AL 

يتضح من خالل مضامني هذا البحث أن اجتهاد القضاء اجلنائي الدويل كان له األثر االجيايب يف 
حتديد جريمة اإلبادة اجلامعية وتطوير مفاهيمها، إذ الحظنا كيف أن املحكمتني اجلنائيتني الدوليتني يف 
كل من يوغسالفيا السابقة ورواندا عملتا عىل تفسري عنارص أركان هذه اجلريمة وخاصة الركن املادي 

منها، إضافة إىل حتديد مفهوم اجلامعات املحمية بموجب اتفاقية اإلبادة اجلامعية.

76 - Procureur Contre Musema, affaire n° ICTR-96-13-A (chambre de première instance) 27 janvier 2000 

par 164 et 165

77 - ماري كلود روبرج، اختصاص املحكميتن املخصصتني ليوغسالفيا السابقة ورواندا بشأن إبادة األجناس 

واجلرائم ضد االنسانية، مقال منشور يف املجلة الدولية للصليب األمحر، السنة 10، ع 58، نونرب-دجنرب 
ص 640.
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أوال : إصدارات محكمة النقض
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- نرشة قرارات حمكمة النقض السلسلة 7
العدد 36 ) الغرفة اإلدارية(

- نرشة قرارات حمكمة النقض السلسلة 7
العدد 35 )الغرفة التجارية(

- جملة قضاء حمكمة النقض العدد 83- جملة قضاء حمكمة النقض العدد 84
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- جملة ملفات عقارية العدد 7

- اإلحصائيات السنوية ملحكمة النقض - التقرير السنوي ملحكمة النقض 2016
2016
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- األمن البيئي من خالل اجتهادات حمكمة 
النقض 

- اخلربة واخلرباء
من خالل اجتهادات حمكمة النقض  

- مدونة السري عىل الطرق 
يف ضوء قرارات حمكمة النقض
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- مهنة املفوض القضائي
يف ضوء قرارات حمكمة النقض

- مهنة املحاماة
يف ضوء قرارات حمكمة النقض
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ثانيا : األنشطة
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:05/P#/* T*P#./*
 A=P'4 '$14 05@Ar/* ½<4A@ 07=A;P 05/AU!n* -$./* 012H �= 0S*�4 -$./* 012H �1�@  •
 A5/AU!´4  q$/*  0!A P  0/A62/*¶  :Q<R<=  ,  �aA$)*  �<@A$V/  z@Ar/*  Ë'()*  ½AU!n*  lA$V/*

.2017 '4<KSG 27P 26 z=<! �/�P ,¯&'()*P
جاء هذا اللقاء الثاين يف إطار التواصل بني القضاة والباحثني واملهنيني يف العلوم القانونية وتبادل 
اخلربات والتجارب واملهارات التي من شأهنا أن تثري املامرسات القضائية املرتبطة بالقانون املقارن 
وتغني مواضيع البحث يف املنتديات واملؤمترات العلمية ومراكز البحث العلمي وكذا تعزيز التعاون 

القضائي بني البلدين.

بأن  بامحاين  ابراهيم  التاريخ حيث أوضح االستاذ  الكفالة يف  نظام  اللقاء تعريف  وهيدف هذا 
نظام الكفالة كان معروفا قبل اإلسالم كام حتدثت عن أمهية هدا اللقاء ودوره يف دراسة القانون املقارن 
بني  األرسية  الروابط  بازدياد  تزداد  أن  املنتظر  من  التي  النزاعات  واملسامهة يف حل  اخلربات  وتبادل 
البلدين وأمهية معرفة القانون االيطايل باعتباره من أهم القوانني التي تطبق االتفاقيات الدولية يف جمال 

األرسة.

أما بنصوص املحاور املربجمة يف صدد هذا اللقاء فهي كالتايل:

- اجللسة األوىل: نظام الكفالة؛ 

- اجللسة الثانية: الكفالة و التبني: منظور مقارن؛ 

- اجللسة الثالثة: مصلحة القرص ومحايتهم، مقارنة لألوضاع يف حوض املتوسط ؛ 
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:TA_�K;*P 05VM*<K/* T*lA$V/*
خرباء  مع  واجتامعات  لقاءات  عقد  تم  اخلارجي،  العامل  عىل  النقض  حمكمة  انفتاح  إطار  يف 

ومتخصصني يف جمال القضاء والقانون:

 2017 <5@<! 14 lA74aN* `<! Euro Med Justice QP�= − 054PaPN* 0.�V/* lAX_G �= Q�K;* •
:#?</* �=

 - Victoria Palau Tárrega, Chef d’équipe ; 

- M. Raul de Luzenberger, Ambassadeur adjoint ;

- M. Jean Pierre Sacaze ; 

- Mme Caroline Chevalier ;

- Magistrat M. Francisco de Jorge, de Liaison espagnol.

�2017 u<5/<! 13 �51�* `<! − Euro Med Justice QP�= − 054PaPN* 0.�V/* lAX_G �= Q�K;* 
 اجتمع أعضاء حمكمة النقض واملجلس األعىل للسلطة القضائية يومه اخلميس 13 يوليوز 2017 

عىل الساعة احلادية والنصف صباحا بمقر املحكمة، مع وفد اللجنة األروروبية:
- Mme Caroline CHEVALIER, Chargée de programmes Justice et Droits de l’Homme

- Mr. Jean Pierre SACAZE, Chef de la Section Gouvernance.

 �= ,2017 u<5/<! 6-7 z=<! O�L (CEPEJ) lAX$/* 0_A�./ 054PaPN* 0.�V/* l*ÊL �= Q�K;* •
:#?</*

- Mme Laure Luchetta Myit (Suisse), Avocate (ancienne greffière en chef et chargée de 
formation)

- Mme Christel Schurrer, Secrétaire du Groupe de travail de la CEPEJ sur l’évaluation.

- Mme Sophie Lambremon (France), Conseiller à la Cour de Cassation

- M. Patrick Matet (France), Conseiller à la Cour de Cassation

- M.Rita Sanlorenzo (Italie), Procureur près la Cour de Cassation

- M. Henri Vanderlinden (Belgique), Avocat général près la Cour de cassation

- Mme Muriel Décot, Co-secrétaire de la CEPEJ

- Mme Boutaina Benamour, Chargée du programme Justice − Unité CEPEJ, Direction 

Générale Droits de l'Homme et Etat de droit, Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc, 

Rabat

- M. Eric de Formanoir (Belgique), Conseiller à la Cour de Cassation

- M. Christophe Koller (Suisse), Directeur opérationnel ESEHA (base de données ChStat)

- M. Hamza Karmoun, Juriste-linguiste, Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc, Rabat.-
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 :05/P#/* T*'sA�K/* , 0SaAj)* 
شاركت حمكمة النقض يف تظاهرات وطنية وندوات دولية ممثلة ببعض قضاهتا كالتايل:

 �a*cn* ÌA$/*¶ :O<\ 05.x</* 8P#./* OA(|G , -$./* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* 0SaAj= •
 0S*�4 O#7/* 8a*uP �'x m= 01�.)* ,¯0=A7/* 03VJ)* �5$¤P TA!'g*P �<$g* 0!A  e4
 06 z=<! �A!'/* z\ &'()* �.b/ 074AK/* T*'¨�)* 0_A$4 &'()A4 e=A3)* TA¦5s 057§ �=

�2017 '!A.! 07P
 Ï!<K%¶ :aA7| �¤ ª? B6\ OA(|G , zf<6H '1_ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 �A=cn*  8cA_ZP  �<�D/*  8a*cn  0=A7/*  054P#.)*  �'x  m=   �.)*  ,¯�A=c±/  {55t  Q*#4n*
 '!A.!  12  �51�* `<! �=A�* #1H ÃÐ14 lA.�D/* �A=cZ 8cA_n ©cAD/* #1H 0DW�=P

�2017

 O#7/* 8a*uP �'x m=  �.)* lA$V/* OA(|G , -$./* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* 0SaAj= •
 '!A.!  16  z=<! lAX$V/  ½A7/*  #^7)A4  ,¯�(/*  T*aA$_ �_ l�5KW]* B76/  �#JK/*¶  :O<\

�2017

 0k�7/*¶ :Q<R<= O<\ 8P#@ OA(|G , �P*}�* #1H �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 '!*Ê?  09  �51�*  `<!  a<KW#/*  �V�)*  '$14  ,¯o'LN*  SA3)*P  0!a<KW#/*  0123)*  e4

�2017

 �_N* �V�)*¶ :O<\ »*ac `<! OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
�2017 '!*Ê? 14 lAi�r/* `<! TA!'g*P O#7/* 8a*uP '$14 ¯05CAX$/* 0UVDV/

 051!cASG '$14 2017 '!*Ê? 16 �51�* `<! z2/A)* ��!Z �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 :, �A4'/A4 02V1)*

« La réunion de présentation du Manuel de Formation sur la lutte Contre le 

Trafic Illicite des Biens Culturels au Maroc »

 &P#.)* �'x m=  �.)* lA$V/* OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 l<R , &'()A4 05/A$K@]* 0/*#7/*¶ :O<\ z@A.4 #57W #1H �� &AKS  !#$%¶ :O<\ �a*u</*
 �*P'4 ,¯�./*P &AK2V/ ½P#/* �'71V/ 23 8aP#/* TA5/A7? m1R ¯�AJ@n*P O#7/* �cAb=
 �51�* `<! lAX5b/* a*#/* �./*P &AK2/* �'714 �AD@n* �<$34 06V2)* 0!a*u</* 054P#.)*

�2017 '!*Ê? 16
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 m=  �.)*  B63V/  2017  '!*Ê? 21  lAi�r/*  `<!  -$./*  0123) OPN* �5C'/*  #5D/*  a<X\ •  
 :�'x

-  Ambassadeur de sa Majesté le Roides Belges A l'occasion de la Remise d'une 

distinction honorifique- Résidence de Bélgique

 w%A2/* �'x m=  �.)* lA$V/* OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 T*a*'$/*  l<R �_  SA3)* �5|aG 057RP ©a*#%¶ :O<\ TA!'g*P O#7/* 8a*u</ `A7/*
 eD¤  05V1_  O�2KW*  #Jk  As�AÓ*  w;*</*  T*l*';n*P  �5|aN*  0.h  Bbk  m=  8¬yK)*
�2017 '!*Ê? 16 �51�* `<! �/�P ,lAX$V/ ½A7/* #^7)A4 ¯02V1)*  SA314 �5|aN* 057RP
 z)A7/* `<! O* 0bWA.14 TA5RAk  !'2% B6\ , �A!#.4 �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 a*#/A4  0_A.J/*P  8aA�K/*  0?'(4  TA5RA$/*  lAD.V/  054'()*  0571h*  �'x  m=   �.)*  8G'1V/

�2017 ©aA= 03 071h* `<! �/�P ,lAX5b/*
 O<\ z@Ar/*  ½P#/*  '¨�)*  OA(|G  , �P*}�* #1H ��  ·y| , -$./*  012H 0SaAj= •

�2017 ©aA= 04P 03 z=<! '!cAS�4 ,¯8#!#h* TA!#3K/*P z1k'/* m=N*¶ :Q<R<=
 OA(|G , -$./* 012314 0?'³ 0D5Ca �s*9.4 025V= �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 0$V7K)* B(j/* c<$_¶ :O<\ 05_�K;]* �P�j/*P B5(jK/* 8a*uP �'x m=  �.)* Q�K;]*
 `<! �A4'/* −a<J.)* &<$7! z34 mCA2/* B(j/* 0!'!#= '$14 ,¯&'()A4 w@A;N* l*';NA4

�2017 ©aA= 09 �51�*
 m=  �.)* 054'7/* 0(V/ �4*'/* '¨�)* OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 w@A;N* l*';NA4 0$V7K)* B(j/* c<$_¶ :O<\ 054'7/* 0(V/* B;G m= ªx</* ��KC]* �'x

�2017 ©aA= 10 071h* `<! 05.x</* 0bK2)* '$14 ¯&'()A4
 OA(|G , �*<UK4 �A.¦KW]* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 05CAX$/*  8'C*#/A4  &'()*  8AXk  �cA./  �<^h*  wK2)*  �'x  m=  01�.)*  05.x</*  8P#./*
 �#.64 ¯8#!#h* 05CAX$/* 0UVD/* e@*<k l<R �_ 05CAX$/* 0=A2g*¶ :Q<R<= O<\ �*<UK4

�2017 ©aA= 10 071h* `<! �*<U% −�5X)* −B5K5?<W
 051V7/* 8P#./* OA(|G , Ë<j57/* �1W �� -$./* 012314 >bX/* 04AKS �5Ca #5D/* 0SaAj= •
 ©aA= 29 lA74aN*  `<!  lAX$V/  ½A7/*  #^7)A4  ,¯ SA3)*  �5|aG  �4#%  , 0_A�./*¶  :O<\

�2017

 OP#V/ A5V7/*  SA3)* lAWÖaP lAX$/* lAWÖ'/ OPN* '¨�)* OA(|G , -$./* 012H 0SaAj= •
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:8cAD/A4 0Vr¿ ,�*c<D/* 0!a<^§ − `<x'�A4 2017 B!'4G 3P 2 z=<! O�L #$7.)* 05$!'?n*
- الطيب أنجار، رئيس الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض

- حممد اخلرضاوي، مستشار بمحكمة النقض

ب) استهلت أعامل املؤمتر األول لرؤساء القضاء ورؤساء املحاكم العليا يف إفريقيا صباح اليوم 
مغربية،  بمشاركة  أيام،   3 ملدة  املؤمتر  واستمر  اخلرطوم،  السودانية  بالعاصمة  الصداقة  بقاعة  األحد 

بحضور الرئيس السوداين عمر البشري.

مبادرة  القضاء، عن إطالق  الربوفيسور حيدر امحد دفع اهللا رئيس  اللقاء، كشف  ت) يف هذا 
عقده  صحفي  مؤمتر  يف  معلنا  اإلفريقية،  القارة  دول  بني  العدالة  لتمتني  إفريقي  عديل  حتالف  ألجل 
بقاعة اإلمام عيل بالسلطة القضائية انطالق أعامل املؤمتر األول لرؤساء القضاء ورؤساء املحاكم العليا 
بالدول اإلفريقية مطلع ابريل القادم بقاعة الصداقة باخلرطوم والذي يأيت حتت شعار (معاً من اجل 

قضاء إفريقي موحد) بمشاركة 34 دولة.

وأشار سعادة رئيس القضاء إيل أن السلطة القضائية بادرت وألول مرة باستضافة املؤمتر الثقايف 
أوارص  حتقيق  إىل  هيدف  املؤمتر  أن  مضيفاً  اإلفريقية،  بالقارة  واألمن  السالم  تعزيز  أجل  من  وذلك 
املنظمة  اجلرائم  ملحاربة  والتعاون  فاعل  إفريقي  حتالف  وتشكيل  اإلفريقي  االنتامء  وتعزيز  اإلخاء 
والعابرة للحدود وكذلك من أجل التنسيق املشرتك للمحاكم القضائية الدولية بجانب تبادل اخلربات 

بني األنظمة القضائية لقارة إفريقيا.

وأضاف الربوفيسور حيدر امحد دفع اهللا أن املؤمتر سيتناول حماور علمية تتعلق بالنظام القضائي 
وآليات تطويره، والتجربة اإلفريقية حلل النزاعات بوسائل بديلة وكذا دور استقالل القضاء يف تنمية 

التجارب اإلفريقية.

 ¯�A7@G¶  z$CAi</*   V56V/  OPN* �'7V/  zf<6H '1_ �� ·y| , -$./*  012H a<X\ •
 02V11V/  05.x</*  0bK2)*  '$14  �aA�A4  054'()*  05/Ah*  �V�)  `A7/*  e=N*  �'x  m=   �.)*

�2017 B!'4G 04 lAi�r/* `<! �A4'/A4 054'()*
 04aA()*  Ä!aA%¶  &AKS  !#$%P �'714 zf<6H '1_ ��  ·y| , -$./*  012H 0SaAj= •
 '$14 ,�aA�A4 054'()* 05/Ah* �V�) `A7/* e=N* �'x m=  �.)* ,¯8'S*�P a<X\ :*#./<�

�2017 B!'4G 04 lAi�r/* `<! �A4'/A4 054'()* 02V11V/ 05.x</* 0bK2)*
 �<@Ak¶  :Q<R<= O<\ 051V7/*  8P#./*  , ×<K?  mD\ �� ·y| , -$./*  012H 0SaAj= •
 �'x m=  �.)*  ,¯�5bUK/*  m= T*<.W �Ø #74  05.57/*  �<$g* 0@P#=P �aA$7/*  Ù563K/*
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 0¦5sP '!cAS�4 0!a*cn* 0123)*P lAX$V/ ½A7/* #^7)* �= 0S*�4 '!cAS�4 05C*#K4]* 0123)*
 012H 8'C*#4 e$i<1V/ �<^h* �V�)*P �<57/*P '!cAS�4 �A.¦KW]* zK12H 8'C*#4 e=A3)*
 '!cAS�4 �VxG OA!Pa �#.64 T*'¨�)* 0_A$4 OP#7V/ �<^h* �V�)*P ,'!cAS�4 �A.¦KW]*

�2017 B!'4G 08P 07 z=<!
 :Q<R<=  O<\  »*a#/*  `<5/*  OA(|G  ,  ×<K?  mD\  �  ·y|  ,  -$./*  012H  0SaAj=  •
 05@<@A$/*  `<V7/*  05VS  #51_  �'x  m=   �.)*  ,¯&'()A4  �<@A$/*  0/PcP  zCAX$/*  m=N*¶
 8a*uPP 8AX$V/ 05.Dg* 0!c*c</*P �A5_ ÌA$/*  07=A; ÛS*'14 05_�K;]*P 0!cAJKk]*P
 `<! ÛS*'14 05V2/* �6.4 T*P#./*P T*'¨�1V/ »<D/* aAKy)* �a#14 ,TA!'g*P O#7/*

�2017 B!'4G 13 �51�*
 wK2)* A^1�@ zK/* 05.x</* 8P#./* OA(|G , ×<K? mD\ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 051V7/*  0.�V/*  �=  �5D.K4P  ,O#7/*  8a*uP  �=  0S*�4  0!#5|*'/A4  05.Dg*  0!c*c<V/  �<^h*
 zCAX$/* m=N*¶ :Q<R<= O<\ 0.�V/*P TAMAJKL]* 8c#7K= 05V2/*P �A.¦KW]* 012314
 B!'4G  22  �bD/*  `<!  0!#5|'/A4  ÌA!'/*P  z_�K;]*P  ,A$r/*  wS')A4  ,¯�AD@n*  �<$\P

�2017

 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*P  -$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  0SaAj=  •
 0Ub%')* �5R*<)*¶ :O<\ O#7/* 8a*uP �'x m= 01�.)* 8'!#KD)* 8#CA)* OA(|G , 05CAX$/*
 26P 25  z=<! lAX$V/ ½A7/* #^7)A4 ,¯05@A)N* 04'�K/* O�L m= 05CAX$/* 0UVD/* O�$KWA4

�2017 B!'4G
 :Q<R<= O<\ 051V7/* 8P#./* OA(|G , zf<6H '1_ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 »A=<V4#/* �cA./* �5Ca �'x m=  �.)* ,¯¹�j= �J= :05$!'?n* OP#/* zkA4P &'()*¶

�2017 B!'4G 26 lA74aN* `<! ½P#/* �PA7K/*P 05;aA�* �P�j/* 8a*uP '$14 Ë'()*
 :Q<R<= O<\ 051V7/* 8P#./* OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 �A4'/A4  e=A3)* TA¦5s �'x m=  �.)*  ,¯OuA.)*  O�_P T�=A74 �V7K)*  19−12 �<@Ak¶
 �AKD@A(?G 0$@94 mCA2/* �A4'/A4 e=A3)* 0¦5s �cA@ '$14 ,TA54'7/* lAD.V/ 05@<@A$/* 02bj/*P

�2017 B!'4G 27 �51�* `<! >53)* z\
 :Q<R<= O<\ 051V7/* 8P#./* OA(|G , zf<6H '1_ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
  �.)* ,¯B5J3K/*P É5VbK/* T*#\<4 0_A�./* �5$¤ , 0!a*cn*P 05@<@A$/* 0=A23V/ aPc �G¶

�2017 B!'4G 29P 28 z=<! lAX$V/ ½A7/* #^7)* '$14 O#7/* z6f<= 0!c*cP �'x m=
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 :Q<R<= O<\ TAJ@Z 0DV; OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 z¦5b/*P z_�K;]*P �cAJKk]* �V�)* �5Ca �'x m=  �.)* ¯B(j/* TAk�_P 0/PA$)*¶

.2017 �A= 04 �51�* `<! z¦5b/*P z_�K;]*P �cAJKk]* �V�)* '$14
 ,�2? �AK7/* #b_ ,�5?<% 065U/ ,�P*#7D/* #57W 8¬%AWN* ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 #1H ,#5� �6UJ)*  ,e) '1_ ,z=A4  025V=  ,�*'g*  0Ü9@  ,T<?A!  ª(/*  #b_  ,»</ 0!cA@
 0!a<KW#/* 0123)* T*a*'k  sG , 8l*'k¶ :Q<R<= O<\ TAJ@Z 0DV; OA(|G , , \ m4
 z=<! 0!a<KW#/* 0123)* �5Ca '$14 0!a<KW#/* 0123)* �5Ca �'x m= 01�.)* ¯05@AbWn*

.2017 �A= 05P 04

 8P#./* OA(|G , 05@#)* 0?'(/* �5Ca �c<b7/* 7/* #b_ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 TA¦5s 057§ �5Ca �'x m=  �.)* ,¯z=A31V/ 05_�K;]* 0!�g*¶ :Q<R<= O<\ 051V7/*
 `<! �A4'/A4 e=A3)* 0¦5� �4AK/* ÌA!'/*P z_�K;]*P ,A$r/* wS')* '$14 &'()A4 e=A3)*

.2017 �A= 5 071h*
 05bU/*  0V?A$V/  051W'/*  0k�U@]*¶  ,  zf<6H  '1_  ��  ·y|  ,  -$./*  012H  0SaAj=  •
 �cA@  '$14  �/�5?A%  057§ �5Ca  �'x m=  �.)*  ,¯�/�5?AK/  m!�7/*P  8#\*</*  0!<.D/*

.2017 <!A= 06 �bD/* `<! O#7/* z6f<=P 8AX$/ 05_�K;]* O�_Ý/ 0!#13)* 0DW�)*
 �'x m= 01�.)* 051V7/* 8P#./* OA(|G , ×<K? mD\ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 O<\ �b2/* q$/* 0.!#) z_�h* �V�)* �= �5D.K4 0�.U4 05CAX$/*P 05@<@A$/* m^)* �WA=
 10  `<!  �b2/*  q$/*  0.!#14  0?A$r/*  a*#4  ¯0!cAJKk]*  051.K/*P  05CAX$/*  0=<�.)*¶  :Q<R<=

�2017 �A=
 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*P  -$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  a<X\  •
 01�.= 0D5Ca 025V=�/ 0V5Vh* 8�=N* z2V)* <1D/* 0b\AM �'x m=  �.)* B63V/ 05CAX$/*
 0?A5X/* �5? '$14 ,' N* O��*P ' N* w5VJV/ z)A7/* `<! O* 0bWA.14 Ë'()* ' N* O��*

�2017 �A= 11 �51�* `<! �A4'/A4 Þ!<D/* 052V)*
 '¨�)* , '!cAS�4 �A.¦KW]* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 &AKS A!¶ :aA7| �¤ O#7/* z6f<= 0!c*c</ �9S')* wK2)* �'x m=  �.)* ¢/Ar/* ªx</*
.2017 <!A= 11 �51�* `<! '!cAS�4 O#7/* z6f<=P 8AX$/ ,A5UM]* wS')A4¶ *P#¤* >bX/*
 05.xP 8P#@ , ©A64 �A.¦KW]* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 eR<6)*  0.^=¶ :aA7| �¤ &'()A4  e5CAX$/*  eR<61V/  05.x</*  0¦5�*  �'x m= 01�.=
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 �#.64 ,¯04aA$= 0!G :05CAX$/* 0UVD/* O�$KW*P 05CAX$/* 0_A�./* �5$3K/ 0=A_c e5CAX$/*
�2017 �A= 12 071h* `<! ©A64 ¹aA4 ß]u

 `A7/* '!#)* �'x m=  �.= z6!'7% lA$/ , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 ½A7/* #^7)* &A\'4 ,¯8àN* OAµ , 05V5^DK/* 0xAW</* YZ BL#=¶ :lAX$V/ ½A7/* #^71V/

.2017 �A= 15 e.i]* `<! lAX$V/
 054PaPN* 0.�V/* �'x m= 01�.= 051V_ 8P#@ , -$./* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* 0SaAj= •

.2017 �A= 16 `<! �/�P ,zCAX$/* Û5K6K/* Q<R<= O<\ lAX$/* 0_A�./
 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*P  -$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  a<X\  •
 eKD/*P 8#\*</* o'S¬/* 0bWA.14 ªx</* m=Ý/ `A7/* '!#)* �'x m=  �.)* B63V/ 05CAX$/*

�2017 �A= 16 lAi�r/* `<! 8'U5.$/A4 0x�V/ z2V)* #^7)* '$14 ªx</* m=N* �5W�K/
 m=  �.)*  B63V/  05CA.h*  0?'(/*  �5Ca aA�@G  w5U/*  ��  ·y| , -$./*  012H 0SaAj= •
 m=N* �5W�K/ eKD/*P 8#\*</* o'S¬/* 0bWA.14 TAD51�* 8aA¨ �W �A4'/* m=G ½*P �'x

�2017 �A= 16 lAi�r/* `<! `A�./* Ù6g 0V$.K)* 0_<1�)* 0.2% '$14 ,ªx</*
  �.)* áA$./* >5j.%P OA(|N*  !#$% , z2/A)* ��!Z �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 04aA$)* wD\ �a*<6/*P 0|Aj�*P '$6/*¶ :�5R*<= O<\ >5UyKV/ z=AD/* &P#.)* �'x m=
 '$14 ,¯A^J5V$% B;G m= 's*<�/* «¬s 04aA3) ,*'(h* �*#^KW]* ��<1@ �'_P 0!#$./*

�2017 �A= 17 lA74aN* `<! 05=AD/* 054P#.)*
 ÃAKK?]* , ÛS*'14 �A.¦KW]* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 e=A3)* 0¦5� '1KD)* m!<2K/*P m!<2KV/ #^7= ÃAKK?*P 2017 0.W  W'4 m!'1K/* 8P#./ z1W'/*

�2017 �A= 19 071h* `<! ÛS*'14 �A.¦KW]* 012314 0/*#7/* q$4 ,ÛS*'14
 8P#./* , ÛS*'14 �A.¦KW]* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 ÇA34Ý/ ½P#/* #M')* �= 0S*�4 8AX$V/ 05.Dg* 0!c*c</* wK2= �'x m= 01�.)* 05.x</*
 �_ l*#K_]* 'xA~ �4#%¶ :Q<R<= O<\ O#7/*  z6f<= 0!c*cPP 05.=N*  0=A2g*P 05CA.h*
 O#7/* z6f<=P 8AX$/ ,A5UM]* wS')A4 ,¯05=AD/* 052V)* 0/AW'/* l<R , 0!aA$7/* 052V)*

�2017 �A= 20 �bD/* `<! T*P#./* 0_Ak ÛS*'14
 »*a#/* `<5/* , 0!aA�K/* 0?'(/* �5Ca �P*#7D/* #57W �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
  523K/*P 0xAW</*P B$./*¶ :aA7| �¤  523K/*P 0xAW<V/ 05/P#/* 0123)* �'x m=  �.)*

�2017 �A= 22 e.i]* `<! lAX5b/* a*#/* Þ.¸a 8A5\ �#.64 ,¯�A?¡P �k*P
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 07=A; �5Ca �'x m=  �.)* OA6K\]* , �P*}�* #1H �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 ¢3b/* `<!¶ z@Ar/* �$KV)* �=A�* #1H 07=A; �5W�K/ 60  o'S¬/* 0bWA.14 �=A�* #1H
 05/¡P 0�5%*�W* 0!Öa :z1V7/* ¢3b/* 0V25s 8cA_Z¶ :Q<R<= O<\ a<31K! �¬/* ¯aA2K4]*P
 �A4'/* 05_�K;]*P 0!cAJKk]*P 05@<@A$/* `<V7/* 05V2/ �b2/* &'()* 0$3V14 ,¯#!#; uA�@n

�2017 �A= 26 071h* `<!
 0/*#7/*  0S*�¶  :Q<R<=  O<\  A!a<S  0!a<^1�4  05.!<2%  8aPc  ,  -$./*  012H  0SaAj=  •
:8cAD/A4 0Vr¿ ,2017 <5@<! 24 YZ 11 m= 8#K1)* 8�6/* O�L ¯05CAX$/* 8a*cn* 05/A7?P 05CAX$/*

ذ. الطيب أنجار، رئيس الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض. 

ذ. مصطفى بعاج، مستشار بمحكمة النقض.

 0¦5s �'x m= 01�.)* 05/P#/* 8P#./* , zf<6H '1_ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 `<! 0¦5�*  �cA@  '$14 ¯05bU/*  Çc*<g* m_ 0vA./*  a*£N* Ã�MZ¶ :O<\ �A4'/A4  e=A3)*

�2017 u<5/<! 07 071h*
 0¦5s  �'x m= 01�.)*  05.x</*  8P#./*  , ×<K?  mD\ ��  ·y| , -$./*  012H 0SaAj= •
 �aA$7/* Ù563K/* `A�@ m= T*<.W �Ø #74 �aA$7/* m=N*¶ :O<\ lAX5b/* a*#/A4 e=A3)*
 14  071h*  `<!  lAX5b/*  a*#/A4  0=PA$)*  QaAj4  mCA2/*  0¦5�*  '$14  ,¯05.57/*  �<$g*  0@P#=P

�2017 u<5/<!
 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*P  -$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  0SaAj=  •
 071h* `<! lAX$V/ ½A7/* #^7)* '$14 O#7/* '!uP �'x m=  �.)* M*<K/* lA$V/* , 05CAX$/*

�2017 u<5/<! 14

 �'x m=  �.)* »*a#/* `<5/* OA(|G , z2/A)* ��!Z �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 0=A7/* 04AK2/* '$14 ,¯½P#/* �PA7K/* OAµ , �5D.KV/ 0S�j= 0.h Ç*#\Z¶ :O<\ O#7/* '!uP

�2017 u<5/<! 20 �51�* `<! O#7/* 8a*uP
 '!#=  A^K1�@  8'!#KD=  8#CA=  OA(|G  ,  z2/A)*  ��!Z  �8�  ·y|  ,  -$./*  012H  0SaAj=  •
 '$14  ,¯0V$KD)*   523K/*  0¦5s  B1_  0V5J\¶  :O<\  AX54  �=A;  &'()*  �5|aG  0DW�=

�2017 u<5/<! 24 e.i]* `<! O*#SG 0x<U4 m4* QaA| &'()* �5|aG
  `A�.V/ OA76/* �4#K/*¶ :Q<R<= O<\ A!a<S 0!a<^1�4 05.!<2% 8aPc , -$./* 012H 0SaAj= •   

:8cAD/A4 0Vr¿ 2017 Ê.K| 02 YZ �j³ 20 m= 8#K1)* 8�6/* O�L ,¯zCAX$/*        
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ذ. عبد العيل العبودي √
ذ . عبد املجيد بابا عيل √
ذ . مصطفى لبزار √
ذ. ياسني خميل √
ذ . السعيد السعداوي √
ذة. حجيبة البوخاري √
ذ . عبد الرمحان املصباحي √
ذ . حسن منصف √
ذ . فؤاد اهلياليل √
ذة . مرية شيحة √
ذ. حممد اخلرضاوي √
ذ . ميلود لقصري  √
ذة لبنى الوزاين √
 ذ مصطفى عامر √

يف إطار الزيارة التي قام هبا الوفد القضائي الرفيع املستو من حمكمة النقض إىل مجهورية كوريا 
اجلنوبية الصديقة، حيض الوفد باستقبال كبري من طرف السيد وزير العدل الكوري الذي نوه بعالقات 
الروابط  عمق  عىل  وأثنى  الكورية،  واجلمهورية  املغربية  اململكة  بني  تربط  التي  والتعاون  الصداقة 
الدبلوماسية التي جتمع بني البلدين، مشيدا باملجهودات الكبرية واملبادرات االستثنائية التي يقوم هبا 
والقطاعات  املجاالت  مجيع  تطوير  أجل  من  وأيده  اهللا  نرصه  السادس  حممد  امللك  اجلاللة  صاحب 

باململكة. 

من جهته، عرب الوفد القضائي املغريب عن افتخاره بالتجربة الكورية يف جماالت اهليكلة القضائية 
وطرق تطويع التقنية االلكرتونية يف خدمة القضاء وأساليب وجماالت التطوير القضائي وتتبع امللفات 

واإلدارة القضائية.

كام شكل هذا اللقاء مناسبة الطالع السيد الوزير عىل معامل األوراش اإلصالحية الكرب التي 
شهدها قطاع العدل ببالدنا وأهم املنجزات التي تم حتقيقها من أجل الرقي بمستو وجودة اخلدمات 

القضائية .

القضايا  من  العديد  حول  واخلربات  االستشارات  لتبادل  أيضا  فرصة  املباحثات  هذه  وكانت 
ذات االهتامم املشرتك.

 15 z=<! �A!'/* z34 0=A7/* 0.!9�* '$14 '4AM # G �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •

:, 2017 Ê.K| 16P



205

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2

0

1

7

«Colloque organisé par le ministère de l'économie et des finances» 

 z15Vkn* Q�K;�/ 05\AKK?]* 0DVh* OA(|N aA�@G w5U/* �� ·y| , -$./* 012H a<X\ •

 ªx</* �V�)* �'x m=  �.)* ,¯A5$!'?Z O�j4 w!¬7K/* m= 0!Ak<V/ 05.x</* 05/Â*¶ :O<\
�2017 Ê.K| 26 lAi�r/* `<! �A4'/A4 05.x</* 0bK2)* '$14 �AD@n* �<$g

 '¨�1V/  05\AKK?]*  0DVh*  OA(|N  �P*}�*  #1H  ��  ·y|  ,  -$./*  012H  a<X\  •
 O#7/* z6f<= 0!c*c</ �9S')* wK2)* �'x m=  �.)* >bX/* &AK2/ ËPaPN* cA¤�/ ½P#/*
 27  lA74aN* `<! 0�.U4 uPa ]<W �9.S �#.64 O#7V/ 05x*'$1!#/*  04A$.V/  ªx</*  wK2)*P

�2017 Ê.K|
 05CAX$/* 0UVDV/ �_N* �V�1V/ &#K.)* �5C'/*P -$./* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* 0SaAj=
 8AX$V/ 05.Dg* 0!c*c</* �'x m= 01�.)* 05.x</* 8P#./* , ×<K? mD\ �� 04A5./A4 As�% 01V24
 wS')* '$14 ÛS*'14 z_�h* �V�)*P ÛS*'14 e=A3)* 0¦5sP -$./* 012314 A^bK2=P
 O<\  2017  Ê.K|  30P  29  z=<!  ÛS*'14  05=�Wn*  �P�j/*P  �AkPÝ/  �a*cn*P  ,A$r/*

�¯054*�/* TA_�h* �4#% �_ 04Ak'/*¶ :Q<R<=
 0U!'L¶ :O<\ 0W*a#/* ÏCAK@  !#$% OA(|N �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H a<X\ •
 `<! 054P#.)* '$14 >5UyKV/ 05=AD/* 054P#.1V/ `A7/* w%A2/* �'x m= ¯cA74N* c#7K)* '$6/*

�2017 '4<KSG 04 lA74aN*
 #$7@*  �¬/*  �a*cn*  lAX$V/  Ë'7/*  cA¤�/ z@Ar/*  z1V7/*  �$KV)*  , -$./*  012H 0SaAj= •

.2017 '4<KSG 9 P 8 e.i]*P #\N* z=<! − 054'7/* q= 0!a<^§ – 8'sA$/A4
- سعد غزيول برادة - رئيس القسم اإلداري الثاين بمحكمة النقض 

تلبية للدعوة التي تلقاها السيد الرئيس األول ملحكمة النقض من طرف السيد رئيس االحتاد 
الفرتة  يف  اإلداري  للقضاء  العريب  لالحتاد  الثاين  العلمي  امللتقى  يف  حلضور  اإلداري  للقضاء  العريب 
من 08 إىل 09 أكتوبر 2017 بالقاهرة - مجهورية مرص العربية، وقد شارك األستاذ يف هذه الورشة 

بمداخلة حتت عنوان «سلطات القايض اإلداري يف توجيه اإلدارة وسد النقص يف الترشيع. 

وقد اقرتح سيادة رئيس جملس الدولة أن يكون هنالك جرس مستمر للتواصل بني هذا املجلس 
والغرفة اإلدارية بمحكمة النقض باملغرب من خالل تبادل اخلربة بني البلدين وذلك بإعداد فرتات 

للتكوين يف كال البلدين.

ويف هناية امللتقى تم إصدار البيان اخلتامي وتالوة التوصيات التي خلص إليها ومن أمهها إعداد 
جملة عربية لالجتهادات القضائية يف القضاء اإلداري، وتبادل اللقاءات واخلربات بني قضاة املحاكم 
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اإلدارية العليا وجمالس الدولة وحمكمة النقض من أجل بلوغ هدف إرساء كتاب موحد لإلجراءات 
اإلدارية سواء يف مرحلة التقايض أو خالل مرحلة التنفيذ. 

 05D@'6/* 0(V/ 0V17KD)* OP#V/ A5V7/*  SA3)* 0571h m=Ar/* '¨�)* , -$./* 012H 0SaAj= •

 �¯ Indépendance des Hautes Juridictions et autonomie budgétaire¶ :Q<R<= O<\ AHJUCAF
�2017 '4<KSG 10P 9 z=<! O�L

شاركت حمكمة النقض خالل يومي 9 و10 أكتوبر 2017 يف املؤمتر الثامن جلمعية املحاكم العليا 
 Indépendance des Hautes » للدول املستعملة للغة الفرنسية املنعقد بربوكسيل ببلجيكا حول موضوع

Juridictions et autonomie budgétaire». وقد مثلت حمكمة النقض يف املؤمتر املذكور:

 - ذة. رجاء املراحي، قاضية ملحقة بمحكمة النقض. 

تناولت أشغال املؤمتر باألساس كيفية التعامل مع استقالل القضاء واملحاكم العليا التي تتألف 
منها ليس فقط عىل املستو الوظيفي، بل أيضا تطرقت للجانب املايل وهذا يعني تكريس استقاللية 
حقيقية يف امليزانية، سواء من حيث اإلدارة أو صنع القرار، من خالل ضامن معاملة كريمة للقايض 
يمكن أن حتميه من اإلغراءات التي ستنبثق عن السلطة السياسية ومن العامل االقتصادي. وكدا منح 

املحكمة ضامن السلطة السياسية لالستفادة من وسائل العمل الالزمة.

 #5D/* 0=Ay6/ 0!'y6/* «*a<KS#/* p.= B6\ , -$./* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* a<X\  •

 '$14 �A4'/*  �=A�* #1H 07=A; �5Ca �'x m=  �.)* ,�!#5?#5= ÛK565/ <%A@¡  ��5=c
�2017 '4<KSG 11 lA74aN* `<! eW#.^1V/ 0!#13)* 0Wa#)*

 0¦5� #!#h* '$)* ÃAKK?*P e|#%  5W*'= , ×<K? mD\ � ·y| , -$./* 012H a<X\ •

 `<! 0SaA% 0$U.14 0¦5�* �cA@ '$=P _ m4 �W<! �#5D4 0/*#7/* q$4 ,ÛS*'14 e=A3)*
�2017 '4<KSG 11 �51�*

 Q<R<= O<\ 05/P#/*  8'fA.)*  OA(|G , ×<K?  mD\ �� ·y| , -$./*  012H 0SaAj=  •

 #^7=P  &'()A4  e=A3)*  TA¦5s  057§  �'x  m=  01�.=  ,¯�AD@n*  �<$\  0!A P  QA?#/*¶
 ÛS*'14 �AkPN* 8a*u</ ,A$r/*P �a*cn* wS')A4 ÛS*'14 e=A3)* 0¦5sP �AD@n* �<$\

�2017 '4<KSG 12-13-14 ,�bD/*P 071h*P �51�* `A!G
 A5V7/*   SA31V/  05/P#/*  0571h*  �'x  m=  01�.=  05.!<2%  8aPc  ,  -$./*  012H  0SaAj=  •
 ,&</ �6UJ= #5D/A4 0Vr¿ 5j/A4 2017 '4<KSG 30P 14 e4 A= 8�6/* O�L #$7.)* 0!a*cn*

�¢/Ar/* �a*cn*  D$/* – 0?'³ �5Ca
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 �<@Ak QP�= TA5XK$= 0jkA.= Q�K;] �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H a<X\ •

 #^7)* '$14 O#7/* 8a*u<4 �!�K/* '!#= �'x m=  �.)* ,z$5bUK/* ¥=<W'=P zCAX$/*  5�.K/*
 �2017 '4<KSG 17 lAi�r/* `<! lAX$V/ ½A7/*

 0!a<^1hA4 054'7/* OP#/* , A5V7/*   SA3)* lAWÖ'/ m=Ar/*  '¨�)* , -$./* 012H 0SaAj=  •

:8cAD/A4 0Vr¿ 2017 '4<KSG 24 - 23 m= 8�6/* O�L 05@AK!a<)* 05=�Wn*
- ذ. الطيب أنجار، رئيس الغرفة اجلنائية بمحكمة النقض. 

- ذ. حسن منصف، رئيس غرفة بمحكمة النقض.

العربية  الدول  يف   (... التعقيب  النقض،  (التمييز،  العليا  املحاكم  لرؤساء  الثامن  املؤمتر  افتتح 
حتت الرعاية السامية فخامة رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية السيد/ حممد ولد عبد العزيز، ممثال 
بالوزير األول. ويف إطار الكلمة التي ألقاها، عرب فيها عن مد التقدير واالعتزاز بدور رجال القضاء 
القانوين.  واالستقرار  والعدل  لألمن  املثبتة  القواعد  إرساء  يف  املبذولة  وجهودهم  عامة  والقانون 
وأضاف أن التعاون بني الدول العربية، أمر رضوري وملح، وأن هذه اللقاءات الدورية وما يتم فيها 
من نقاش ختص مواضيع ذات أمهية قانونية وقضائية حول جتارب الدول العربية الناجحة واملتطورة 
التفاعل االجيايب  لتذليل الصعاب والطموح حتو  القضائية والعدلية املستمرة  تساهم يف تعزيز اخلربة 

والبناء.

الدول  يف  العليا  املحاكم  لرؤساء  الثامن  املؤمتر  إطار  يف  املنظمة  األوىل  اجللسة  أعامل  استهلت 
العربية، بمداخلة ذ. الطيب أنجار رئيس غرفة بمحكمة النقض املغربية، وتطرق حلاالت بت املحكمة 
العليا يف بعض القضايا بصفتها حمكمة موضوع معطيا نامذج من الطعون يف قرارات السلطة القضائية، 

مذكرا يف األخري أن األصل هو كون حمكمة النقض املغربية هي حمكمة قانون.

أما بخصوص املحور الثاين املنظم يف هذا املؤمتر، لقد عرف إلقاء عدة عروض أمهها مداخلة 
ذ.حسن منصف، مستشار بالقسم املدين بمحكمة النقض املغربية وقد ركز يف مداخلته عىل القضاء 

التطبيقي واإلنشائي للمحكمة العليا.

 '$14 0¦5b/* l*au</ �4AD/* z=�Wn* '¨�)* ÃAKK?* B6g -$./* 0123) �5C'/* #5D/* a<X\ •

 �2017 '4<KSG 25 lA74aN* `<! <2D5D!n*
 0W*a#/* �517%¶ :O<\ lA$V/* OA(|N �P*}�* #1H �� ·y| , -$./* 012H a<X\ •

  �.)* ,¯05.57/* �<$g* 0@P#14 �V7K)* 39.08  ka �<@A$/* m= 2 8cA)* �5(K4 �<@Ak Ã�$= O<\
 .2017 '4<KSG 25 lA74aN* `<! &*<./* �Vµ '$14 �!�K/*P O#7/* 0.h �'x m=
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 <3@¶ :Q<R<= , »*ac lA$/ �x�K/ ½�h* #\*</* #b_ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •

 CA7/*  ¢3b/*  0WP'3)*  0!'g*  :z75bU/*  >W</A4  B17/*  `A�@  ,  8#5h*  TAWa�)*  Ä5W'%
 `<! 0RA!'/*P 0b5bj/* 8a*uP '$14 0!<D./* �P�j/*P 0/<6U/*P &Abj/* '!#= �'x m= ¯ �.)*

 �2017 '4<KSG 25 lA74aN*
 lA$V/* OA(|G , 05_�K;]* 0?'(/* 0D5Ca �s*9.4 025V= �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •

 2017 '4<KSG 26 �51�* `<! lAX5b/* a*#/A4 z@Ar/* mDg* #�D= 0DW�= '$14  �.)* z1V7/*
 :Q<R<= O<\

«Vers une harmonisation du droit des affaires marocain et le droit OHADA»

 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*P  -$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  0SaAj=  •

 0XsA.=  05kA6%*  �_  z)A7/*  �!#JK/*  B;G  m=  8acAb1V/  2017  0!<^h*  8P#./*  ,  05CAX$/*
 ,¯T*Ê�*  OcAb%P  ½P#/*  �PA7K/*  :�<@A$/*  �A6@P  05CAX$/*  8a*cn*¶  :�*<._  �¤  w!¬7K/*

 .2017 '4<KSG 30 e.i]* `<! O#7/* '!uP #5D/* �'x m= ©A? 0.!#14 01�.)*
 `A2\G &AKS 8l*'$/ ·J~ »*ac `<! , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 &AKS m= z@Ar/* l9h*P �<@A$/* 0/PcP 05/*a#56/* 0/P#/* 05@A)N* 05/*a#56/* 0!a<KW#/* 0123)*
 054'7/*  0(V/*  YZ  �A§�)*  ,05WAWN*  �<$g*  05@A)N*  05/*a#56/*  0!a<KW#/*  0123)*  `A2\G
 02  �51�*  `<!  Þ!<D/*  �<$g*  05VS  '$14  �A4'/*  �=A�*  #1H  07=A;  �'x  m=   �.)*

 .2017 Ê@<@
 8aP#/* −  523KV/ lAX5b/* a*#/* `A!G¶ , �P*}�* #1H �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •

.2017 Ê@<@ 03 071h* `<! lAX5b/* a*#/* Þ.¸a 8A5\ �#.64 ,¯0r/Ar/*
 B;G m= A75§¶ QP�) 05=AKL 8P#@ , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./*  012H 0SaAj=  •

 9S'14  A^CAS�P  &'()*  Ë−�G−OA6xN*  lAk#MG  057§  �'x  m=  01�.)*  ,¯0/<6U/*
 .2017 Ê@<@ 23 �51�* `<! �A4'/A4 05.x</* TA5$KV)*P TA.!<2K/*

 05.x</* 0.�V/* �'x m= 01�.)* 8P#./* , z\*')* lA;a �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 , lAX$/* aPc¶ :O<\ 8AX$V/ 05.Dg* 0!c*c</*P °yj/* �4AU/* T*� TA5U7)* 0!A  0bk*')
 071h* `<! lAX5b/* a*#/* aPcAS<= �#.64 ¯05Jyj/* TA5U7)*P 0MA�* 8A5g* 0!A  �!'2%

 �2017 Ê@<@ 24

 04aA()* e=A31V/ z@Ar/* o#K.)* OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •

 ,¯05Jyj/* TA5U7)*P 0MA�* 8A5g* 0!A  �!'2% , lAX$/* aPc¶ :O<\ �aA�A4 e15$)*
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 '!cAS�4 ©]A4 �5K@�%* �#.64 8'��* �P�|P �aA�A4 e15$)* 04aA()A4 06V2)* 04#K.)* 8a*u</*
 �2017 Ê@<@ 25P 24 z=<!

 8P#./* , ÛS*'14 �A.¦KW]* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •

 O<\  Q*#4n*P  0?A$rV/  z=A3)*  lAX?  −ÛS*'14  e=A3)*  0¦5s  �'x  m=  01�.)*  05.x</*
 �2017 Ê@<@ 25 �bD/* `<! ÛS*'= − 0SaAK4 e=A3)* �cA@ '$14 ,¯052.b/* O�_N*¶ :Q<R<=
 B6\ , 0�.U4 �A.¦KW]* 0123) OPN* �5C'/*  #5D/*  ·y| , -$./*  012H 0SaAj=  •

 a*c  '$14  0�.U4  e=A3)*  0¦5s  w5$@  �'x  m=   �.)*  ,m!<2K/*  #^7=P  z=A3)*  a*c  ÃAKK?*
 �2017 Ê@<@ 30 �51�* `<! 0�.x −z=A3)*

 ÃAKK?* B635? 8uAK4 �A.¦KW]* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •

 `<! 8uAK4 �A.¦KW]* 012H '$14 8uAK4 e=A3)* 0¦5s w5$@ �'x m=  �.)* ,e=A3)* 0¦5s '$=
 �2017 Ê.;c 07 �51�*

 �#.? '$14 2012 Ê.;c 09P 08 z=<! �5?<% 065U/ 8aAjKD)* ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 :Q<R<= O<\ ªx</* zbU/* '¨�)* OA(|G , lAX5b/* a*#/A4 w/<% �#/<S

«Congres médical national sous le thème éthique droit du patient et responsabilité médicale.»

 �'x m=  �.)*  ½P#/*  '¨�)*  OA(|G , ×<K?  mD\ �� ·y| , -$./*  012H 0SaAj=  •

 sN*  w!a#KV/  z�5V�*  �<@A$/*  #^7=P 05.=N*  0=A2g*P 05CA.h*  ÇA34Ý/ ½P#/*  #M')*
 0¦5sP  ÛS*'14  �A.¦KW]*  012HP  8AX$V/  05.Dg*  0!c*c</*  �=  0S*�4  �!<2/*  0/P#4
 :`A7/*  OA)*  0!A ¶  :Q<R<=  O<\  8AX$/*  �cA@P  05CAX$/*  0/AS</*P  ÛS*'14  e=A3)*
 �P�j/*P �AkPN* 8a*u</ ,A$r/*P �a*cn* wS'1V/ 074AK/* oÊ2/* 0_A$/A4 ,¯8c#7K= TA4aA$=

.2017 Ê.;c 09P 08 z=<! ÛS*'14 05=�Wn*
 '¨�)*  OA(|G  ,  05CA.h*  0?'(/*  �5Ca  aA�@G  w5U/*  ��  ·y|  ,  -$./*  012H  0SaAj=  •

 0=<�.)*  01C�=P  ¢!#¤¶  :aA7|  �¤  e5CAX$/*  eR<61V/  z$!'?n*  cA¤�/  Þ5W�K/*
 0¦5�*  �'x  m=   �.)*  ,¯8#\<=  A5$!'?Z  <3@  A5$!'?´4  e5CAX$/*  eR<6)*  0.^)  05@<@A$/*
.2017 Ê.;c 13 lA74aN* `<! lAX5b/* a*#/A4 Ã'? �#.64 &'()A4 e5CAX$/* eR<61V/ 05.x</*

 8P#./* OA(|G , 05@#)* 0?'(/* �5Ca �c<b7/* 7/* #b_ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •

 �A2Wn*¶ :Q<R<= O<\ �*'17/* 0_<1�14 05_�h* 8a*cn* �5Ca �'x m= 01�.)* 051V7/*
 T�L#KV/  054*�/*  0=A2g*  TA@AsaP  0=*#KW]*  TA!#¤  :0!<^h*P  0!}g*  051.K/*P

�2017 Ê.;c 13 lA74aN* `<! �A4'/A4 cPa</* 0$!#\ B5K5?<W �#.64 ,¯05=<17/*
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 05RA$/* 8G'1V/ z15Vkn* o#K.)* OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= • ¼</cZÆ  051.K/*  �<@A$/  05/P#/*  01�.)*P  ,�17K/*P  lAj@±/  ËPaPN*  �.b/*  �'x  m=  01�.= ,8aAjKD= ,�5?<% 065U/ 8#5D/A4 0Vr¿ lAX5b/* a*#/A4 2017 Ê.;c 15P 14 z=<! O�L #$7.)*�-$./* 012314 z@<@A$/* ¢3b/*P m!<2K/*  Dk 0D5Ca
 z15Vkn* '¨�)* OA(|G , 2017 Ê.;c 14 `<! �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= •
 SEMED Forum¶ :>W<K)* -54N* '3b/* ��P &<.; 0$U.= , TA5RA$/* lAD./* o#K.) ËPaPN* �.b/*P ,051.K/* �<@A$/ 05/P#/* 01�.)* �'x m=  �.)* ¯régional des femmes juges�lAX5b/* a*#/* − �5b.?<= �#.64 ,051.K/*P lA.b/* 8cA_n
 �'x m= 01�.= 8'!#KD= 8#CA= OA(|G , z\*')* lA;a �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= • m!<2%¶ :O<\ 0W*ac TAM�L  !#$K/ 05x*'$1!#/*P �AD@n* �<$\ TAW*ac 9S'= �5Ca �2017 Ê.;c 14 �51�* `<! �A4'/* – Ã'? �#.64 ,¯�AD@n* �<$\ OAµ , e=A3)*P 8AX$/*
 89�.)* 0W*a#/A4 z6!'7% lA$/ OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj=  • �AD@n* �<$\¶ :O<\ z@AD@n* �<@A$/*P �AD@n* �<$g ßÊ.5/*P OPÖ*a #^7= �= �PA7K4 #^7)* '$14 O#7/* '!uP #5D/* �'x m=  �.)* ,¯ªx</* lAX$/* , AtA$5bU%P B(j/* OAµ ,�2017 Ê.;c 20 lA74aN* `<! lAX$V/ ½A7/*
 �'x m= 01�.)* 8'fA.)* OA(|G  !#$% , z2/A)* ��!Z �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= • �VL acAJ= O<\ TAW*a#/* ÏCAK@ �'_¶ :O<\ >5UyKV/ 05=AD/* 054P#.1V/ `A7/* w%A2/*�2017 Ê.;c 20 lA74aN* `<! >5UyKV/ 05=AD/* 054P#.)* '$14 ,¯A^7!u<%P &'()* , 8P'r/*
 �'x m=  �.)* ª6/* B6g* OA(|N »A.D./* m!#/* a<@ �� ·y| , -$./* 012H a<X\ • lA.�D/* �A=cZ 8cA_n ©cAD/* #1H 0DW�=P �A=cn* 8cA_ZP �<�D/* 8a*cn 0=A7/* 054P#.)* Ê.;c 20 lA74aN* `<! �=A�* #1H ÃÐ14 ,¯ÃAK6@*P BM*<% lA.�D/* �A=cZ¶ :aA7| �¤�2017

 �5Ca �'x m=  �.)* lA$V/* OA(|G , zf<6H '1_ �� ·y| , -$./* 012H 0SaAj=  • `<V7/*  05VS  '$14  07=Ah*  �5W�K/  05.5KD/*  o'S¬/*  0bWA.14  �A4'/*  �=A�*  #1H  07=A;�2017 Ê.;c 21 �51�* `<! ,O*#SG − 05_�K;]*P 0!cAJKk]*P 05@<@A$/*
 8AXk �cA@ �'x m=  �.)* lA$V/* OA(|G , �5?<% 065U/ �8� ·y| , -$./* 012H 0SaAj= • �_  âA6g*  B;G  m=  TA4aA$=  ���  Ë'()*  zCAX$/*  B17/*  #5|'%¶  :Q<R<=  O<\  &'()* �bD/* `<! �A4'/A4 TheView  �#.64 T*P#./* 0_A$4 ,¯0_A�./*P 8c<h* �_ 95S�/*P ca*<)*

�2017 Ê.;c 23
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 :B�1_ T*aA!u
 �V�)*P A5V7/* 01231V/ 054'()* 02V1)A4 05CAX$/* 0UVDV/ �_N* �V�)* lAX_G B1_ 8aA!u •�2017 u<5/<! 3-5 e4 A= 8�6/* O�L 05@AbW]* 02V1)A4 05CAX$/* 0UVDV/ `A7/*
 05CAX$/* 0UVDV/ `A7/* �V�)*P A5V7/* 01231V/ -$./* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* 8aA!u •�2017 Ê.K| 05 `<! 05CAX$/* 0.D/* ÃAKK?* , 0SaAj1V/ �/�P 05@AbW]* 02V1)A4
قام السيد الرئيس األول ملحكمة النقض والسيد الوكيل العام للملك هبا بزيارة للديار اإلسبانية 
تلبية للدعوة التي توصال هبا من لدن رئيس املحكمة العليا واملجلس العام للسلطة القضائية باململكة 
الرئاسة  حتت  وذلك  بمدريد،   2017 شتنرب   05 يوم  القضائية  السنة  افتتاح  يف  للمشاركة  االسبانية 
الفعلية للملك فيلببي السادس عاهل اململكة االسبانية. وقد رافق السيد الرئيس األول يف هذه الزيارة 

إىل جانب السيد الوكيل العام للملك السيدة نزهية احلراق، رئيسة غرفة بمحكمة النقض.

 �$KV= OA(|G , 0SaAj1V/ �/�P 05@AbW]* 02V1)A4 -$./* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* 8aA!u •�2017 '4<KSG 20-21 z=<! O�L ËPaPN* cA¤]A4 -$./*  SAH lAWÖa 02b|
 05kA6%* �_ �5k<KV/ �/�P 0!cA¤]* A5WP'4 -$./* 0123) OPN* �5C'/* #5DV/ B1_ 8aA!u •

.2017 Ê@<@ 15-18 e4 A= 8�6/* O�L 05/*a#6/* A5V7/* 0123)* �= �PA7%
يف إطار متتني العالقات القضائية الثنائية بني اململكة املغربية وفدرالية روسيا عموما، قام السيد 
املحكمة  رئيس  السيد  من  دعوة  عىل  بناء  فارس،  مصطفى  املغربية،  النقض  ملحكمة  األول  الرئيس 
بروسيا،  الفدرالية  العليا  املحكمة  إىل  عمل  بزيارة  ميكايلوفيتش،  فالدمري  االحتادية،  لروسيا  العليا 
وذلك من أجل تطوير العالقات القضائية بني املؤسستني وتوقيع اتفاقية تعاون قضائية من أجل دعم 
املجهودات املبذولة لتوطيد أوارص التعاون القضائي بني البلدين. وكان السيد رئيس املحكمة العليا 

بروسيا االحتادية قد قام بزيارة نظريه املغريب يف مناسبتني سابقتني.
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 :T]Ab$KW]*
استقبل السيد الرئيس األول ملحكمة النقض عددا من السفراء والوفود القضائية لعدة بلدان. 
وتناول النقاش جمموعة من النقط القانونية والقضائية التي هتم البلدين. كام قام بتوديع بعضهم عىل 

إثر انتهاء مهمتهم باملغرب:

• زيارة وفد عن املجلس األعىل للقضاء الليبي وذلك يوم الثالثاء 15 مارس 2017.

 lAi�r/* `<! �/�P A5b5/ m= *#?P -$./* 0123) OPN* �5C'/* ©aA? �6UJ= #5D/* Bb$KW* •��A4'/A4 0123)* '$14 2017 ©aA= 15

 `<! eK.;aN* 0/Pc �6W Leondro DESPOY  #5DV/ -$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW* •
.2017 ©aA= 23 �51�*

سفري   Leondro DESPOY النقض السيد  الرئيس األول ملحكمة  استقبل السيد مصطفى فارس 
دولة األرجنتني، وذلك يوم اخلميس 23 مارس 2017 بمقر املحكمة بالرباط.

`<V7/*  05VS  #51_  Joshua CASTELLINO  #5DV/  -$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  OAb$KW*  •�2017 ©aA= 23 �51�* `<! �#.V4 Middlesex

 0!'!#1V/ `A7/* '!#)* Philippe BOILLAT #5DV/ -$./* 0123) OPN* �5C'/* #5D/* OAb$KW* •�2017 ©aA= 27 e.i]* `<! �A4'/A4 ËPaN* �V�)A4 �<@A$/* 0/Pc P �AD@n* �<$g 0=A7/*
استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األول ملحكمة النقض السيد Philippe BOILLAT املدير 
العام للمديرية العامة حلقوق اإلنسان و دولة القانون باملجلس األرويب بالرباط، وذلك يوم االثنني 

27 مارس 2017 بمقر حمكمة النقض بالرباط. و قد رافق السيد املدير العام كل من السادة: 
- M. Jean-Paul Jean, Président du Groupe de travail évaluation de la CEPEJ, Président de chambre 

à la Cour de Cassation française, 

- Mme Muriel Décot, Co-secrétaire de la CEPEJ, 

- Mme Micol Eminente, Gestionnaire du projet Maroc/CEPEJ à Strasbourg, 

- Mme Boutaina Benamour, Gestionnaire du projet Maroc/CEPEJ à Rabat 

�2017 B!'4G 13 �51�* `<! �/�P *#./<� e15$)* 04aA()* 0bVU/* m= #?</ -$./* 012H 8aA!u •

زار حمكمة النقض يوم اخلميس 13 أبريل 2017 عىل الساعة احلادية عرشة صباحا، وفد من الطلبة 
اهلولندين من املعهد اجلامعي بأمسرتدام مؤطرين بثالثة أساتذة.
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يف إطار ترسيخ هنج التعاون الدويل واالنفتاح عىل فعاليات املجتمع املدين وكذلك حرصا عىل 
االعتناء باجلالية املغربية ببالد املهجر، وتشجيعا للبحث العلمي، نظمت حمكمة النقض لفائدة وفد 
من الطلبة اهلولنديني من املعهد اجلامعي بأمسرتدام، مؤطرين بثالثة أساتذة مرافقني، برناجما لزيارة 
جمموعة من املؤسسات العمومية باملغرب، وذلك ابتداء من يوم األربعاء 13 أبريل 2017 إىل غاية يوم 

اجلمعة 19 أبريل 2017.

وخالل هذه الزيارة، قدم للطلبة عرض مصور حول حمكمة النقض، أعطيت من خالله ملحة 
عن اختصاصات املحكمة وأهم مراحل التحديث والرقمنة التي عرفتها هذه املؤسسة وكذا املشاريع 

املستقبلية للمحكمة كالتقايض عن بعد ورقمنة األرشيف واملكتبة الرقمية. 

 071h* `<! �/�P �*c<D/* 0!a<^1�4 05CAX$/* 0UVD/* 0WACa m= #?</ -$./* 012H 8aA!u •�2017 B!'4G 21

.2017 B!'4G 26 lA74aN* `<! �/�P e5k<$3V/ 05/P#/* 0.�V/* m_ #?</ -$./* 012H 8aA!u •

ث- زار حمكمة النقض بعثة عن اللجنة الدولية للحقوقني ودلك يوم األربعاء 26 أبريل 2017 
السابقة ملحكمة  القاضية الرشفية والرئيسة  البعثة مارتني كومت،  الثانية عرش وترأست  الساعة  عىل 
استئناف أورليان بفرنسا، كام شملت فرانسوا كاساسوس- بويلهي، قايض وممثل النيابة العامة السابق 
بفرنسا؛ وسعيد بنعربية، مدير برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا لد اللجنة الدولية للحقوقيني؛ 
وجوليا صولدان، مديرة الربامج لد اللجنة الدولية للحقوقيني عن منطقة الرشق األوسط وشامل 
والسيد  النقض  ملحكمة  األول  الرئيس  السيد  مع  للحقوقيني  الدولية  اللجنة  وتشاورت  أفريقيا. 
حممد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدهيا، بشأن اإلصالحات الالزمة من أجل تعزيز الضامنات 
واإلجراءات املتعلقة باحلراسة النظرية واالعتقال االحتياطي، فضال عن توفري احلامية الفعالة للحق يف 

احلرية واألمن الشخيص.

 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  OAb$KW*  • 0_A�./  054PaPN*  0.�V/  �#56.K/*  w%A2/*  Stéphane LEYENBERGER  #5DV/  05CAX$/*
.2017 �A= 17 lA74aN* `<! �A4'/A4 ËPaN* �V�)* – 0/*#7/*

استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل 
للسلطة القضائية السيد Stéphane LEYENBERGER الكاتب التنفيذي للجنة األوروبية لنجاعة العدالة 

باملجلس األرويب بالرباط، وذلك يوم األربعاء 17 ماي 2017 بمقر حمكمة النقض بالرباط 

 18 اخلميس  يوم  السودان  بجمهورية  القضائية  السلطة  عن  لوفد  النقض  حمكمة  زيارة 
ماي 2017 .
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 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  OAb$KW*  •�2017 <5@<! 05 e.i]* `<! �A4'/A4 z@AbW]* O#7/* '!uP Rafael Català Polo #5DV/ 05CAX$/*
القضائية  للسلطة  األعىل  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض،  ملحكمة  األول  الرئيس  استقبل 
يومه  النباوي  السيد حممد عبد  املحكمة  لذات  للملك  العام  الوكيل  السيد مصطفى فارس بحضور 
وزير   Rafael Català Polo الثالثة بعد الزوال بمقر املحكمة، السيد  عىل الساعة   2017 يونيو   05 االثنني 

العدل االسباين الذي كان عىل رأس وفد هام ضم أيضا:

- السيد Ricardo Díez-Hochleiner Rodríguez سفري اململكة االسبانية باملغرب؛ 
- السيد Javier Herrera García-Canturri مدير التعاون القضائي الدويل بوزارة العدل االسبانية؛

- السيد Daniel Hidalgo مدير التواصل؛
- السيد Luis Francisco de Jorge Mesas قايض االتصال االسباين؛

- السيد M. Sanchez Crespo مستشار صحايف بالسفارة؛
- السيد عادل البوحيياوي قايض االتصال املغريب باسبانيا؛

- السيدة سمرية مدون، مستشارة يف التعاون الدويل بوزارة العدل املغربية؛
العدل  بوزارة  التحديث  بقسم  الدويل  التعاون  قسم  رئيس  لعريك،  أيت  مصطفى  السيد   -

               املغربية.

للوفد  النقض  بمحكمة  غرفة  رئيسة  احلراق  نزهية  السيدة  طرف  من  قدم  اللقاء،  هذا  وخالل 
املذكور عرض مفصل حول آليات اشتغال حمكمة النقض واملجلس األعىل للسلطة القضائية، كام تم 
التطرق ملختلف مراحل وتطورات التعاون القضائي بني املغرب واسبانيا. و حرض هذا اللقاء كل من 
السيد عيل غزواين رئيس قسم العالقات الدولية والتعاون بمحكمة النقض و السيدة سناء زلو مكلفة 

بالتعاون بالنيابة العامة بذات املحكمة. 

بعد ذلك تناول الكلمة السيد وزير العدل االسباين الذي عرب عن استعداده للتعاون مع املجلس 
لقاءات  لعقد  مستعد  وأنه  فارس  مصطفى  السيد  رئيسها  شخص  يف  ممثلة  القضائية  للسلطة  األعىل 

ودورات تكوينية سواء يف املغرب أو اسبانيا. 

وقد قام السيد وزير العدل االسباين والوفد املرافق له بزيارة ملختلف مرافق حمكمة النقض وكذا 
متحف حفظ الذاكرة القضائية الذي تعرف من خالله عىل العديد من الوثائق والشواهد التي تؤكد 

عىل غنى املغرب وعراقته وأصالته ووحدته. 

 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  OAb$KW*  •

.2017 <5@<! 23 071h* `<! Þ@'6/* OAJ%]* �Ak Karl BRUNO #5DV/ 05CAX$/*
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استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل 
 Karl للسلطة القضائية يوم اجلمعة 23 يونيو 2017 عىل الساعة الثانية عرشة زواال بمقر املحكمة السيد

BRUNO قايض االتصال الفرنيس� 

انتهاء مهمته يف متثيل سفارة بالده  الزيارة مناسبة لتوديع السيد املستشار عىل إثر  وكانت هذه 
باملغرب، وكذلك شكره عىل كل املجهودات التي قام هبا من أجل متتني عالقات التعاون القضائي بني 

حمكمة النقض باململكة املغربية وحمكمة النقض الفرنسية متمنيا له كل التوفيق يف مساره املهني. 

ويف ختام هذه الزيارة تم تسليم للسيد Karl BRUNO قاض االتصال الفرنيس درعا هبذه املناسبة 
من طرف السيد الرئيس األول ملحكمة النقض.

 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  OAb$KW*  • .2017 u<5/<! 04 lAi�r/* `<! II ½<4A@ 05VS #51_ Gian Maria Piccinelli #5DV/ 05CAX$/*
للسلطة  األعىل  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض،  ملحكمة  األول  الرئيس  السيد  *ستقبل   •

القضائية السيد Gian Maria Piccinelli ذلك يف إطار التحضري للقاء الثاين املغريب اإليطايل املنعقد 
خالل يومي 27-26 أكتوبر 2017.

 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  OAb$KW*  • 24 e.i]* `<! e=A31V/ 052!'=N* 0571h* 8'!#= ELIZABETH GIVENS 8#5DV/ 05CAX$/*�2017 u<5/<!
 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  OAb$KW*  •

 17 �51�* `<! e=A31V/ 052!'=N* 0571h* − #_AD= '!#= Ã�6/* �W<! #5DV/ 05CAX$/*�2017 �j³
 0UVDV/  �_N*  �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123)  OPN*  �5C'/*  #5D/*  OAb$KW*  •�2017 Ê.K| 14 �51�* `<! OHADA  C*#/* w%A2/* Dorothé Cossi SOSSA #5DV/ 05CAX$/*

� 2017 Ê.K| 28 �51�* `<! 054PaPN* 0.�V/* m_ l*Ê�* m= #?</ -$./* 012H 8aA!u •

 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  •
 16 e.i]* `<! �*<³aAb4 O#7V/ A5V7/* 0123)* 0D5Ca Miryam Josefina Peña Candia 8#5DV/

.2017 '4<KSG
 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  •�2017 '4<KSG 23 e.i]* `<! �PAD1./* O#7/* '!uP Wolfgang Brandstetter #5DV/
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 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  • �1K�)*P  0!a<KW#/*  TA¦5�*  �=  TAk�7/A4  �V2)*  Þ@<K/*  '!u</*  054'³  m4  �#^=  #5DV/�2017 '4<KSG 23 e.i]* `<! �AD@n* �<$\P z@#)*
 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  • �P�j/* '!#= #5D/*P TA5kA6%]*P ½P#/* �PA7K/* 8'!#=P O#7/* 8a*u</ `A7/* w%A2/* #5DV/�2017 '4<KSG 25 lA74aN* `<! �*c<D/* 0!a<^1�4 O#7/* 8a*u<4 05/A)*P 0!a*cn*
 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  • �51�* `<! �*c<D/* 0!a<^1�4 �*c<D/* 0!a<^1�4 O#7/* '!uP B5§  5s*'4* �!acZ #5DV/�2017 Ê@<@ 02

 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  • `<!  �A4'/A4  z2!'=N*  0/P#/*   SA3)  ªx</*  9S')A4  QP�=  0D5Ca  �P# G  cA7W  8#5DV/�2017 Ê@<@ 23 �51�*
 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  •
 27  e.i]*  `<!  �A4'/A4  05@AbW]*  02V1)*  �6W  RICARDO DIEZ-HOCHLEITNER  #5DV/�2017 Ê@<@
 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  •�2017 Ê@<@ 27 e.i]* `<! �A4'/A4 0!cA¤]* A5WPa �6W Valery VOROBIEV #5DV/
 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  •
 14 �51�* `<! A2!'=�4 0/P#/*  SA3) ªx</* 9S')* �5Ca wCA@ Jeffrey A. Apperson #5DV/�2017 Ê.;c
 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  •�2017 Ê.;c 21 �51�* `<! lAX$V/ ½A7/* #^7)* r¿P e54PaPG l*Ê�
 05CAX$/*  0UVDV/  �_N* �V�1V/  &#K.)*  �5C'/*  ,-$./*  0123) OPN* �5C'/*  OAb$KW*  •�05CAX$/* 0UVDV/ �_N* �V�)* '$14 2017 Ê.;c 27 lA74aN* `<! �cAjK/* O#7/* '!uP #5DV/
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 :0=Ê)* TA5kA6%]*
 17  `<!  ,��_ 0.UVD/ A5V7/*  0123)*P 054'()*  -$./*  012H e4  sA6%  8'S¬= �_ �5k<K/*  •

�2017 B!'4*
تم التوقيع مذكرة تفاهم بني حمكمة النقض واملحكمة العليا لسلطنة عامن يومه 17 أبريل 2017 

بعامن. 

وقد وقع هذه االتفاقية السيد مصطفى فارس، الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب 
املحكمة  رئيس  البوسعيدي،  أمحد  بن  إسحاق  الدكتور  والشيخ  القضائية  للسلطة  األعىل  للمجلس 

العليا لسلطنة عامن. 

كام  النقض،  حمكمة  عليه  دأبت  الذي  والتواصل  االنفتاح  لنهج  تكريسا  االتفاقية  هذه  وتأيت 
تندرج أيضا ضمن جمموعة من االتفاقيات التي تم إبرامها مع مؤسسات وهيئات عليا عربية وأجنبية 
تروم لتحقيق أهداف مشرتكة من شأهنا أن تعود بالنفع العام وضامن املزيد من الفعالية و مد قنوات 

التعاون املثمر والبناء بني اجلهاز القضائي املغريب و نظريه العامين.

 <2W<14 A5WPa 05/*a#6/ A5V7/* 0123)*P 054'()* -$./* 012H e4 �PA7% �A6%* �_ �5k<K/* • �2017 Ê@<@ 13 `<!
روسيا  و  املغربية  اململكة  بني  جتمع  التي  واملتميزة  املتينة  القضائية  العالقات  تقوية  إطار  يف 
القضائية  املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  النقض والرئيس  الرئيس األول ملحكمة  االحتادية، وقع 
ميكايلوفيتش،  فالدمري  والسيد  الالحتادية  لروسيا  العليا  املحكمة  ورئيس  فارس،  مصطفى  السيد 

اتفاقية تعاون قضائي وذلك بتاريخ 13 نونرب 2017. 

وعىل هامش التوقيع عىل هذه االتفاقية، أجر السيد الرئيس األول، مباحثات مع السيد رئيس 
املحكمة العليا بروسيا االحتادية و كدا العديد من الشخصيات اهلامة، حيث عرب اجلانبان عىل أن مثل 
هذه املبادرات تضع خارطة للتعاون القانوين والقضائي بني البلدين، خاصة يف جمال تبادل اخلربات 
دورات  وإعداد  القضاة  وتأهيل  القضائيتني  املؤسستني  عمل  آليات  وحتديث  القضائية  والتجارب 

تكوينية.

 



218

 :05Vb$KD)* �PA7K/* �A?¡

;2018 '!A.! 24 `<! 05CAX$/* 0.D/* ÃAKK?A4 OA6K\]* •
;�A7/* B\AW �= �PA7% 05kA6%* QP�= •

 A5V7/* 0123)*P 054'()* -$./* 012H e4 zCAX$/* �PA7K/*P OcAbK/* O<\  sA6% 8'S¬= �5k<% •;05b7j/* eJ/* 0!a<^1�4 05b7j/*
;054<.h* A!a<S �= �PA7% 05kA6%* QP�= •

�#.�* �= �PA7% 05kA6%* QP�= •



219

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2

0

1

7

@…iaã€a@ıçßa

‚b”äc@¿@ù‘‰€a@Ú‡ÿ´@¬bì„@Ú‹Óóy



220



221

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
7



222



223

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
7



224



225

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
7



226



227

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
7



228



229

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2

0

1

7 ©'�^�6/*
7...................................................................................................................................................   !#$%

9 ...........................................................................................................05CAXk T*cA^K;*  :OPN* l9h*
10 .........................................................................................  05@#)* 0?'(/* m_ 8acAJ/* T*a*'$/* : ]PG
11 ............................................................................................. 1. قسمة عينية - وثائق التعمري – أثرها. 

11 ........................................ 2. حكم بالقسمة - استئنافه - توجيهه ضد املحكوم هلم فقط - صحته. 

11 ............................................................................................................... 3. قسمة القرعة - رشوطها. 

4. قسمة اتفاقية - رشوط صحتها....................................................................................................... 11 

 11 ............................................................... 5. عقد قسمة - ترصيح بعض الورثة بالكراء للغري - أثره.

 12 ................................................... 6. بيع الصفقة - عدم جواز تطبيق أحكام الشفعة عىل حق الضم.

7. نقض وإحالة بناء عىل مسألة موضوعية - عدم صالحية حمكمة اإلحالة للبت من جديد 

 12 ...................................................................................................................... .يف شكليات الدعو     
8. رسم عديل - عدم اإلشارة إىل مراجع تضمينه بسجالت املحكمة - حجيته............................... 12 

 12 ............................................................................................. 9. تربع بأموال منقولة - رشوط صحته.

10. تقييد احتياطي - غري مانع من قسمة العقار................................................................................. 13

13 ............................................................. 11. نقض - مقال واحد ضد قرارين انتهائيني - عدم قبوله.

12. حتفيظ يف إطار عملية الضم - نزاع بشأن ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة الضم 

         أو احلقوق املرتتبة عليها - سلوك التعرض طبقا للفصل 20 من املرسوم رقم 2.62.240.......... 13
13. تقييد احتياطي لفائدة األوقاف - عدم جواز بيع العقار باملزاد تنفيذا حلكم 

      بقسمة التصفية................................................................................................................................ 14
14. دفع بسبقية البت – شموله لألحكام القاضية بعدم االختصاص................................................ 14 

15. أمتية املشهود عليه - شهادة العدلني هبا يف رسم الرشاء ال جيوز إثبات عكسها بشهادة 

14 ..........................................................................................................................................        اللفيف.
 14 ....................................................... 16. مدعى بمحرضه يف الدعو - ال صفة له للطعن يف احلكم.

17. صعوبات التنفيذ – رشوطها.......................................................................................................... 15
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18. تعرض استثنائي - إحالته عىل حمكمة التحفيظ - صدور قرار عن حمكمة االستئناف

        اإلدارية بإلغائه - أثره................................................................................................................... 15
 15 ................................................................................. 19. فسخ عقد كراء رخصة استغالل - مربراته.

20. شفعة عقار يف طور التحفيظ - تضمني التعرض بمطلب التحفيظ يف املرحلة

      االستئنافية - أثره............................................................................................................................ 15 
21. قسمة استغاللية - الدفع بصريورهتا انتهائية - وجوب التأكد منه عن طريق الوقوف 

      عىل عني املكان................................................................................................................................ 16 
 16 ................................................................................................. 22. صور شمسية للوثائق - حجيتها.

23. متلك عقار عن طريق االسرتجاع - تعرض عىل مطلب حتفيظه - حجية قرار االسرتجاع....... 16 

24. ترجيح بني احلجج - رشوط تطبيق قاعدة ترجيح الرشاء األسبق تارخيا.................................... 17 

25. طعن يف قرار املحافظ - العربة يف وجود حتمالت عقارية بام تضمنه الرسم العقاري، 

      وليس بالبيانات التي تضمنها السجل التجاري............................................................................ 17 
26. ضامن استحقاق املبيع - إرجاع ثمن البيع والتعويض................................................................. 17 

 17 ........................................................................... 27. مطل املكرتي - سلطة املحكمة يف استخالصه.

28. تقادم - دعو التعويض عن التدليس أثناء مسطرة التحفيظ - كيفية احتسابه......................... 18 

 18 .................................................... 29. عقد كراء مأذونية - دفع ببطالنه - انعدام املصلحة يف إثارته.

30. قسمة مرتوك - إثبات املوت وعدة اإلراثة................................................................................... 18

31. كراء سكني - طلب اإلفراغ للهدم وإعادة البناء - وجوب التحقق من كون البناية 

18 ................................        مصنفة ضمن املآثر التارخيية ومن مد انطباق القانون رقم 22-80 عليها.
 19 ............................................ 32. نقض – تقديمه من طرف حمام معني بالنزاع شخصيا – عدم قبوله.

33. حتفيظ عقاري – مطلب الدولة امللك اخلاص – رشوط إعامل املادة 261 من مدونة

       احلقوق العينية................................................................................................................................ 19 
 19 ................................................................. 34. نزاع حتفيظ عقاري – طعن بإعادة النظر – عدم قبوله.

 19 ..................................................................................... 35. خبرة – مصاريفها – تبليغ املحامي – أثره.

 19 ..................................................... 36. تبليغ – كتابة الضبط – مسطرة إعامل الفصل 38 من املحاماة.

37. بطالن مسطرة احلجز العقاري – وجوب إثارته قبل السمرسة.................................................... 20 

38. تعرض احلائز عىل مطلب حتفيظ – وجوب إجراء بحث حول احليازة وترتيب آثارها 

     القانونية.......................................................................................................................................... 20 
20 ................................................................... 39. بينة عىل اخللل العقيل – ال تغني عن حكم التحجري. 
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 20 ..................................................................... 40. قسمة – تقييد مقال الدعو تقييدا احتياطيا – أثره.

 20 .................................................. 41. طلب إجراء خربة – سلطة املحكمة يف االستجابة له من عدمه.

42. تأمني – طبيعة األجل الوارد يف املادة 36 من مدونة التأمينات...................................................... 21

 21 ...........................................................................        سقوط احلق يف الضامن – أثره يف مواجهة الغري.
 21 ..................................................................................................... 43. كراء – بيع باملزاد العلني – أثره.

 21 ......................................................................................... 44. عقد تأمني مجاعي – مفهومه ورشوطه.

45. ملك حبيس – وجوب الوقوف عىل عني حمل النزاع صحبة مهندس مساح لتطبيق رسم 

 22 .............................................................................................................................................. التحبيس.
46. حق الزينة – وجوب البحث يف مد توافر السند املنشئ له........................................................ 22 

47. قسمة تصفية – رشوط احلكم هبا................................................................................................... 22 

 22 ..................................... 48. والية األم عن القارص – مقاضاهتا بعد بلوغ القارص سن الرشد – أثره.

49. دعو االستحقاق والتخيل - سبب التواجد يف املدعى فيه عقد كراء من موروث

        طالبي االستحقاق - أثره............................................................................................................. 23 
 23 ......... 50. مقال الطعن بإعادة النظر – تأشرية وكيل احلسابات عىل املقال تفيد أداء الغرامة – أثرها.

51. قرار استئنايف - عدم استدعاء أحد األطراف – خرق حقوق الدفاع........................................... 23 

52. قسمة تصفية – وجوب بيان املانع من القسمة العينية................................................................... 23 

 23 ................................................................................... 53. قسمة – عقار مثقل بتقييد احتياطي – أثره.

54. بيع ورهن مسجلني برسم عقاري – سوء نية املشرتي واملرهتن – سلطة املحكمة يف 

       استخالصه..................................................................................................................................... 24 
 24 .............................................................................................. 55. عقد بيع – عدم ثبوت تارخيه – أثره.

56. شفعة – احلكم باستحقاقها – أثره.................................................................................................. 24 

57. بيع الصفقة – شموله لعقار حمفظ وآخر غري حمفظ – أثره. ........................................................... 24

58. عقار فالحي – خضوعه لظهري 1.72.277 املتعلق بمنح أراض فالحية 

 25 ............................. لبعض الفالحني – وفاة الشخص املستفيد – انتقاله ألحد ورثته قصد استغالله.
59. هبة – رفع دعو استحقاق العقار املوهوب قيد حياة الواهب – أثرها عىل احلوز..................... 25 

 25 .............. 60. شفعة - التزام املشرتي بأداء الرضائب املرتتبة عىل املبيع يعترب جزءا من الثمن – أثره.

61. حكم بالقسمة – عقار موضوع مسطرة حتفيظ يف مرحلتها اإلدارية - تعرض الغري اخلارج عن 

25 .................................................. اخلصومة – جواز النظر فيه من طرف املحكمة ذات الوالية العامة.
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62. إراثة – عدم تسجيلها بالرسم العقاري – أثرها............................................................................. 26 

63. شفعة – رشوط تطبيق قواعد األولوية وفقا للامدة 297 من مدونة احلقوق العينية.

26 .................................................................................................... 64. قسمة عينية – رشوطها وآثارها.

 26 ..................................................................................................................... 65. سبقية البت – نطاقها.

 27 ............................... 66. حكم بالقسمة – ظهور وارث – تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة – أثره.

67. إيقاف التنفيذ – جواز طلبه بصفة استثنائية أمام حمكمة النقض طبقا للفصل 361 

        من قانون املسطرة املدنية............................................................................................................... 27 
68. أمر استعجايل – الطعن فيه بإعادة النظر – عدم قبوله................................................................... 27 

69. حيازة املتعرض عىل مطلب حتفيظ – قلب عبء إثبات امللك عىل طالب التحفيظ.................... 27

70. تشكيلة اهليئة – صدور قرار بعضوية قاضيني مل يكونا ضمن األعضاء الذين عقدوا

28 ...........................................................................          اجللسة التي حجز فيها امللف للمداولة – أثره.
71. نقض – أداء الرسم القضائي عن مقال الطعن بالنقض باملحكمة االبتدائية داخل 

28 ..............  األجل – إيداع املقال املذكور بكتابة ضبط حمكمة االستئناف خارج األجل – عدم قبوله.
72. عقد ضامن عيني – رشط التملك يف حالة عدم الوفاء – بطالنه................................................... 28

73. وجيبة كرائية – إنذار بأدائها – تاريخ تسليمها للمفوض القضائي لعرضها عىل املكري

 28 ..........................................................................................................         – أثره يف إبراء ذمة املكرتي.
74. عقد توثيقي – حمرر باللغة الفرنسية وقت رسيان الظهري املؤرخ يف 04/05/1925 – 

 عدم االستعانة بأي ترمجان قصد ترمجة مضمونه لطرفيه – أثره......................................................... 29

 29 ..................................................................................... 75. سومة كرائية – نزاع حول مبلغها – إثباته.

 30 ........................................................Ç*�)*P 05Jyj/* O*<\N* 0?'³ m_ 8acAJ/* T*a*'$/* : A5@Ai
1. نفقة - عبء إثبات التوفر عىل الكسب.......................................................................................... 31

2. مستحقات التطليق للشقاق - ختفيض املبالغ املحكوم هبا - رد ضمني لالستئناف 

 31 .......................................................................................      الفرعي الرامي إىل الزيادة يف تلك املبالغ.
 31 ........................................................................................................................ 3. نسب - رشوط نفيه.

 31 ....................................................................... 4. تذييل حكم بالصيغة التنفيذية – املحكمة املختصة.

5. رسم عديل -إشهاد بالوكالة – حجيته............................................................................................. 31 

 32 ..................................................................................... 6. نفقة - عبء إثبات عدم التوفر عىل دخل.

7. رفع املستحقات – متلك الزوج لعقارات – وجوب مراعاة دخله منها.......................................... 32 



233

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2

0

1

7

8. زوجية – وقائعها تعود لوقت رسيان مدونة األحوال الشخصية – إثبات رشوط

      الفصل اخلامس منها....................................................................................................................... 32
9. دعو إبطال إراثة ناقصة - وجود إراثة مستفرسة وجامعة لورثة املوروث – إعامل املحكمة 

     لوسائل الرتجيح.............................................................................................................................. 33
10. دعو ثبوت الزوجية – وجوب التأكد من املستند اخلاص للشهود والسبب القاهر الذي 

      حال دون توثيق الزواج.................................................................................................................. 33
11. صدقة – سلطة املحكمة يف استخالص وقوع احليازة................................................................... 33 

12. حضانة – انعدام رشط االستقامة - أثره....................................................................................... 34 

13. عقد هبة - دعو إبطاهلا من طرف ورثة الواهب - وجوب البحث يف حتقق احليازة املادية 

34 ..........................................................................................................................        قيد حياة الواهب.
14. نفي النسب - التسجيل باحلالة املدنية - قرينة بسيطة.................................................................. 34 

 34 ................................................... 15. تقدير النفقة أو الزيادة فيها - العربة بالدخل الصايف الشهري.

16. تنزيل – رسم الرجوع فيه – صحته................................................................................................ 35 

17. إراثة – دعو إبطاهلا - ال يصار إىل القعدد إال عند تعذر معرفة األقرب من العصبة 

35 ......................................................................................................................................        إىل اهلالك.
35 .............................................. 18. حتجري – عدم توجيه الدعو ضد املطلوب التحجري عليه – أثره.

19. صدقة – تقييدها بالرسم العقاري – أثره يف محاية الغري املقيد بحسن نية عمال بالفصلني

36 ............................................................................................         66 و67 من ظهري التحفيظ العقاري.
20. وصف احلكم – توصل شخيص باالستدعاء – ختلف الدفاع عن احلضور وعدم اجلواب

        – اعتبار احلكم الصادر بمثابة حضوري...................................................................................... 36
21. صلح – عدم جواز نقضه – ادعاء األمية – أثره............................................................................. 36 

22. حكم أجبني - تذييله بالصيغة التنفيذية – اقتصار الطعن فيه باالستئناف عىل النيابة وحدها... 36

 36 .................................23. تطليق للشقاق – وفاة املدعي بعد إيداع املستحقات – عدم قبول الدعو

37 ............. 24. طعن بإعادة النظر – قضايا النفقة وتوابعها – نطاق اإلعفاء من أداء الرسوم القضائية.

25. بطالن زواج - مانع مؤقت – أثره................................................................................................. 37 

 37 .................................................................... 26. مستحقات التطليق - العنارص املعتمدة يف تقديرها.

27. نسب - عالقة غري رشعية – أثرها طبقا للفصل 32 من الدستور واملادة 48 

       من مدونة األرسة........................................................................................................................... 37 
28. حضانة - تواجد احلاضنة ببلد أجنبي - تعذر تنفيذ احلكم القايض بإسقاطها – أثره عىل 

38 .....................................................................................................         مستحقات األبناء املحضونني.
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38 ......... 29. قسمة - ادعاء برشاء واجبات الورثة يف املدعى فيه – وجوب مناقشة الوثائق املحتج هبا.

30. وكالة – انعدام اإلذن بإجراء التربعات – بطالن الصدقة. 

38 ........................................................       حمرر رسمي – حتقق املحافظ من هوية األطراف –   نطاقه.  
31. نفقة - منازعة حول اإلنفاق من عدمه – الزوج حارض بالبلد أو غائب والزوجة ببيت 

الزوجية ومل ترفع خالل غيابه – قول الزوج بيمينه..................................................................... 39
32. نسب - ازدياد البنت داخل أجل السنة من تاريخ الطالق – منازعة يف عدم املعارشة

39 .............................................................................................................................  - خربة جينية.
33. صدقة - التقييد بالرسم العقاري يغني عن احليازة املادية............................................................ 39 

34. عقد زواج أجنبي- رشوط تذييله بالصيغة التنفيذية.................................................................... 40

35. عقود كفالة شخصية - عقد هبة بدون عوض ولفائدة والدة الكفيل – وجوب مناقشة عقود 

الكفالة وترتيب ما يقتضيه القانون.............................................................................................. 40
36. حتجري – رشوط تعيني املقدم من طرف املحكمة........................................................................... 40

37. تعويض عن رضر التطليق – تنازل عن شكاية اخليانة الزوجية – أثره......................................... 40

41 .................................................. 38. تطليق للشقاق – عدم استحقاق الزوجة طالبة التطليق للمتعة.

39. حضانة - زواج احلاضنة ومغادرهتا أرض الوطن – إسقاط احلضانة والنفقة............................. 41

40. نفقة - رسم زوجية – سلطة املحكمة يف تقييم األدلة................................................................... 41

41. حكم أجنبي – رشوط تذييله بالصيغة التنفيذية............................................................................ 41

42 ............................................. 42. قضايا اإلرث - دفع بعدم إحالة امللف عىل النيابة العامة – جديته.

42 ............................................................. 43. ثبوت زوجية – سلطة املحكمة يف استخالص رشوطها.

44. حضانة - اإلخالل بحق الزيارة – إسقاطها.................................................................................. 42

45. نفقة - تقديرها اعتامدا عىل ترصحيات األطراف وحججهم........................................................ 42

42 ............................ 46. هبة - تسجيلها بالرسم العقاري قبل حصول املانع - مرض الواهب – أثره.

43 ......................... 47. ثبوت الزوجية – سلطة املحكمة يف استخالص توفر رشوطها وترتيب آثارها.

48. ثبوت الزوجية – سلطة املحكمة يف استخالص اقرتان اإلجياب بالقبول املعترب كركن يف عقد 

الزواج........................................................................................................................................... 43
49. هبة - إشهاد رسم اهلبة بأمتية الواهب - حكم أجنبي بالتحجري إلصابة الواهب بمرض 

الزهايمر – حجيته......................................................................................................................... 43
50. نفقة - حكم أجنبي بالنفقة – حجيته............................................................................................. 44

51. صلح - تدوينه بمحرض اجللسة - أثره......................................................................................... 44
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 44 ....... 52. حضانة - انتفاء رشط االستقامة واإلخالل بتنفيذ احلكم القايض بزيارة املحضون – أثره.

53. ثبوت زوجية – تقدير املحكمة يف إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد يف 

44 .............................................................................................................................................. وقته.
54. نسب - وجوب اإلدالء بدالئل قوية لطلب نفيه من طرف الزوج............................................. 45

45 ......................................................... 55. مسطرة كتابية - مقال معارض – وجوب تبليغه للخصوم.

45 ................. 56. دعو الرجوع لبيت الزوجية - وجوب التحقق مما إذا كان البيت خاصا بالزوجة.

46 .................................................... 57. قسمة تصفية - تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة – رشوطه.

58. صدقة - فواتري منشئة للدين املرتتب يف ذمة الواهب يف تاريخ سابق عىل تاريخ الصدقة –

 أثرها.............................................................................................................................................. 46
59. قسمة تصفية - طريق احتياطي ال يلجأ إليها إال عند تعذر القسمة العينية................................. 46

46 .. 60. تعويض عن الفراق - إرصار الزوجة عىل عدم مساكنة زوجها - إخالل بالتزاماهتا الزوجية.

61. واجبات التمدرس - وجوب التحقق من موافقة األب عىل التعليم باملدارس اخلصوصية - 

 47 ........................................................................... مد قدرته عىل حتمل أداء مصاريفها مستقبال.
62. تشطيب عىل إراثة من الرسم العقاري - ترجيح اإلراثة اجلامعة عىل اإلراثة الناقصة................ 47

63. عقد هبة - عدم تقييده بالرسم العقاري قبل حصول املانع – اجلد يف طلب حيازة اليشء 

املوهوب......................................................................................................................................... 47
47 .......... 64. تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية - حرص الطعن فيه من لدن النيابة العامة وحدها.

 47 .................................................. النعي عىل القرار املطعون فيه بخرق الفصل 431 من ق.م.م - أثره.
48 ............................ 65. دعو إبطال صدقة - الدفع بالتقادم – عدم اجلواب عليه – نقصان التعليل.

66. خمالفة عدم احرتام الضوابط التوثيقية - غرفة املشورة - تشكيل هيئة املحكمة من النظام

48 ................................................................................................................. العام -اإلثارة التلقائية.

50 ...................................................................................... 0!aA�K/* 0?'(/* m_ 8acAJ/* T*a*'$/* : Ar/Ai
1. كفالة شخصية – عدم اعتبارها من الضامنات التي جتعل صاحبها من فئة الدائنني املعنيني

51 .......................................................................................................... باإلشعار بالترصيح بالدين.
51 ......................................................................................... 2. حجز لد الغري – رشوط احلكم برفعه.

3. طلب أداء مسبق لقسط من الدين – سلطة القايض املنتدب يف تقديره حسب ظروف كل قضية. 51

4. طلب التمكني من االطالع عىل وثائق الرشكة – الصفة يف تقديمه................................................ 52

 52 ............................................................................................ 5. عالمة جتارية - نطاق احلامية القانونية.

6. تدخل إرادي يف الدعو - املصلحة التي تضفي عىل املتدخل اخلصم احلقيقي........................... 52
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 7. تعديل تاريخ التوقف عن الدفع - دائن مرهتن رهنا رسميا – توفره عىل الصفة واملصلحة 
 53 .................................................................... الستئناف احلكم املعدل لتاريخ التوقف عن الدفع.
53 ............................. 8. حكم معدل لتاريخ التوقف عن الدفع – خضوعه للنرش يف اجلريدة الرسمية.

 53 ................................................................................................................... 9. رفع السقوط – رشوطه.

10. حل رشكة - وجوب اإلدالء بام يفيد احرتام املسطرة املنصوص عليها يف املادة 86 من قانون 

 54 ..................................................................................................................... الرشكات رقم 5/96.
11. عالمة جتارية – إضافة رقم يرمز لنوع املنتوج ومستو جودته – عدم شمول هذا اجلزء من 

العالمة باحلامية............................................................................................................................... 54 
12. رشيك يف رشكة – أفعال منافسة لرشكة – الرضر رشط الزم لقيام مسؤوليته............................. 54

13. تعسف يف استعامل احلق - حجز ثان لضامن نفس الدين - عدم مبادرة احلاجز لرفعه بعد اإلدالء 

 55 ......................................................................... بالترصيح االجيايب بمناسبة احلجز األول - أثره.
14. بنك - قرصنة واخرتاق القن الرسي - استمرار سحب املبالغ املالية من حساب الزبون بعد 

التعرض عىل البطاقة البنكية - قيام املسؤولية البنكية.................................................................. 55
56 .................................... 15. دعو بطالن االلتزام - خضوعها للتقادم - الدفع بالبطالن ال يتقادم.

16. كراء جتاري - حمرض تبليغ إنذار بأداء واجبات الكراء - صحته وحجيته................................... 56 

56 .......... 17. قرار استئنايف - إغفال اإلشارة إىل بعض أطراف النزاع - خرق الفصل 345 من ق.م.م.

 56 ..................................................................................... 18. دين - دفع بالتقادم وادعاء الوفاء - أثره.

19. مسطرة األمر باألداء - الطعن بالتعرض – أثره............................................................................ 57

57 .............................................. 20. نقض - إغفال ذكر أحد أطراف النزاع يف عريضة النقض - أثره.

57 ........ 21. عقد كراء - إنذار باألداء واإلفراغ - أداء املكرتي لواجبات الكراء داخل األجل - أثره.

22. كفالة شخصية وتضامنية - أثرها.................................................................................................. 57

23. قوة قاهرة أو حادث فجائي - رشوطها........................................................................................ 57

24. مرشوع التوزيع باملحاصة - عدم إدالء الدائن املتعرض بام يفيد جتديد الرهن

 إال بعد انرصام األجل املقرر يف الفصل 507 من ق.م.م - سقوط حقه يف اعتبار دينه امتيازيا.. 58
25. مديونية - خربة حسابية - رفع مبلغ املديونية من طرف املحكمة خالفا

 58 ...................................................................................................................... لتقرير اخلربة - أثره.
26. دين - حكم جنحي قىض بعدم قبول طلب اسرتجاعه - جواز مطالبة جديدة يف نفس 

58 .................................................................................... اخلصوص يف إطار دعو جتارية مستقلة.
27. فواتري استهالك الكهرباء - سلطة املحكمة يف تقديرها - مسألة تقنية جيب االستناد فيها 

58 ..................................................................................................................... إىل رأي خبري خمتص.
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59 ......................................................................................................... 28. دفع غري املستحق - رشوطه.

29. دين - عدم املنازعة يف عمليات الشحن والنقل - أثره................................................................ 59

30. طعن بالزور الفرعي - ختلف الطاعن عن جلسة البحث رغم استدعائه - أثره........................ 59
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44. رشط واقف - تعليق الوفاء عىل إرادة الغري وحصول أمر خارج عن إرادة املدين طبقا 
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64 ...................................................... 46. تأمني - إخفاء املؤمن له واقعة التعرض حلادثة شغل - أثره.
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االقتناء املقدمة - عدم قابليته للطعن فيه باالستئناف.................................................................. 64
64 ........................................ 48. مبدأ التسامح الوارد يف املادة 461 من مدونة التجارة - رشوط إعامله.
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1. تبليغ - أشخاص اعتبارية - توصل املسؤول بمكتب الضبط دون بيان اسمه 

 67 ................................................................................................................................ وصفته – أثره.
2. قرار العزل – الطعن فيه باإللغاء – مرشوعيته................................................................................. 67

 67 ................................. 3. طرد أجنبي من الرتاب الوطني – محاية األمن الداخيل أو اخلارجي للدولة.

 68 ............................................................................................. 4. قضاء استعجايل – رشوط اختصاصه.

68 ............................................. 5. اإلعفاء من مهمة اإلمامة واخلطابة - اجلهة املختصة بإصدار القرار

6. قرار املحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ – مرشوعيته........................................................................... 68 

68 .................................................. 7. حكم بالقسمة – قرار املحافظ برفض تقييده جزئيا – مرشوعيته.

8. مرسوم بالعزل – استناده عىل ثبوت خمالفات لظهري 27/04/1919 وقانون رقم 90.25 

ومرسوم رقم 1151.58.2 بتاريخ 24/04/1958 وضوابط تصحيح اإلمضاء – الطعن فيه 
باإللغاء – مرشوعيته...................................................................................................................... 69

9. رضيبة عامة عىل الدخل (أرباح عقارية) – التمسك بتقادم إجراءات التحصيل – إشعار الغري 

 68 ....................................................................................................... احلائز – أثره عىل قطع التقادم.
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70 ......................................................... إثبات االنحراف يف استعامل تلك السلطة يقع عىل مدعيه.
70 ....................... 11. غرامة هتديدية – طلب تصفيتها – مناقشة مد حتقق واقعة االمتناع عند التنفيذ.

12. رسوم املحافظة العقارية - إعفاء الدولة (امللك العام) يقترص فقط عىل إيداع مطالب

70 .........................................................................  التحفيظ دون طلبات التقييد بالرسوم العقارية.
13. رسوم مجركية – اتفاقية للتبادل احلر - استثناء السلع املنتجة داخل املناطق احلرة يف كال

 البلدين من اإلعفاء اجلمركي....................................................................................................... 70
14. تصميم التهيئة – مرسوم رئيس احلكومة باملوافقة - ختصيص جزء من عقار الطاعن كممر 

71 .................................................................................................................. للراجلني – مرشوعيته.
15. صفقات عمومية - متابعة رئيس جامعة بصفته آمرا بالرصف - قرار هيئة الغرف املشرتكة 

71 ................................................... باملجلس األعىل للحسابات - عدم مؤاخذته - فساد التعليل.
16. مرسوم تصميم التهيئة – مرشوعيته............................................................................................... 71

17. حمافظ عىل األمالك العقارية – رفض تنفيذ حكم قضائي – جتاوز يف استعامل السلطة................ 72

18. مسطرة اإلشعار غري احلائز – الصندوق الوطني للضامن االجتامعي – عدم متتيعه بامتياز

 اخلزينة العامة – أثره...................................................................................................................... 72
19. مندويب األجراء – مسطرة الرتشيح والدعاية االنتخابية............................................................... 72
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20. صندوق التأمينات للمحافظات العقارية – رشوط مقاضاته....................................................... 72 

21. مقال استئنايف – مفهوم الطلبات الواردة يف الفصل 143 من ق.م.م............................................. 73

22. مفوض قضائي – عدم ثبوت املخالفة املهنية املنسوبة إليه – أثره.................................................. 73

23. مفوض قضائي – متابعة جنائية – أثرها عىل املتابعة التأديبية........................................................ 74

74 ................................................................................................................. 24. غرامة هتديدية – نطاقها.

 74 .......................................................................... 25. تنفيذ – طلب إيقافه أمام حمكمة النقض – نطاقه.

26. حالة االستعجال القصو – مفهومها وآثارها............................................................................. 74

27. حكم صادر يف االختصاص النوعي – عدم استئنافه – صدور قرار استئنايف بات يف 

74 .......................................... املوضوع – عدم جواز التمسك هبذا الدفع بمناسبة الطعن بالنقض.
75 ......... 28. دين رضيبي – رشوط تطبيق مقتضيات املادة 120 من مدونة التحصيل الديون العمومية.

75 ............................ 29. صفقة عمومية – رهنها لفائدة البنك – تبليغ الرهن لصاحب املرشوع – أثره.

30. مسؤولية طبية – وجوب التأكد من مستشفى حصول الوالدة وحتديد 

 75 .................................................................... ما إذا كان تابعا للمركز االستشفائي ابن سينا أم ال.
31. استقالة عضو يف حزب سيايس - رشوط نفاذها.......................................................................... 76

32. تسوية وضعية - منع قانوين من اجلمع بني األجرة واملعاش أو أي إيراد آخر يدخل يف حكمه.  

33. تبليغ - شهادة التسليم تتضمن عبارة توصل مكتب الضبط وخالية من ذكر اسم الشخص 

76 ............................................................................................................... املتسلم وتوقيعه - أثرها.
76 .............................................. 34. طبيب متخصص – استقالته – قرار ضمني بالرفض – مرشوعيته.

35. تقييد احتياطي لدعو التعرض الغري اخلارج عن اخلصومة - قرار املحافظ برفض التشطيب 

77 .......................................................................................................................... عليه – مرشوعيته.
36. مجعية – جتديد مكتبها بناء عىل مجع عام استثنائي – القضاء هو املختص بتقدير 

مرشوعية االجتامع وليس السلطة املحلية..................................................................................... 77 
37. طلب إيقاف التنفيذ - أمر الرئيس األول ملحكمة االستئناف يف مادة حتديد أتعاب 

حمام - عدم قبوله........................................................................................................................... 77
77 ........................................................................................ 38. دعو اإللغاء – طبيعتها العينية – أثرها.

39. قرار العزل – الطعن فيه باإللغاء – مرشوعيته............................................................................... 78

78 .......................... 40. تصميم هتيئة – ميض عرش سنوات من تاريخ النرش يف اجلريدة الرسمية – أثره.

41. قرار العزل مع إيقاف الراتب – مرشوعيته.................................................................................... 78

42. مستحقات الصندوق الوطني للضامن االجتامعي – تقادمها........................................................ 79
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مرشوعيته....................................................................................................................................... 80
46. قرار املحافظ برفض إمتام إجراءات التحفيظ – الطعن فيه أمام القضاء العادي وليس

 80 ...........................................................................................................................  القضاء اإلداري.
80 ....................................... 47. خربة - دفع بعدم اختصاص اخلبري – يندرج ضمن حاالت التجريح.

48. مقرر تأديبي – ترسيب أسئلة االمتحان – الطعن فيه باإللغاء – مرشوعيته.................................. 80

49. غرامة هتديدية – طلب تصفيتها – توجيهها ضد وزير الصحة شخصيا – االختصاص

81 ............................................................................................................ النوعي للمحاكم اإلدارية.
50. عملية انتخابية – الطعن يف نتيجتها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن 

81 ........ الدولة يف شخص رئيس احلكومة وعن وزير الداخلية – تقديمه من ذي صفة ومصلحة.
51. جملس مجاعي – أمر بإنجاز أشغال جتهيز وإصالح ذات طابع استعجايل – وجوب التأكد 

من حصول االنجاز الفعيل هلا وتسلمها من طرف اجلامعة املعنية................................................ 81
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 83 ......................................................................... 1. خطأ األجري – صالحية املشغل يف اختيار العقوبة.

2. خطأ جسيم - سلطة املحكمة يف تقييم احلجج............................................................................... 83

83 ......................................................................................................... 3. دفع باملغادرة التلقائية – إثباته.

83 ......................................................................... 4. قرار التوقيف عن العمل – عدم مرشوعيته – أثره.

5. مقرر الفصل – تبليغه لألجري بواسطة الربيد املضمون – أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه بمكتب 

84 ................................................................................... صندوق الربيد وليس من تاريخ التوصل.
6. رفض األجرية االلتحاق بالعمل – ثبوت ذلك بمقتىض حمرض مفوض قضائي

 – انتفاء الطرد التعسفي................................................................................................................. 84

7. عقد شغل حمدد املدة – عدم استيفاء رشط تصحيح إمضاء الطرفني – استبعاده واعتامد شهادة 

84 ........................................................................... الشهود يف إثبات العالقة الشغلية واستمرارها.
8. إصابة أجرية بنقص حاد يف السمع – إهناء العالقة الشغلية – خرق املادة 9 من مدونة الشغل 

 84 ........................ واالتفاقية الدولية للعمل رقم 111 اخلاصة بالتمييز يف جمال االستخدام واملهنة.
9. عقد عمل غري حمدد املدة – توجيه كتاب إلهناءه مع إمكانية إبرام عقد عمل جديد بناء 

عىل رشوط جديدة – فصل تعسفي............................................................................................... 85
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10. تقديم املشغل سلفة مالية ألجرائه – اسرتدادها عىل شكل أقساط تقتطع من األجور – 

عدم جتاوز القسط املقتطع عرش األجر الذي حل أداؤه............................................................... 85
11. تغيب األجرية بسبب املرض - فحص طبي مضاد خارج مدة التغيب املحددة يف
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86 ............................................................................. 16. اعتصام غري مربر – عرقلة حرية العمل – أثره.

17. حق اإلرضاب – مضمون بمقتىض العهد الدويل ودستور اململكة لسنة 2011 – م
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19. عقد عمل - تضمينه حلق املشغلة يف فسخه بدون إشعار أو تعويض – 
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 زيارة حمكمة النقض لوفد من رئاسة السلطة القضائية بجمهورية السودان وذلك •
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زيارة حمكمة النقض لوفد عن اللجنة الدولية للحقوقيني وذلك يوم األربعاء •
 26 أبريل 2017........................................................................................................................ 213 

استقبال السيد الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  •
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 213 ............................................ العدالة – املجلس األرويب بالرباط يوم األربعاء 17 ماي 2017.

زيارة حمكمة النقض لوفد عن السلطة القضائية بجمهورية السودان يوم اخلميس 18 ماي  •
213 .....................................................................................................................................  . 2017

 استقبال السيد الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  •
القضائية للسيد Rafael Català Polo وزير العدل االسباين بالرباط يوم االثنني 05 يونيو 2017.  

 استقبال السيد الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  •
 214 ............ القضائية للسيد Karl BRUNO قاض االتصال الفرنيس يوم اجلمعة 23 يونيو 2017.

استقبال السيد الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  •
القضائية للسيد Gian Maria Piccinelli عميد كلية نابويل II يوم الثالثاء 04 يوليوز 2017...... 215 

استقبال السيد الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  •
القضائية للسيدة ELIZABETH GIVENS مديرة اجلمعية األمريكية للمحامني يوم االثنني 24 

 215 ........................................................................................................................... يوليوز 2017.

 استقبال السيد الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  •
القضائية للسيد يوسف الفالح مدير مساعد - اجلمعية األمريكية للمحامني يوم اخلميس 17 
215 ............................................................................................................................. غشت 2017

استقبال السيد الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل •
 للسلطة القضائية للسيد Dorothé Cossi SOSSA الكاتب الدائم OHADA يوم اخلميس 14 

شتنرب 2017.............................................................................................................................. 215 

 زيارة حمكمة النقض لوفد من اخلرباء عن اللجنة األوروبية يوم اخلميس 28 شتنرب 2017 .   •

استقبال الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة القضائية  •
للسيدة Miryam Josefina Peña Candia رئيسة املحكمة العليا للعدل ببارغواي يوم االثنني 16 
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 215 ............. للسيد Wolfgang Brandstetter وزير العدل النمساوي يوم االثنني 23 أكتوبر 2017.
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للسيد مهدي بن غربية الوزير التونيس املكلف بالعالقات مع اهليئات الدستورية واملجتمع 

 216 ............................................................. املدين وحقوق اإلنسان يوم االثنني 23 أكتوبر 2017.

 استقبال الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  •
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مدير الشؤون اإلدارية واملالية بوزارة العدل بجمهورية السودان يوم األربعاء 
216 ........................................................................................................................ 25 أكتوبر 2017

 استقبال الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة •
 القضائية للسيد إدريس ابراهيم مجيل وزير العدل بجمهورية السودان بجمهورية

216 .....................................................................................  السودان يوم اخلميس 02 نونرب 2017

 استقبال الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  •
القضائية للسيدة سعاد أمحدون رئيسة مرشوع باملركز الوطني ملحاكم الدولة األمريكي 

بالرباط يوم اخلميس 23 نونرب 2017........................................................................................ 216

استقبال الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة •
 القضائية للسيد RICARDO DIEZ-HOCHLEITNER سفري اململكة االسبانية بالرباط 

216 ....................................................................................................... يوم االثنني 27 نونرب 2017

استقبال الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة  •
القضائية للسيد Valery VOROBIEV سفري روسيا االحتادية بالرباط يوم االثنني 27 

216 ............................................................................................................................. نونرب 2017. 

 استقبال الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة •
 القضائية للسيد Jeffrey A. Apperson نائب رئيس املركز الوطني ملحاكم الدولة
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 استقبال الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة •
216 ...........  القضائية خلرباء أوروبيني وممثيل املعهد العايل للقضاء يوم اخلميس 21 دجنرب 2017

استقبال الرئيس األول ملحكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة •
 القضائية للسيد وزير العدل التشادي يوم األربعاء 27 دجنرب 2017 بمقر املجلس األعىل 

للسلطة القضائية..................................................................................................................... 216
•  217 ................................................................................................................... :0=Ê)* TA5kA6%]*
 التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني حمكمة النقض املغربية واملحكمة العليا لسلطنة عامن،  •
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 التوقيع عىل اتفاق تعاون بني حمكمة النقض املغربية واملحكمة العليا لفدرالية روسيا  •
بموسكو يوم 13 نونرب 2017.................................................................................................... 217 
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 االحتفال بافتتاح السنة القضائية يوم 24 يناير 2018؛ •
مرشوع اتفاقية تعاون مع ساحل العاج؛   •
 توقيع مذكرة تفاهم حول التبادل والتعاون القضائي بني حمكمة النقض املغربية واملحكمة  •

  ................................................. العليا الشعبية بجمهورية الصني الشعبية
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