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موضوع:  اختارت  اليت   2019 لسنة  النقض  حملكمة  السنوية  احلصيلة  أقدم  واعتزاز  فخر  بكل 
«القضاء ضمانة للحقوق واحلر ت» كشعار هلذا العام، اعتبارا من كون األحكام القضائية هي الوجه 
اآلخر حلقوق اإلنسان املثبتة يف املواثيق الدولية ويف التشريعات الوطنية، ألRا تبث احلركة يف النصوص 
القانونية اجلامدة، وجتسد احلماية القضائية يف الواقع على أساس أRا عنوا[ للحقيقة، وتدعم حقوق 
وحرgت املواطنني املكفولة دستورg، وتعتمد على تفسري النصوص القانونية مبا حيقق العدل واإلنصاف 
عنه  أعلن  ما  وفق  االستثمار  وتشجيع  األعمال  مناخ  ويساهم يف حتسني  اlتمع،  داخل  واالستقرار 
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس، يف الرسالة السامية املوجهة إىل املشاركني يف أشغال الدورة الثانية 
واالستثمار..  «العدالة  شعار:  مبراكش، حتت   2019 أكتوبر   21 االثنني  يوم  للعدالة،  الدويل  للمؤمتر 

التحد ت والرها6ت» اليت جاء فيها:

مناخ  حتسين  جمال  يف  المهمة  المفاتيح  من  العدالة  تعتبر  ما  بقدر  «إنه 
االستثمار وتشجيع المبادرة احلرة وحماية المقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام 
بدوره األساس يف مواكبة هذا المسار، واستيعاب حتديات الظرفية االقتصادية 

العالمية، والمناخ االقتصادي الوطني.
النصوص  من  جمموعة  بإقرار  المغربية  المملكة  قامت  المنطلق،  هذا  ومن 
واألعمال،  المال  منظومة  تطوير  إلى  الهادفة  والمهيكلة،  احلديثة  القانونية 
وتشجيع االستثمار، وتنشيط الدورة االقتصادية، ودعم المقاوالت الوطنية، 

وجعلها رافعة للتنمية االقتصادية.
وخنص بالذكر هنا، بعض النصوص الهامة، التي تم اعتمادها مؤخرا، كتعديل 
مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، 
فضال عن تكريس مقاربة خترج القاضي من األدوار الكالسيكية إلى أخرى ذات 
االجتماعي  والسلم  المقاولة  أمن  حتقيق  وتضمن  واجتماعية،  اقتصادية  أبعاد 

داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق األجراء وأرباب العمل.
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وهو ما ساهم يف تعزيز مكانة المغرب، كبلد حيظى بالثقة والمصداقية لدى 
المستثمرين األجانب، وخمتلف الفاعلين االقتصاديين والماليين.

القضاء  عن  الصادرة  المبدئية  القرارات  أهمية  على  التأكيد  يفوتنا  وال 
المغربي يف هذا اال، وخاصة حمكمة النقض، والتي سعت إلى إعطاء مصداقية 
وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية األجنبية، وكرست احلماية القانونية لبراءات 

االختراع وحقوق المؤلف» انتهى النطق امللكي السامي.
ومن هذا املنطلق، فإن حمكمة النقض حترص بشكل دؤوب، وروح و~بة، وتصميم راسخ، على 
مواصلة مقاربتها االجتهادية لتجديد الرؤى والتصورات من خالل جديد قرارا�ا الرامية إىل حتقيق العدل 
مبدأ  جتسد  ومحولة كونية  حقوقية  بنفحة  وفقهية  قضائية  مبادئ  وإرساء  واحلرgت،  احلقوق  وضمان 
فيه، وتؤكد بكل موضوعية، االخنراط احلقيقي يف ملحمة  القانون كخيار ال رجعة  املشروعية وسيادة 
التغيري ومسرية اإلصالح إلحقاق احلقوق ورفع املظامل، بروح املقاربة االجتماعية، مبا يساهم يف تطوير 
األمن  والقانون، وضمان  احلق  دولة  تعزيز  االقتصادي، عرب  �لنمو  والدفع  أدائها،  من  والرفع  العدالة 
موحد،  وطن  اجلديد يف  التنموي  النموذج  وتنزيل  الشاملة،  التنمية  لتحقيق  الالزم  والقضائي  القانوين 
متضامن ومتقدم، ينعم فيه اجلميع �ألمن واالستقرار واحلرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة 
االجتماعية ومقومات العيش الكرمي، يف ظل القيادة احلكيمة والرؤية املتبصرة ملوال[ أمري املؤمنني صاحب 

اجلاللة واملهابة امللك حممد السادس دام له العز والنصر والتمكني.

مصطفى فارس
الرئيس األول ملحكمة النقض

والرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة القضائية
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اجلزء األول 

افتتاح السنة القضائية

2019
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كلمة السيد الرئيس األول لمحكمة النقض

 بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

واحلمد هللا والصالة والسالم عىل موالنا رسول اهللا وآله وصحبه؛

=سم جاللة امللك
أعلن عن افتتاح هذه اجللسة الرمسية؛

بفيض من الفخر واالعتزاز افتتح هذه اجللسة الرمسية السنوية اليت تتشرف �نعقادها �ذن مولوي 
ساٍم لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس رئيس اlلس األعلى للسلطة القضائية دام له العز والتمكني.

إذن مولوي عميق يف رمزيته، قوي يف دالالته، تلقته بكل ابتهاج قلوبنا، ووضعناه وساما فوق 
صدور[ وعهدا على عاتقنا.

 مكرمة ملكية من جاللته املنيفة، وهو يتوىل هذه األسرة برعايته السامية ضامنا الستقالهلا، حمافظا 
على هيبتها وكرامة أفرادها، ومكرسا ألمهية رسالتها وأصالة قيمها.

إذن سامي يعرب جبالء عن عناية ملكية راسخة ورضا موصول يرفع �ما قضاة اململكة هامتهم 
عاليا، وشهادة تقدير لكل جمهودا�م وعطاءا�م وتضحيا�م، ال منلك إزاءمها إال أن ندعو العلي القدير 
أن يلهمنا الرشاد والسداد لنكون أحق �ا وأهلها، وأن حيفظ ملكنا اهلمام ويكلؤه بعينه اليت ال تنام، 

إنه ويل ذلك والقادر عليه.
ضيوفنا الكرام؛

 إن مشاركتكم معنا اليوم �ذا التميز واحلضور الوازن، أصدق تعبري وأكرب تقدير لرأمسال المادي 
يف  الكامن  و�لنور  القانون  بقوة  املتسلحني  العدالة  جنود  اململكة،  وقضاة  قاضيات  هو  هام،  وطين 
بكل مسؤولية يف مشروع  املنخرطني  واللجان،  واملؤسسات  واحملاكم  املراكز  بكل  املرابطني  ضمائرهم، 

جمتمعي مقدام، قوامه التطبيق العادل للقانون ونصرة احلق وضمان احلقوق واحلرgت.
�ستجابتكم الكرمية لدعوتنا أيها السيدات والسادة األفاضل تؤكدون لنا معاين الثقة واألمل يف 
مستقبل واعد مبين على قيم الوحدة والتضامن، فلكم مجيعا أصحاب السعادة والفضيلة كل �مسه وصفته 

جزيل الشكر وعظيم الثناء.
احلضور الكرمي؛

2018 كانت حمطة جديدة من أجل مواصلة التأسيس، ومن العمل الوطين وأداء الواجب املهين 

املسؤول.
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سنة ألزمتنا بكثري من احلكمة واجلرأة من أجل جتاوز عدد من اإلكراهات واإلشكاالت لتكريس 
االستقالل احلقيقي للسلطة القضائية.

 استقالل يوطد الثقة.
ودعمه كخيار  به،  القبول  اجلميع  على  جيب  الذي  للسلط  الواضح  الفصل  يضمن  استقالل 

دستوري واقعي دون عرقلة أو تبخيس بعدما [ل إشادة عاملية من خمتلف دول العامل.
استقالل مبضامني التوازن والتعاون واملسؤولية. 

استقالل جيعل القضاء أكثر قر� وأكثر إنصا�، أكثر جناعة وفعالية، أكثر عدال وإنصافا.
استقالل من أجل القيم الكربى اليت يقوم على أسسها هذا الوطن بتارخيه العظيم ومستقبله الذي 

يضع خطاه بتبصر وثبات جاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده.
سنة 2018 على امتداد ساعا�ا وأgمها بذل فيها اlلس األعلى للسلطة القضائية بكل مكو[ته 
وأعضائه وجلانه وهياكله، جمهودات كربى ال ختطئها عني كل متتبع موضوعي من أجل وضع األسس 
دون هوامش  االحتياجات  وتلبية كل  التحدgت  ملواجهة كل  الفضلى  املمارسات  وإرساء  الصحيحة 

للخطأ أو التقصري.
وهنا ال بُدَّ من �ب العرفان توجيه كل عبارات الشكر والتقدير لكل السيدات والسادة األفاضل 
أعضاء اlلس األعلى للسلطة القضائية وكل العاملني به من قضاة وأطر وموظفني، مع شكر وتقدير 
خاص للسيد الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض الذي يعرب دائما عن إرادة حقيقية من أجل خلق 

أجواء ممارسة سليمة داخل أسرة العدالة، قوامها االحرتام والتنسيق والتعاون.
احلضور الكرمي؛

ال شك أن لغة األرقام واملعطيات اإلحصائية إن كانت مؤشرا لقيمة العمل املنجز وجودته وآ~ره، 
فإRا لن تعرب بكل يقني عن كل اجلهود اليت حرص اlلس األعلى للسلطة القضائية على بذهلا خالل 

سنة 2018.
بعض  أمامكم  سأعرض  متوازية،  متعددة  أوراش  خالل  من  االشتغال  على  فيها  حرصنا  سنة 

تفاصيلها وخالصا�ا، لكن ¨كدوا أRا كقمة جبل اجلليد الذي ال يرى إال اجلزء اليسري منه.
واستهل بورش اهليكلة والتخطيط االسرتاتيجي: وفيه أذكر =حملطات التالية:

- فتحنا �ب الرتشيح لتويل مسؤولية ر©سة األقطاب والشعب والوحدات من أجل استكمال 
هياكل اlلس، وهو ما أ�ح لنا انتقاء جمموعة من الكفاءات، ويبقى التحدي اليوم انصهارها يف بوثقة 

واحدة بنفس الرؤية والرسالة والقيم؛
- إجناز مشروع للمخطط االسرتاتيجي للمجلس للعشر سنوات املقبلة، نقوم بتطويره اآلن يف 
انفتاح �م على كل املمارسات الفضلى  إطار مقاربة تشاركية تساهم فيها كل مكو[ت اlلس، مع 

الرائدة عامليا؛
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 - السهر على استكمال مشروع البناية اليت ستسمح لنا �لعمل يف ظروف مالئمة تليق �ملكانة 
االعتبارية للمجلس، ومتكننا من تنفيذ ما نصبو إليه من نتائج.

[نيا: ورش تكريس الضما6ت يف تدبري املسارات املهنية للقضاة.

لقد تطلبت منا السنة اليت ودعناها عقد أكثر من (36) اجتماعا عاما، وساعات طوال من العمل 
كمجموعات أو داخل اللجان الدائمة أو املوضوعاتية من أجل ضمان تدبري أمثل ومنصف للمسارات 

املهنية للقضاة. 
وقد ظهرت هذه الديناميكية جلية من خالل:

- العدد اهلام للسادة القضاة الذين متت ترقيتهم بكل استحقاق يف خمتلف الدرجات والرتب 
بنسبة استجابة وصلت إىل 95 %.

- فتح التباري بكل شفافية لتقلد مناصب املسؤولية الشاغرة، حيث قدم (72) مرتشحا براجمهم 
وتصورا�م، مما أفرز خنبة من القاضيات والقضاة، منهم (17) قاضيا سيتولوRا ألول مرة، دون أن ننسى 

التنويه �لنساء القاضيات اللوايت اخترين بدورهن لتحمل هذه املسؤولية بكل متيز واستحقاق.
السادة املسؤولون القضائيون؛

إن الرهان معقود عليكم اليوم، واألكيد أن ثقتنا كبرية يف قدراتكم ومؤهالتكم وعزميتكم لتكونوا 
املسؤول القضائي الذي يستحقه مغرب التنمية واألوراش الكربى.

لقد وىل عهد املسؤول الذي يالزم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه، املسؤول القضائي جيب أن 
يبين جسورا للتواصل، وحيصن عمله �لقيم واملمارسات الفضلى، ويكرس روح الفريق الواحد قضاة وكتابة 

ضبط ومهنيي العدالة.
السيدات والسادة األفاضل؛

سنة 2018 عرفت أيضا تدبري املسارات التالية: 
- تعيني (218) من القضاة اجلدد املنتمني للفوج 41 من امللحقني القضائيني، مبختلف حماكم 
اململكة، بعدما أدوا اليمني يف جلسة رمسية متميزة مبقر حمكمة النقض تعبريا عن تقليد أصيل نكرس به 

املكانة الواجبة هلذا اجليل اجلديد من قضاة اململكة؛
البالغ جمموعهما (280)  املنتمني للفوجني 42 و43  القضائيني  امللحقني  - مسامهتنا يف تدريب 

ملحقا قضائيا من أجل ضخ دماء جديدة وتعزيز الرصيد البشري للسلطة القضائية.
وهنا ال بُدَّ من التأكيد على أننا لسنا يف حاجة إىل «تقنيي قانون»، بل إىل شخصية القاضي 
املطلوب  �لشكل  لألسف  يتحقق  مل  ما  وهو  واستقالليتها،  وجرأ�ا  بتكوينها  وأخالقيا�ا،  حبموال�ا 
واملرغوب، فاملعهد العايل للقضاء مدعو اليوم إىل االنكباب بكل جدية من أجل إجياد احللول واآلليات 
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هلذا اإلشكال احملوري الذي نوليه الكثري من احلرص واالهتمام، والذي لن يستقيم إال �شراف السلطة 
القضائية على ر©سة املعهد العايل للقضاء؛

- حفاظنا على كفاءات قضائية نعترب خرب�ا وصنعتها ثروة يصعب تعويضها أو التفريط فيها، 
حيث استجاب اlلس لعدد هام من طلبات متديد حد سن التقاعد، وهو ما يطالبنا بضرورة وضع 

تصور للمستقبل يضمن توفري اخللف املؤهل لتحمل هذه األمانة الثقيلة؛
- عنايتنا الكبرية بتظلمات بعض السادة القضاة خبصوص ترقيا�م وتعيينا�م اليت بلغ عددها (15) 

تظلما، واستجبنا بكل تلقائية لعدد منها مما كان موضوعيا وموافقا للقوانني واألنظمة.
[لثا: ورش التخليق. 

ال شك أن السلطة القضائية اليت نريدها اليوم، هي سلطة تكون صمام أمان مينع االحنراف ويقوم 
اإلعوجاج، سلطة تتفاعل بضمري مسؤول مع التوجهات امللكية السامية إلصالح العدالة، ومكافحة 

الفساد، ومحاية املال العام، وصون املكتسبات، وضمان احلقوق واحلرgت.
ويف هذا السياق، فقد مت القيام مبا يلي:

 - إجناز تشخيص دقيق للوضعية القضائية لـ (29) حمكمة منها (11) حمكمة خمتصة، إضافة إىل 
(14) غرفة حتقيق موزعة على خمتلف جهات اململكة؛

 - إعداد (97) تقريراً للتفتيش الالمركزي؛
وهنا ال بُدَّ من التأكيد على السادة املسؤولني القضائيني �لدوائر االستئنافية بضرورة إيالء هذا 
التفتيش الالمركزي كل العناية واجلدية، ومواكبة كل التفاصيل واجلزئيات، وتتبع ورصد خمتلف املؤشرات 

وقراء�ا حبكمة وحرفية، وإعداد تقارير موضوعية تساعد اlلس يف إجناح هذا الورش الكبري؛ 
- دراسة ومعاجلة (6376) شكاية وإحالتها على اجلهات املختصة، فضال عن إحالتنا لـ (198) 

شكاية على املفتشية العامة للشؤون القضائية متت دراسة (176) شكاية منها.
الشفافية ومبادئ املسؤولية  أنه بقدر حرصنا على تكريس قواعد  التأكيد على  بُدَّ من  وهنا ال 
واحملاسبة، فإننا �ملقابل لن نتساهل أمام الشكاgت الكيدية اليت تتم بسوء نية بغرض التأثري أو الضغط 

والتشويش؛
- إحالة (24) قاضيا على اlلس األعلى للسلطة القضائية يف إطار مسطرة التأديب بعد دراسة 

متأنية لتقارير السادة املقررين، يف حني تقرر احلفظ يف حق (6) قضاة آخرين. 
وقد سهر[ يف كل هذا على أن متر امللفات التأديبية للقضاة يف إطار من الضما[ت الدستورية 
والقانونية اليت تفعل قواعد املسؤولية والتأطري والتخليق والتوجيه والتقومي، وتوزعت العقو�ت بني العزل 

واإلنذار، كما تقرر عدم مؤاخذة قاضيني اثنني وتعميق البحث يف حق قاض واحد.
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العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل  اليوم، ال أحد فوق احملاسبة، وال جمال لإلخالل �لثقة 
احلاالت الشاذة اليت قد تسيء إىل الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات املبدعة 

والعالمات املضيئة اليت تنري مساء العدالة ببالد[.
- وهنا ال بُدَّ من التذكري ½ننا بصدد وضع اللمسات النهائية ملدونة األخالقيات القضائية اليت 
ستؤطر املمارسة القضائية يف بعديها اجلماعي والفردي، كما سنسهر بكل حزم على صدور قانون ينظم 
آليات اشتغاهلا وفق منهجية ومقاربة  القضائية، وسيساعد على تطوير  للشؤون  العامة  املفتشية  عمل 

عصرية جديدة تساعد على رفع النجاعة واجلودة القضائية وتستوعب متطلبات املرحلة.
رابعا: ورش التواصل.

 وهو من احملاور األساسية اليت حرصنا على إيالئها عناية كبرية �لنظر إىل أن السلطة القضائية ال 
ميكن أن تكون شأ[ خاصا �لقضاة، وإمنا شأن عام حيق للجميع املسامهة فيه بكل مواطنة.

ويف هذا السياق؛ فقد عقد[ سنة 2018 لقاءات تواصلية مشرتكة مع كل املسؤولني القضائيني 
ومجيع هيئات احملامني �ملغرب واجلمعيات املهنية للقضاة يف جو من احلوار املسؤول لبناء الثقة واالنطالق 

حنو املستقبل وفق بر[مج حمدد وآليات عملية [جعة.
خامسا: ورش الديبلوماسية القضائية.

جمالس  رؤساء  من  عددا كبريا   2018 سنة  املنتدب خالل  الرئيس  مؤسسة  استقبلت  حيث   -
السلطة القضائية ووزراء وسفراء ومسؤويل احملاكم العليا ووفود عن مؤسسات قضائية وحقوقية واقتصادية 
من خمتلف قارات العامل ذات ارتباط مبجال العدالة، مع تركيز[ بطبيعة احلال على عمقنا اإلفريقي والعريب 

وجوار[ األورومتوسطي. 
- وقعنا اتفاقية مع كل من الصني وبلجيكا، وشاركنا يف افتتاح السنة القضائية �سبانيا كضيوف 
شرف، وهي كلها كانت مناسبات لعرض التجربة القضائية املغربية، وإبراز حجم التحوالت اإلجيابية اليت 

تعرفها بالد[ يف مجيع اlاالت، واستلهام رؤى جديدة، وخلق شراكات لتطوير آفاقنا.
- دعمنا الشخصي مللفات ترشيح قضاة مغاربة ليتولوا مناصب سامية مبحافل دولية كربى بعد 
منافسة شديدة مع دول ذات تقاليد عريقة يف استقالل السلطة القضائية، حيث نلنا ثقة الدول األعضاء 
مبؤسسات من مستوى اليونيسكو وحمكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية وحمكمة االستثمار 

العربية.
إن فوز[ �ذه املناصب املتميزة خالل السنة املاضية جاء لتأكيد املكانة اليت حيظى �ا املغرب عامليا 

كتجربة متفردة ذات آفاق كربى.
تقدير بدا جليا أيضا من خالل توشيح مملكة بلجيكا لر©سة اlلس األعلى للسلطة القضائية 
التعاون  جمال  يف  املبذولة  الكربى  للمجهودات  اعتبارا  الثاين  ليوبولد  وسام  وهو  شريف،  وسام  ½على 

القضائي الدويل.
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وهي كلها مؤشرات تعرب عن ثقة دولية نعتز �ا، ورسالة واضحة لكل من يريد بكل أسف عرقلة 
هذه التجربة داخليا وتبخيس جمهودا�ا.

لكننا مصممون بكل عزم على مواصلة املسرية بنفس الصدق والوطنية واإلصرار، مؤمنني ½ن هذه 
العراقيل لن تزيد[ إال يقينا ½ننا نسري خبطوات ~بتة يف االجتاه الصحيح.

سادسا: ورش الشراكة.
وهنا ال بُدَّ أن نسجل ما يلي:

أ) - ال بُدَّ أن نعلنها بكل صراحة، مل نلمس وجود مقاربة تشاركية فعلية يف العديد من احملطات 
واملناسبات، فرغم جتاوب اlلس األعلى للسلطة القضائية مع كل املبادرات اليت توصلنا �ا من أجل 
املتعلقة  القوانني  القانوين، حيث قمنا بتشكيل جلان لدراسة مشاريع  النصوص وتكريس األمن  جتويد 
�ملسطرة املدنية واملسطرة اجلنائية والتحكيم والوساطة االتفاقية والطب الشرعي، إال أن عددا من هذه 

املبادرات مل ¨خذ اقرتاحاتنا - املبنية على جتربة كبرية وممارسة عملية - �جلدية واملوضوعية املطلوبة.
 فضال عن العديد من مشاريع القوانني اليت �م الشأن القضائي ال نتوصل �ا، وال تتم إحالتها 
التوفر على رؤية عملية متكاملة، ستدعم بكل ¨كيد دولة احلق  علينا، مما سيحول بكل يقني دون 

واملؤسسات، وتتيح للقضاة تطبيق نصوص أكثر دقة ومهنية وإنصافا.
ب)- ومسامهة منا يف احلقل املعريف القانوين واملهين، فقد فتحنا خالل سنة 2018 جماالت واسعة 
لقضاتنا، حيث ألقى (120) منهم دروسا وحماضرات مبختلف اجلامعات واملعاهد �ململكة، وهم بذلك 
يسامهون يف تكوين عملي متني لطلبتنا، ويؤهلوRم خلوض غمار احلياة املهنية بكل يسر وسالسة، كما 
أطر (238) قاضيا عددا من الدورات التكوينية واألgم الدراسية والندوات العلمية، فضال عن املشاركة 
الوازنة لـ (44) قاض يف مؤمترات ولقاءات دولية، إضافة إىل مشاركة (9) قضاة يف برامج إعالمية خمتلفة.

ج)-  تعييننا لـ (35) قاضيا لعضوية بعض اlالس واللجان أو ر©ستها، أذكر منها اlلس الوطين 
للصحافة وهيئة أطباء األسنان الوطنية واللجنة اليت تشرف على امتحان األهلية ملزاولة مهنة احملاماة وجلنة 
امتحا[ت امللحقني القضائيني وغرفة التحكيم الرgضي، فضال عن القضاة امللحقني بعدد من الوزارات 

والسفارات واملؤسسات الوطنية.
املقاالت  إىل  إضافة  متميزة،  قانونية  قاض إلصدارات   (36) �نتاج  تعزز  القضائي  الفقه  د)- 
والدراسات الغزيرة لعدد كبري من القضاة املنشورة �lاالت الورقية واإللكرتونية الرصينة، هذا دون إغفال 
املسامهة السنوية الكبرية حملكمة النقض يف إنتاج املعرفة القضائية من خالل إصدارا�ا املتنوعة اليت وصلت 
إىل معدل يفوق إصدارا واحدا يف كل شهر، وفتحها ألبوا�ا أمام كل الباحثني والطلبة الذين وصل 

عددهم هذه السنة إىل حوايل (12735) زائر.
وهذا ما يفسر اإلقبال الكبري الذي يعرفه رواق اlلس األعلى للسلطة القضائية �ملعرض الدويل 
للكتاب الذي شهد خالل سنة 2018 تنظيم لقاءات علمية تواصلية مفتوحة بني عموم اجلمهور ورؤساء 
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غرف مبحكمة النقض، وهي مناسبة أدعو فيها اجلميع إىل تشريفنا بزgرة رواقنا �ملعرض هذه السنة، 
�ملناسبة حتت  سننظمها  اليت  الندوة  لفعاليات  واحلضور  اجلهود،  هذه  على كل  �مللموس  واإلطالع 

عنوان: «القضاء ضمانة للحقوق واحلر ت».
احلضور الكرمي؛

تفاصيل كثرية ال يسمح احليز الزمين بعرضها وحتليلها، لكن ما بسطناه �قتضاب يؤشر على إرادة 
حقيقية من أجل خلق دينامية جديدة، وإعطاء انطالقة صحيحة فعلية لورش التأسيس.

شرف التأسيس الذي يلزمنا بكثري من التضحية، ويفرض علينا الصرب من أجل تغيري العقليات 
العمل واملشاركة اإلجيابية دون  التغيري، وتنكب على  واملمارسات لتستوعب املستجدات، وتتأقلم مع 

تبخيس أو عرقلة أو تشكيك.
 حنن اليوم يف موعد مع التاريخ لن خنلفه، وأيدينا ستكون دائما ممدودة لكل املقرتحات اجلادة، 
وأبوابنا مفتوحة لكل اآلراء واالنتقادات واملالحظات دون إساءة أو تطاول أو تدخل غري مقبول، وهي 

أمور تعد خطا أمحراً لن نتساهل يف مواجهتها حفاظا على أخالقيات هذا املشروع اlتمعي الكبري.
احلضور الكرمي؛

لقد كان اختيار[ هذه السنة لشعار: «القضاء ضمانة للحقوق واحلر ت» مستندا على معطيات 
وأرقام واجتهادات قضائية متميزة تعرب بكل جالء عن فلسفة ومضمون هذا الشعار.

ما جمموعه   2018 سنة  أصدروا  قاضيا   (2791) عددهم  البالغ  �ململكة  املوضوع  حماكم  فقضاة 
(3.172.202) حكما، أي بزgدة قدرها 16 % مقارنة �لسنة املاضية، ووصل متوسط احملكوم عند كل 

قاض إىل (1137) حكما يف السنة، أي بزgدة قدرها 18 %.
كما سجلت سنة 2018 زgدة يف نسبة القضاg املسجلة �ذه احملاكم تقدر بـ 17.5 %، واخنفض 

الرائج من القضاg بنسبة 1.5 % مقارنة بسنة 2017.
أما على مستوى حمكمة النقض، فقد استطعنا خالل سنة 2018 حتقيق نتائج مهمة متميزة رغم 
كل اإلكراهات، حيث سجلنا تزايداً كبرياً يف نسبة القضاg املسجلة �حملكمة وصل إىل 80 % ما بني 
سنيت 2011 و2017، وهو رقم بقدر ما يؤشر على إقبال املتقاضني املتزايد وثقتهم الكبرية يف عدالة وجناعة 
حمكمة النقض، إال أنه يدعو إىل ضرورة اإلسراع �الستجابة ملطلبنا يف وضع حواجز قانونية متنع الطعون 

يف عدد من القضاg البسيطة اليت تستهلك كثريا من اجلهد.
كما سجلنا ثبا� يف تزايد نسبة احملكوم الذي وصل سنة 2018 إىل (39911) قرار، ثبات يف املردود 
رغم النزيف الذي تعرفه حمكمة النقض مبغادرة عدد هام من قضا�ا بسبب التقاعد، ودخول جيل جديد 
من القضاة لرحا�ا، حيث جيب أن مينح هلم الوقت الكايف لالندماج يف ديناميكية عمل وصنعة قضاء 

النقض.
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 ورغم كل هذا، فقد استطعنا أيضا تفعيال للحق الدستوري املتعلق �لتقاضي داخل أجل معقول 
أن نصل إىل نسبة 73 % من القضاg اليت مت البت فيها داخل أجل أقل من سنة.

وهي أرقام يف جمموعها ال حتتاج إىل دليل، لكن يف تفاصيلها وجزئيا�ا تطالبنا �عمال الكثري من 
الدراسات والتحليالت، ومنها ضرورة االهتمام خبلية اإلنتاج القضائي األوىل، وهي احملاكم االبتدائية اليت 

تصل إىل حوايل 84,6 % من جمموع القضاg املسجلة مبختلف الدرجات.
الذي  البشري من مسؤولني قضائيني وقضاة، خاصة وأRم من اجليل اجلديد،  اهتمام �لعنصر 
حيتاج الكثري من الدعم والتشجيع، والعناية ½طر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة، وإجياد 

إمكا[ت إدارية ومادية تليب شروط النجاعة القضائية واحلكامة اإلدارية.
وهلذا، فإننا ال نزال نصر على ضرورة التحلي �ملوضوعية عند التفكري يف تدبري العالقات داخل 
احملاكم، وتنظيم آليات االشتغال بني كافة مكو[ت الفعل القضائي من أطر وموظفني وخرباء وشرطة 

قضائية وكافة مهنيي العدالة.
عن  بعيدا  املشاكل  وحل  الفريق،  وروح  والتضحية  احلقيقي  �لتعاون  تتسم  أن  جيب  عالقات 
االنتماءات أو امليوالت اليت ال مكان هلا داخل جسم األسرة الواحدة، أسرة العدالة والقضاء، وبعيدا 

عن املزايدات.
إن القاضي ال يعلن إال نتيجة عمل اآلخرين، ولكن لألسف حيمله البعض هذه النتيجة لوحده، 

وحنن لن نقبل أن تعلق األخطاء والتجاوزات على مشجب القضاء.
لن يكون هناك أي تطوير ملرفق العدالة دون إصالح جذري عميق موضوعي لكل املهن القضائية، 
وهنا البد من اإلشارة إىل أنين كلفت أعضاء اlلس األعلى للسلطة القضائية �عداد دراسات لتشريح 
وضعية هذه املهن، وتقدمي اقرتاحات وتصورات بشأRا، وعزمنا أكيد على املسامهة يف هذا الورش بكل 

اجلدية املطلوبة.
احلضور الكرمي؛

بلور�ا  حناول  اليت  احلقوقية  احلمولة  وضوح  بكل  سريصد  القضائي  للعمل  املتتبع  أن  شك  ال 
االخنراط  وجتسد  واحلرgت،  للحقوق  القضائية  احلماية  تكرس  مبدئية  قرارات  خالل  من  وجتسيدها 
احلقيقي للقضاة يف مسرية اإلصالح مبقاربة واقعية مقاصدية تستهدف حتقيق األمن القانوين والقضائي.

ويف هذا السياق، وتكريسا للمكانة الدستورية اليت أصبحت لالتفاقيات الدولية يف النسق 
التشريعي الوطين، فقد اعتربت حمكمة النقض أن نقل الطفل من مكان إقامته األصلية �خلارج إىل 

املغرب يعد خمالفة التفاقية الهاي اخلاصة �جلوانب املدنية لالختطاف الدويل للطفل.
املدنية  =حلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  أقره  ملا  وتطبيقا 
والسياسية من ختويل املتضرر فرصة للدفاع عن حقه، فقد اعتربت حمكمة النقض أن املشغلة �قدامها 
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على مباغثة األجرية �الستماع إليها حول املنسوب إليها من أخطاء، دون متكينها من كافة الضما[ت 
اليت يكفلها هلا القانون من إ�حة الفرصة هلا للدفاع عن نفسها كي تكون على علم وبينة منه، مع 
إحضار مندوب األجراء ملواجهة ما سيطبق عليها من عقو�ت ضما[ حلقوق الدفاع، جيعل مسطرة 

الفصل التأدييب غري سليمة.
كما أنه تكريسا ملبدأ املساواة يف خمتلف احلقوق اإلنسانية، وحظر كافة أشكال التمييز، فقد 
اعتربت حمكمة النقض أن عقد الشغل املربم بني أجري أجنيب ومشغلته يكون غري حمدد املدة مىت ثبت 
جتديده كل سنة استنادا إىل مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 خبصوص مبدأ عدم التمييز 

يف االستخدام واملهنة، اليت متنع التمييز بسبب اجلنسية يف جمال التشغيل، وحتث على املعاملة �ملثل.
ويف نفس السياق، وتفعيال ملبدأ املساواة يف احلقوق، فقد أيدت حمكمة النقض احلكم الذي 
قضى حبقوق اإل[ث يف االستفادة من اإلرث ومنافعه خبصوص األراضي الساللية استنادا على عمومية 

صياغة الفصل 6 من الضابط املتعلق بتقييم األراضي اجلماعية املؤرخ يف 1997/11/3.
وضما6 للقواعد الدستورية، فقد أرست حمكمة النقض العديد من املبادئ يف عدد من النوازل، 

أذكر منها:
. تكريس مبدأ احلق يف التقاضي كمبدأ أساسي ال جيوز املساس به، حيث أكدت حمكمة 
النقض على عدم حصانة أي قرار إداري من اخلضوع للرقابة القضائية، وأن دعوى اإللغاء ميكن أن توجه 

ضد أي قرار إداري دومنا حاجة إىل نص قانوين صريح جييزها ورغم وجود مقتضى حيظرها.
فقد  الرباءة،  لقرينة  وتكريسا  الدفاع،  العادلة وضمان حقوق  احملاكمة  احلق يف  . يف جمال 
اعتربت حمكمة النقض أن قضاء حمكمة املوضوع �لرباءة بعلة أن جمرد االشرتاك يف خدمة اإلنرتنيت ال 
يفيد علم املشرتك �ستغالله يف االختالس الدويل للمكاملات، ورتبت على ذلك انتفاء عناصر املشاركة 

يف األفعال املنسوبة إليه، تكون بذلك قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها، وأعملت األصل، وهو الرباءة.
. ويف سياق ضمان حماكمة عادلة =ملساطر التأديبية، أكدت حمكمة النقض أن سلوك اإلدارة 
للمسطرة التأديبية يف حق املوظف الذي كان رهن االعتقال دون انتظار البت يف وضعيته مبقتضى حكم 
Rائي حائز لقوة الشيء املقضي به، جيعل املسطرة تتسم بعدم املشروعية لتعذر توصله �إلنذار للعودة 

للعمل ولعدم إمكانية استخالص أنه كان يف وضعية الرتك العمدي للوظيفة.
. وضما6 حلقوق الدفاع أمام احملاكم، وحرصا على متثيل املؤسسات العمومية وشبه العمومية 
ومعها  العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  أن  النقض  حمكمة  اعتربت  فقد  حمام،  طرف  من  ومؤازر�ا 
مصاحلها اخلارجية تعترب مؤسسة عمومية، تتمتع �لشخصية املعنوية واالستقالل املايل، و�لتايل فهي غري 

معفاة من االستعانة مبحام لتمثيلها أمام احملاكم.
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. كما أنه حرصا على ضمان متتيع األجري حبقه يف الدفاع عن نفسه وفق مدونة الشغل، فقد 
أكدت حمكمة النقض أن املشغلة ملزمة قبل فصلها لألجري أن تتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه، وذلك 
بتوجيه استدعاء له يتضمن البيا[ت الكافية ضما[ وصيانة حلقوق دفاعه، معتربة أن االستماع إليه من 
طرف املشغلة بشكل مفاجئ ودون استدعاء، يتعارض مع حقه يف الدفاع عن نفسه، وجيعل الفصل 

الذي تعرض له متسما �لتعسف، يستحق عنه التعويض.
التقاضي بني مجيع اخلصوم، فقد اعتربت حمكمة  التواجهية يف  . وضما6 الحرتام املسطرة 
النقض أن استدعاء األطراف وإخبارهم بتاريخ انعقاد اجللسة، يعترب إجراء مسطرg جوهرg يرتتب عن 

اإلخالل به املساس حبقوق الدفاع، واعتبار احلكم الذي سيصدر خمالفا للقانون.
. كما أنه تكريسا حلق املتهم يف أن يدافع عنه حمام أمام القضاء، فقد أكدت حمكمة النقض 
على ضرورة إشعار املتهم حبقه يف اختيار حمام للدفاع عنه، وإذا عجز عن ذلك، وجب تعيني حمام ملؤازرته 

يف إطار املساعدة القضائية.
تتقمص دور  أن  أن احملكمة ال ميكنها  النقض  القضاء، فقد أكدت حمكمة  . و�طريا لدور 
املشرع التنظيمي، وختلق قاعدة قانونية جديدة، واعتربت تبعا لذلك احلكم الذي قضى بتسوية الوضعية 
اإلدارية ملفتش رئيس بعثة، وحصوله على التعويضات واملكافآت املقررة يف هذا اإلطار، قد جتاوز ما هو 

منصوص عليه قانو[، ومدد آ~ر مقتضيات قانونية على وضعية غري الوضعية املعنية �ا.
. و�كيدا على سلطة القضاء يف إجراءات التنفيذ، فقد اعتربت حمكمة النقض أن سلطة 
اإلدارة يف إصدار قرار منع أو رفض تسخري القوة العمومية لتنفيذ أحكام القضاء يبقى خاضعا لرقابة 
للنظام واألمن  إذا كانت تشكل فعال �ديدا  املعتمدة، وما  التأكد من األسباب  الذي عليه  القضاء 

العامني.
. وضبطا ملناط االختصاص، فقد اعتربت حمكمة النقض أن القرارات الصادرة عن وزير العدل 
�عتباره رئيسا للنيابة العامة اليت تعد جزءاً من اجلهاز القضائي (قبل التعديل) يف إطار الفصل 382 
ق.م.م بسبب جتاوز القضاة لسلطا�م، تعترب قرارات قضائية تطبق يف شأRا املساطر القضائية، وخترج 

عن االختصاص النوعي للقضاء اإلداري.
حمكمة  اعتربت  فقد  اجلميع،  على  القانون  سيادة  وضمان  =حملاسبة،  للمسؤولية  وربطا   .
النقض أن خضوع إدارة التعاون الوطين كمؤسسة عمومية لوزارة التضامن الوطين واملرأة واألسرة والتنمية 
االجتماعية، ال يلزم هذه األخرية بتحمل املسؤولية عن أعماهلا غري املشروعة، ما دام أن اإلدارة املعنية 

�العتداء املادي ذات شخصية اعتبارية واستقالل مايل.
. ويف إطار فرض احرتام األحكام النهائية الصادرة عن القضاء، فقد اعتربت حمكمة النقض 
أن ثبوت احليازة املادية للمشتكي مبقتضى حمضر تنفيذ حلكم قضائي يعترب سندا للحيازة اهلادئة للعقار، 
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وأن منعه من طرف املتهم بقصد حرمانه من التصرف واالستغالل، يعد وجها من أوجه القوة أو العنف 
يغين عن دراسة �قي العناصر من خلسة أو تدليس. 

. وتكريسا لدور حمكمة النقض يف محاية املال العام، فقد قررت أن دعوى اجلمارك هي دعوى 
مستقلة عن الدعوى العمومية اخلاصة جبرائم احلق العام، وأن املشرع خول إلدارة اجلمارك والضرائب غري 
املباشرة حق حتريكها الستخالص اجلزاءات املالية مباشرة، ما دام أنه مل يصدر يف حق املتهم أي حكم 

حائز لقوة الشيء املقضي به خبصوص اجلنحة اجلمركية موضوع املتابعة.
. وحتقيقا للعدالة اإلجرائية يف حتصيل الديون العمومية، =عتبارها الوسيلة الشكلية لضمان 
مسطرة استيفاء احلقوق بشكل سليم، فقد اعتربت حمكمة النقض أن عدم احرتام مسطرة مراجعة 
الضريبة لإلجراءات املتطلبة قانو[ يعد خرقا للمسطرة التواجهية، وأن أي إخالل أو تقصري من اجلهات 
املكلفة بتبليغ الرسالة الثانية إىل امللزم، ال ميكن حتميل وزره هلذا األخري طاملا أنه يكفيه التمسك بعدم 
التوصل �إلشعار، وأن اإلدارة الضريبية الباعثة هي اليت هلا الصفة والصالحية ملساءلة اجلهات املكلفة 

�لتبليغ عن عدم القيام بواجبها.
. وتفعيال لألمن األسري، وتكريسا للطابع املعيشي واالجتماعي للنفقة، فقد قررت حمكمة 
النقض أن احلكم �قتطاع النفقة احملكوم �ا من منبع الريع أو األجر ال يتوقف على ثبوت تقاعس احملكوم 

عليه عن األداء، وإمنا حيكم به بدون قيد أو شرط.
تتعلق =لنسب  الزوجية =لنظر ملا يرتتب عنها من آ[ر  العالقة  توثيق  . ويف إطار ضمان 
وغريه، فقد اعتربت حمكمة النقض أن عدم منازعة املطلوب يف دعوى الزوجية يف التزامه الكتايب بتوثيق 
الزواج، يعد إقرارا منه �لعالقة الزوجية لتطابق اإلجياب والقبول املعترب ركنا يف الزواج، ويغين عن إبراز 

حالة االستثناء الواردة يف املادة 16 من مدونة األسرة.
. ومحاية لألموال املكتسبة أثناء قيام العالقة الزوجية، فقد أكدت حمكمة النقض على وجوب 
إثبات ما عمله الطرف املدعي وما قدمه من جمهود وما حتمله �عتباره شريكا يف العقار املطالب حبصة 

منه، عمال بقواعد اإلثبات العامة اليت يتعني الرجوع إليها كلما انتفى االتفاق بني الطرفني.
األحداث  احلبسية يف حق  العقوبة  أن  النقض  اعتربت حمكمة  فقد  الطفل،  . ومحاية حلقوق 
اجلاحنني تعترب استثنائية، وأن اللجوء إليها يستلزم تعليال خاصا إلبراز الدواعي واألسباب اليت جعلتها 
ضرورية لظروف احلدث أو لشخصيته، بدال من التدابري املنصوص عليها يف قانون املسطرة اجلنائية اليت 

تعترب مقتضيا�ا من النظام العام.
. ورعيا منها للمصلحة الفضلى للطفل احملضون، فقد قررت حمكمة النقض عدم جواز تعديل 
نظام الزgرة واحلضانة ما دام أن ارتباط احملضون �ألم احلاضنة الزال قوg لدرجة ال ميكن فراقه عنها يف 

البلد، فباألحرى أن يتم السفر به خارجه.
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. وتكريسا للحق يف الشغل، فقد قررت حمكمة النقض أن كل شرط من شأنه أن مينع أو حيد 
من مباشرة الشخص حلقه يف الشغل يكون �طال، ويؤدي إىل بطالن االلتزام الذي يعلق عليه، فاملشغل 
الذي اكتفى بتحديد املدة الزمنية اليت مينع على األجري مزاولة نشاطه خالهلا بعد انتهاء العقد، وجعل 
املنع مطلقا من حيث املكان، فإن هذا التصرف يفرغ العقد من حمتواه يف هذا اخلصوص، ألنه غري منشأ 

على وجه صحيح.
. وحفظا لألمن الصحي، فقد أكدت حمكمة النقض على أن غياب الشروط الصحية حلفظ 
بسالمة  الوقت ميس  نفس  املستهلك، ويف  يشكل خطرا على صحة  املخبزة  داخل  األجراء  وسالمة 
األجراء وصحتهم وكرامتهم أثناء االشتغال، واعتربت بذلك أن رفض األجري للعمل ومغادرته له رغم 
إنذار املشغل �ختاذ تدابري الزمة ختص اإلصالحات من طرف اجلهة املعنية، ال جيعل من مغادرته تلك 

مغادرة تلقائية.
. ومحاية ملرفق الصحة العمومي من نزيف األطر الصحية، وضما6 جلودة اخلدمات الصحية، 
فقد استقر عمل حمكمة النقض على أن لإلدارة السلطة التقديرية التامة يف قبول أو رفض استقالة الطلبة 
اخلارجيني والداخليني واملقيمني �ملراكز االستشفائية تبعا ملا تقتضيه املصلحة العامة، ولسد اخلصاص 

احلاصل يف األطر الطبية مبرافق الصحة العمومية.
. وختليقا �ال املمارسة الطبية، فقد قررت حمكمة النقض أن كراء جزء من مصحة إىل فريق 
من األطباء ملزاولة اختصاص ذو طبيعة طبية يقتضي احلصول ابتداء على ترخيص من األمانة العامة 
للحكومة، وأن عدم توفر هذا الفريق الطيب على هذا الرتخيص من شأنه أن يؤثر على املصحة بكاملها 

بتوقيف نشاطها كلية، ويرتب مساءلتها.
. وتكريسا لألمن البيئي، فقد اعتربت حمكمة النقض أن املشغلة مل تنه عالقة الشغل �راد�ا 
املنفردة، بل إن توقيف إنتاج األكياس البالستيكية كان امتثاال إلرادة املشرع، وهو ما يعترب تطبيقا لنظرية 
«فعل األمري»، ويبقى كل تعويض عن الضرر الذي تعرض له األجري، من جراء هذا اإلجراء اخلارج عن 

إرادة املشغل، على غري أساس. 
. وضما6 لألمن العقاري، =عتباره دعامة أساسية لالستقرار واالستثمار، وحتصينا للرسم 
العقاري من أي طعن، فقد اعتربت حمكمة النقض أنه ال جمال للتمسك مبقتضيات الفصل 118 من 
الدستور للطعن يف قرار احملافظ على األمالك العقارية بتأسيس الرسم العقاري، ما دام املشرع قد أضفى 
مرتكب  على  يقيموا  أن  فقط  التدليس  حالة  للمتضررين يف  التطهري، وخول  مبدأ  على  مطلقة  صفة 

التدليس دعوى شخصية ½داء التعويض.
. ويف نفس السياق وضما6 لعدالة عقارية حتمي املمتلكات وتكرس الثقة يف الرسم العقاري، 
فقد أكدت حمكمة النقض مشروعية موقف احملافظ على األمالك العقارية الرامي إىل رفض تقييد عقد 
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البيع �لرسم العقاري بعلة عدم صحة عقد الوكالة املعتمدة يف إبرام العقد املذكور، ما دام أن املشرع أوكل 
إليه صالحية مراقبة صحة الو~ئق حتت مسؤوليته الشخصية.

فقد  واالقتصادي،  االجتماعي  بعديها  يف  الساللية  اجلماعات  أراضي  حلماية  وجتسيدا   .
اعتربت حمكمة النقض أن الغاية من اإلذن �لرتافع لنائب اجلماعة الساللية هي إطالع اجلهة الوصية، 
وال يعد هذا اإلذن شرطا لتحريك الدعوى العمومية اليت تبقى للنيابة العامة السلطة الكاملة يف إقامتها 

إال ما أستثين بنص القانون.
. ومحاية حلقوق املّالك يف إطار نظام امللكية املشرتكة للعقارات املبنية، فقد أكدت حمكمة 
النقض على أن املرجع يف حتديد الغرض املعدة له أجزاء العقار املفرزة واملشرتكة، وشروط استعماهلا هو 
نظام امللكية املشرتكة، و�لتايل فال جيوز فرض قيود على حقوق املالك املشرتكني يف األجزاء املفرزة لكل 

واحد منهم، �ستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار املشرتك وخبصوصياته وموقعه.
. ويف جمال بيع العقارات يف طور اإلجناز ورغبة يف مواجهة االختالالت احلاصلة =لبيوعات 
العقارية، فقد اعتربت حمكمة النقض عقود البيع االبتدائي غري احملررة من طرف اجلهة املنصوص عليها 

قانو[ �طلة وغري منتجة ألي أثر.
. وتكريسا لضما6ت األمن االستثماري الدويل، فقد قررت حمكمة النقض مسؤولية البنك 
الوطين املوجه له األمر �لتحويل عن أخطاء البنوك األجنبية اليت حتل حمله يف تنفيذ ذلك األمر، سواء 
اختارها لذلك أم ال، مع حفظ حقه يف الرجوع على هذه األخرية، وهو ما يعزز الضما[ت املقررة قانو[ 

حلماية عمليات تداول األموال.
حمكمة  قضاء  النقض  حمكمة  أيدت  فقد  التجاري،  التحكيم  ملؤسسة  ودعما  وتشجيعا   .
املوضوع اليت امتنعت عن مراقبة قناعة اهليئة التحكيمية، فيما استخلصته من الوقائع والو~ئق، استنادا 

على مبدأ مسو إرادة املتعاقدين، وتضييقا ملفهوم النظام العام كما ذهب إىل ذلك القضاء املقارن.
هذه مناذج لبعض قرارات وتوجهات حمكمة النقض اليت مسح احليز الزمين الضيق �ستعراضها، 
وتلزمنا �لتنويه عاليا بقضاتنا األجالء، وحبرصهم على أداء األمانة بكل ضمري وإخالص، فلهم منا عظيم 

التقدير وعظيم االمتنان.
كما أوجه كل عبارات التنويه والتقدير لكافة أطر وموظفي كتابة الضبط الذين يعدون أساس جناح 

العمل القضائي واإلداري يف شخص السيد رئيس كتابة الضبط.
كما أغتنم هذه املناسبة لنكرس قيم الوفاء واالعرتاف �لفضل ألهله، قضاة أفذاذ، ومدارس يف 
الصناعة العلمية والفقهية، قضاتنا الرواد الذين غادروا قاعات احملاكم، ومنهم من غادر[ إىل دار البقاء، 
لكنهم ما غادروا قط وجداننا، فلهم منا صادق الدعاء ½ن يتقبل هللا منهم صاحل أعماهلم، وجيازيهم 

اجلزاء األوىف.
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القضائية، قضاة وموظفني، كل �مسه  األسرة  لكل  أعرب  أن  الكلمة امسحوا يل  هاته  ويف ختام 
وصفته، عن شكري وتقديري لكل ما بذلوه طيلة السنة من جمهودات كبرية، وما أ�نوا عنه من إخالص 
وعطاء بروح الفريق الواحد، مستهدفني رضا هللا وخدمة هذا الوطن، وأدعوهم إىل مواصلة املسرية بنفس 

العزمية واإلصرار على الرقي.
يقول عز وجل يف حمكم كتابه: (ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهللاَِّ َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن 

اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اهللاَِّ َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن). صدق هللا العظيم.
والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته. 
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كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019
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بسم هللا الرمحن الرحيم 

والصالة والسالم على أشرف املرسلني وآله وصحبه

السيد الرئيس األول؛

السادة رؤساء الغرف ورؤساء اهليئات واملستشارون أعضاء احملكمة املوقرة؛

حضرات الضيوف واحلضور الكرمي؛

ساحنة  مناسبًة   ،2019 القضائية  السنة  افتتاح  عن  لإلعالن  املنعقدة  الرمسية  اجللسة  هذه  تعترب 
النفتاِح القضاء على حميطه، وإطالِع املواطنني على أهِم توجهات االجتهاد القضائي، واإلعالِن عن 
بعض اإلحصائيات املتعلقة بسري القضاg �حملاكم، والسيما حمكمة النقض. ولذلك فإن حضورَُكم بيننا، 
للدعوة، دعماً  تلبيتكم  يـَْعَتِرب  الذي  القضائي،  للجسم  الكرام، هو مصدر سعادة  الضيوف  حضرات 
الستقالل السلطة القضائية الناشئة، وإميا[ بدورها يف حتقيق التوازن داخل اlتمع، واحلفاظ على استقرار 

املعامالت، ومحاية األمن والنظام العام، وصون احلقوق واحلرgت.
ألجل ذلك، يشرفين �مسي، و�سم مجيع قضاة النيابة العامة أن أتقدم إليكم �لشكر، وأعرب لكم 

عن أصدق مشاعر االمتنان والتقدير.
السيد الرئيس األول؛

حضرات السيدات والسادة أعضاء هيئة احملكمة؛

èيت افتتاح السنة القضائية هذا العام، وقد أمتت مؤسسة ر©سة النيابة العامة السنة األوىل من 
وجودها كمؤسسة قضائية تنتمي للسلطة القضائية املستقلة. وإذا كان هذا االستقالل قد مت يف نطاق 
و�لنظام  القضائية  للسلطة  األعلى  �lلس  املتعلقني  التنظيميني  للقانونني  وتنفيذاً  الدستور،  أحكام 
األساسي للقضاة، فإن النيابة العامة مدينٌة بتنزيل استقالهلا إىل السدة العالية �é، جاللُة امللك حممد 
السادس نصره هللا، حيُث متكنْت ر©سة النيابة العامة أن ترى النور يف اإل�ن احملدد قانو[ً بفضل الدعم 
امللكي والعناية السامية ألمري املؤمنني. وهي فرصٌة لتقدمي الشكر والثناء جلاللة امللك، وجتديد عزم أعضاء 
النيابة العامة للوفاء لتعليماته السامية �الضطالع مبهامهم �خالص ملبادئ العدل واإلنصاف، يف احرتام 
�م للقانون، والدفاع عن احلق العام والذود عنه، ومحاية النظام العام والعمل على صيانته، واحلرص على 

صيانة حقوق وحرgت املواطنني واملواطنات يف إطار من التالزم بني احلقوق والواجبات.
كما أRا مناسبة ساحنة لنتقدم للسلطتني التشريعية والتنفيذية بوافر التقدير من أجل التعاون املثمر 
وإرادة واضحة يف  القضائية،  السلطة  احرتام الستقالل  والربملان من  احلكومة  عنه  أ�نت  وملا  والبناء، 

التعاون معها يف إطار روح الدستور، وبناًء على مقتضياِت فصله األول.
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كما أRا مناسبٌة للنيابِة العامة للثناء على جهود مساعديها وشركائها يف العمل، والسيما مصاحلُ 
الشرطة القضائية التابعة لألمن الوطين وإدارة مراقبة الرتاب الوطين والدرك امللكي و�قي مكو[ت الشرطة 
العدالة،  العامة و�قي مساعدي  النيابة  الضبط وكتا�ت  الدفاع وموظفي كتا�ت  وهليئات  القضائية، 

ومصاحل السجون واملالية.
وال تفوتين املناسبة يف أن أتقدم ½صدق عبارات الشكر ألعضاء اlلس األعلى للسلطة القضائية، 
الذي يقود �دوء سفينة السلطة القضائية املستقلة، ويدعُم جهوَد ر©سة النيابة العامة يف رسم حدود 
السادة رؤساء  لكافة  والشكُر موصوُل  والقوانني.  الدستور  أطرها  مبهامها كما  استقالهلا واالضطالع 
الغرف واملستشارين مبحكمة النقض وللسادة الرؤساء األولني حملاكم االستئناف ورؤساء خمتلف احملاكم 
واملستشارين والقضاة، من أجل اجلهود املتميزة اليت بذلوها خالل هذه السنة للوفاء ملهمتهم والرفع من 

جناعة أداء احملاكم.
كما أتقدم �لشكر للسيد رئيس كتابة الضبط مبحكمة النقض ورئيس كتابة النيابة العامة �ا، 
ولسائر أطر وموظفي الكتابتني من أجل العمل اجلاد الذي يقومون به بتفان وإخالص لواجبهم املهين 

املقدس.
وبطبيعة احلال، فإن السيد احملامي العام األول واحملامني العامني مبحكمة النقض، والسادة الوكالء 
العامني للملك ووكالء امللك لدى خمتلف احملاكم ونوا�م، وقضاة وأطر ر©سة النيابة العامة، يستحقون 
مين وقفة طويلة لإلشادة ½دائهم املتميز، ونضاهلم اليومي يف سبيل خدمة مبادئ العدالة والوفاء لقيم 
اإلنصاف، واالضطالع بدورهم يف تطبيق القانون والدفاع عن اlتمع ومحاية حقوق وحرgت األشخاص 
واجلماعات. وهي جهود أصبح اlتمع يلمس نتائجها ويذوق مثارها من خالل حرص النيابة العامة 
على التواصل مع احمليط، والتفاعل مع قضاg اlتمع، واملبادرة التلقائية إىل الدفاع عن مصاحله، راجياً أن 
يستمروا يف تعبئة صفوفهم لالضطالع �ذه املهام من أجل إعطاء صورة واضحة للمواطنني على كون 
النيابة العامة مؤسسة وطنية مستقلة �دف �ألساس إىل خدمة مصاحل الوطن واملواطن كما حددها 

الدستور والقوانني.
السيد الرئيس، حضرات أعضاء احملكمة احملرتمني؛

عرفت السنة املْنصرمة امليالد احلقيقي ملؤسسة ر©سة النيابة العامة �عتبارها مؤسسة قيادية داخل 
السلطة القضائية املستقلة، تضطلع �لدور الذي أسنده هلا الدستور والقوانني إىل جانب اlلس األعلى 
ا يف إطار االنسجام التام الذي  للسلطة القضائية، دون تداخل أو تزاحم يف اختصاص كل منهما، وإمنَّ
جيسد وحدة اجلسم القضائي واحتاد رؤيته. وقد جتلى حرص اlلس - يف هذا اإلطار - يف وضع أطر 
قضائية عالية املهارات رهن إشارة ر©سة النيابة العامة لتمكينها من الوفاء �لتزاما�ا. كما اتضح جبالء 
حرص اlلس على معاملة قضاة النيابة العامة على أساس نفس املعايري اليت يتعامل �ا مع زمالئهم 
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قضاة احلكم، مع حرصه على احرتام مقتضيات الفقرة األخرية من الفصلني 110 و116 من الدستور 
املتعلقتني �لسلطة الر©سية التسلسلية للنيابة العامة. كما عني اlلس ثالثني قاضياً إضافيا �لنيا�ت 
العامة �حملاكم. ورغم أن هذا الرقم بعيد عن االحتياجات احلقيقية للنيا�ت العامة، واليت قدر[ها يف 
تقرير[ األول مبا ال يقل عن (400) قاض، وأنه ال يكاد يفي حباجيات احملاكم االبتدائية الست اليت مت 
افتتاحها يف شهر دجنرب املاضي، فإننا نعاين خصاصاً لدى احملاكم يف القضاة، يهم قضاء احلكم وقضاء 
لتاليف  لتعيني قضاة جدد  مالية كافية  مناصب  بتخصيص  املطالبة  إىل  يدعو[  ما  العامة، وهو  النيابة 
اخلصاص امللموس �حملاكم، وأيضا من أجل متكني مثانية حماكم جديدة من العمل، ينتظر افتتاحها خالل 
الشهور القادمة، وتتطلب وحدها ما ال يقل عن مخسني من أعضاء النيابة العامة، �إلضافة إىل أكثر 

من ضعفهم من قضاة احلكم.
و�لعودة إىل انطالقة ر©سة النيابة العامة يف ممارسة مهامها، فقد كانت السنة املاضية، مرحلة لبناء 
هياكل املؤسسة وتنظيم مصاحلها. ورغم اخلصاص املعاين يف املوارد البشرية، والذي يرجع إىل أسباب 
قانونية وتنظيمية وواقعية خمتلفة، ما يزال جيري حلها، فإن تقييمنا للسنة األوىل من عمر الر©سة القضائية 
طري سري النيا�ت العامة، واإلشراف على  للنيابة العامة يعترب إجيابياً، حيث متكنت من القيام بدورها يف̈ 
تنفيذ السياسة اجلنائية. وهو ما سيكون موضوع تقرير[ الثاين الذي سيقدم للمجلس األعلى للسلطة 
القضائية. وستحال نسخاً منه على املؤسسة التشريعية. كما سيتم إطالع الرأي العام عليه خالل الربع 

األول من السنة اجلارية إن شاء هللا.
كما أننا متكنا من بناء جسور للتواصل مع املواطنني سعيا لكسب ثقتهم، وجعل النيابة العامة يف 
خدمتهم. ونعتقد أن توصل ر©سة النيابة العامة مبا يزيد عن عشرة آالف شكاية خالل السنة، أكثر من 
80 % منها مت إيداعها من طرف املشتكني أنفسهم بشعبة الشكاgت املفتوحة مبقر ر©سة النيابة العامة، 

هو دليل على ثقة املواطنني �ذه املؤسسة اجلديدة، اليت تسعى إىل تطوير مستوى خدما�ا للمتقاضني، 
واعتمدت نظاماً إلشعارهم مبآل شكا�gم عن طريق الرسائل اهلاتفية، فيما جيري تطوير هذه اخلدمات 

ورقمنتها إلعفاء املواطنني من التنقل، وتقليص آجال البت يف الشكاgت.
كما أن ثقة املواطن �ملؤسسة تعكسها نتائج اخلط اهلاتفي املباشر للتبليغ عن الرشوة، والذي تلقى 
منذ إحداثه يف منتصف شهر ماي ما يزيد على 19168 مكاملة هاتفية. بعضها محل عبارات التشجيع 
للمؤسسة، وأدى بعضها اآلخر إىل ضبط 62 حالة رشوة مهت خمتلف جهات اململكة، ومشلت موظفني 
وعاملني من عدة قطاعات. ونعترب أن ثقة املواطن يف هذا اخلط ستؤدي إىل ازدgد مستوى الردع العام 
لقضاg الرشوة، ال سيما وأنه يشكل وسيلًة [جعة وسهلة للولوج إىل العدالة. كما أن الصرامة اليت يتبعها 
يف احلفاظ على سرية التبليغات، اليت تتم من املواطنني إىل قضاة ر©سة النيابة العامة مباشرًة وبدون أي 
وسيط، حفاظاً على سرية البحث، تعد من مفاتيح جناح هذا اخلط، والذي ما كان ليـُْنِتج هذا الرقم 
اهلام من العمليات يف سبعة أشهر من إحداثه، لوال حرص السادة الوكالء العامني للملك ووكالء امللك، 
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ومعهم السادُة ضباط الشرطة القضائية املنتمون ملصاحل األمن الوطين والدرك امللكي، والذين حيرصون 
على تنفيذ مهامهم يف ضبط حاالت الرشوة يف وضعية تلبس، و�حرتام �م للقانون. 

كما أن الشكر موصول للمحاكم اليت تويل هذه القضاg األمهية اليت تستحقها �عتبارها واحدة 
من أولوgت السياسة اجلنائية الوطنية، �لنظر ملا حتظى به مكافحة الفساد من اهتماٍم لدى املواطنني 
الرسالة  إلبراز  القضاء  على  معقود  واألمل  السواء.  على  العامة  والسلطات  املدين  اlتمع  ومنظمات 

الردعية املتوخاة من هذا اخلط بواسطة أحكام تعكس صرامته يف حماربة الفساد.
السيد الرئيس؛

املاضية، ألRا  القضائية  السنة  العامة خالل  النيابة  احلديث عن منجزات  أطيل يف  أن  أريد  ال 
ستكون موضوع التقرير الذي سأقدمه حبول هللا إىل اlلس األعلى للسلطة القضائية تنفيذا للمادة 110 
من القانون التنظيمي املتعلق �lلس. ولكن أستأذنكم يف احلديث عن تطلع فئات من القضاة، وبينهم 
قضاة النيابة العامة إىل تسوية وضعيا�م املادية، مستغال تواجد بعض أعضاء احلكومة بيننا، ومنهم سيادة 
وزير العدل، ألذكر بتأخر صدور النصوص التنظيمية املتعلقة حبقوقهم املادية اليت أقر�ا املواد 27 و28 
و29 و75 من القانون التنظيمي املتعلق �لنظام األساسي للقضاة، والسيما التعويضات عن الدميومة اليت 
يقوم �ا قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والتعويض عن مهام املسؤولية وعن التنقل واالنتداب. واليت 
يتوقف تنفيذها على نص تنظيمي. وأرجو أن يتجلى التعاون بني السلطات يف اهتمام احلكومة بتفعيل 
هذا املقتضى القانوين �لنظر ملا له من أمهية على وضعيات القضاة. وما ميثله من اهتمام ببناء السلطة 
القضائية املستقلة اليت أكد جاللة امللك يف خطابه مبناسبة افتتاح السنة التشريعية 2010-2011 أRا: 
«بقدر ما هي مستقلة عن اجلهازين التشريعي والتنفيذي، فإ�ا جزء ال يتجزأ من سلطة الدولة. 

فالقضاء مؤمتن على مسو دستور اململكة، وسيادة قوانينها، ومحاية حقوق والتزامات املواطنة». 

كما أريد أن أ[دي من هذا املقام بضرورة التعجيل بتنزيل �قي برامج إصالح منظومة العدالة 
املتعلقة �ملهن القضائية و�لتكوين. ويف هذا اإلطار أدعو إىل التعجيل �عادة النظر يف تنظيم املعهد 
العايل للقضاء، وإسناِد اإلشراف عليه للسلطة القضائية، ومتكِني ر©سِة النيابة العامة من تنفيذ برامج 
الطلبات،  للتعبري عن  مبسطٍة  مساطَر  إقرار  بواسطته، عن طريق  الالزمة ألعضائها  والتأطري  التكوين 
ومراعاة احلاالت االستعجالية النامجة عن صدور قوانني جديدة خالل السنة القضائية، تتطلب استعجاَل 
واملسؤولني  العامة  النيابة  ر©سة  إشراك  إىل  سابقاً. �إلضافة  برجمتها  عدم  رغم  تكوينية  حلقاٍت  عْقِد 

القضائيني يف حتديد برامج التكوين، واإلشراف على تنفيذها وتقييمها.
االستقالل  حتقيق  بدون  َيْكتمل  لن  القضائية  السلطة  استقالل  أن  إىل  أشري  أن  أود  كما 
املايل واملادي للمحاكم، وإقراِر سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية. ونعتقد أن محولة الفصل 107 
من الدستور تتطلُب تسيري السلطِة القضائية للموارد البشرية واملالية الالزمة هلا ألداء مهامها دون تدخل 
سلطات أخرى، حىت تكون قادرًة على إجناز براجمها وتنفيذ التزاما�ا الدستورية. ونتساءل اليوم، كيف 
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ميكن جتسيد استقالل النيابة العامة إن كانت النصوص القانونية والتنظيمية ال متكن ر©سة النيابة العامة 
من تنفيذ براجمها بَنفسها. وكيف هلا أن ُتطور أداءها وهي ال تسيطر حىت على الشبكة املعلوماتية اليت 
تستخدمها النيا�ت العامة �حملاكم، وال تتوفر حىت على اإلحصائيات القضائية، و�ألحرى تطويرها أو 

تعديلها.
ولئن كان من البديهي أن أختتم هذا اجلزء من مداخليت �لتأكيد على اخنراط ر©سة النيابة العامة 
يف تنفيذ وتفعيل ودعم خمتلف برامج إصالح منظومة العدالة، فإRا تعترب ختليق مهن العدالة من جهة، 
والتكوين املستمر واملتخصص ملكو[�ا من جهة ~نية، وحتديث ورقمنة أساليب عملها من جهة ~لثة، 
من أهم األوراش اليت يتعني االشتغال عليها يف هذه املرحلة بتعاون وتنسيق بني مجيع الفاعلني، ويف 

احرتام �م ملقتضيات الدستور املتعلقة بفصل السلطات وتعاوRا وتوازRا.
السيد الرئيس؛

تـََعّود[ يف مثل هذه املناسبة أن نستعرض نشاط حمكمة النقض خالل السنة املنصرمة، وتقدمي 
اخلطوط العريضة والتوجهات العامة لألداء القضائي يف الفرتة القادمة. 

وحىت ال أكرر ما سبق أن تفضلتم به يف كلمتكم البليغة، وبفصاحتكم املعهودة، من معطيات عن 
اجتهادات حمكمة النقض، وإحصاء القضاg �ا، فإنين سأقتصر على بعض اإلشارات اليت تعتربها النيابة 
العامة �ذه احملكمة ذات داللة �لنسبة ملستقبل األداء القضائي �حملكمة األعلى على الصعيد الوطين.

املسجلة حبوايل مخسة آالف  اجلديدة   gالقضا اخنفاض عدد  أنه رغم  الصدد يالحظ  ويف هذا 
قضية عن السنة اليت قبلها، حيث مل ُتَسجَّل خالل سنة 2018 سوى 42561 قضية جديدة. يف حني 
مت تسجيل 47657 قضية خالل سنة 2017، وهو مؤشر إجيايب نتمىن استمراره حىت يُبدد اهلاجس الذي 
كان يؤرق كل فعاليات حمكمة النقض خالل السنوات األخرية، خبصوص ارتفاع عدد القضاg اجلديدة 
بوترية مطردة سنة عن أخرى. والذي يؤثر على اlهودات املبذولة، وعلى نسبة املخلف من القضاg غري 
احملكومة، إذ ارتفع عدد القضاg املسجلة من 36080 قضية سنة 2014 إىل 47657 قضية سنة 2017، 
أي بزgدة أكثر من 10000 قضية خالل ثالث سنوات. وهو ما يتجاوز كل جهود قضاة حمكمة النقض 

�لنظر الستقرار عددهم.
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إحصاء عام للقضا* املسجلة واحملكومة

من سنة 2014 إىل غاية سنة 2018

النسبةاحملكومالنسبةاملسجلالسنة
201436080% 3 +32698% 18 +
201541374% 15 +37878% 16 +
201641873% 1,2 +38659% 2,1 +
201747657% 13,8 +39655% 2,6 +

201842561% 10,69 -39911% 0,64 +

ورغم هذا االخنفاض امللموس، فإن عدد القضا3 املسجلة يفوق قدرات قضاة احملكمة، واليت ال 
ميكنها مواكبة العدد احملكوم من القضا3 للعدد املسجل منها، حيث مل يتم احلكم سوى يف حوايل أربعني 
ألف قضية (39.911)، بينما بلغ عدد القضا3 اجلديدة املسجلة 42.561 قضية. أي أن احملكوم أقل 
من املسجل حبوايل 2600 قضية. ورغم أن احملكوم خالل سنة 2018 جتاوز ب 0.64 % ما مت حكمه 

خالل سنة 2017، فإنه مل يؤثر على نسبة املتخلف من القضا3 اليت ارتفعت من 43507 قضية سنة 2017 
إىل 46121 قضية يف eاية سنة 2018.

عدد القضا* الرائجة يف 
فاتح يناير 2018 

(أي املخلف من سنة 
(2017

عدد املسجل 
خالل سنة 

2018

جمموع املخلف 
واملسجل

احملكوم 
خالل سنة 

2018

املخلف يف Rاية 
سنة1 2018

4350742561860683991146121

1وخالل سنة 2018، عرفت حمكمة النقض رواج ما يزيد على 86.000 قضية، حيث كان املتخلف 

42.561 قضية  إليها  43.507 قضية، وأضيفت  2018 يف حدود  يناير  فاتح  السابقة يف  السنوات  من 
جديدة مت تسجيلها سنة 2018، أي كان جمموع املخلف يف 31 دجنرب 2018 هو 46.121 قضية.

وينتظر أن يرتفع هذا الرقم إىل ما يتجاوز 90 ألف قضية خالل السنة اجلارية. ولذلك فإن فرضية 
البت فيها مجيعا خالل السنة تتطلب مضاعفة عدد املستشارين العاملني tحملكمة مرة ونصف على 

األقل.

1 - احلاصل احلقيقي هو 46157، ولكن الفرق يتعلق مبلفات تكرر تسجيلها بسبب تداوهلا بني الغرف بسبب االختصاص (قدره 
36 ملفا). 
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وإذا كنا نعاين اجلهد اجلبار الذي يبذله قضاة حمكمة النقض للبت يف القضا3 املعروضة على 
احملكمة، فإننا نعتقد أن األمر قد tت يتجاوز قدرا�م. ولالستدالل على ذلك فإن معدل إنتاج كل 
مستشار من مستشاري حمكمة النقض خالل سنة 2018 جتاوز 235 قراراً يف السنة، أي مبعدل شهري 
يتجاوز 20 قراراً شهر3ً. ويرتفع هذا املعدل لدى الغرفة اجلنائية إىل حوايل 40 قراراً شهر3ً. وهو ما يدعو 

إىل املالحظات التالية:
معدل القرارات الصادرة عن كل مستشار 

خالل شهر دجنرب 2018 حسب الغرف

معدل القرارات لكل عضو فيهاالغرفة

14املدنية

16األحوال الشخصية واملرياث

15التجارية

23اإلدارية

24االجتماعية

39اجلنائية

22املعدل العام

- إن احلرص على ز3دة كمية اإلنتاج قد يُؤثر يف جودة القرارات؛
- إن الز3دة يف عدد املستشارين tلغرف، تتسبب يف صعوtت tلنسبة للتأطري وتوحيد االجتهاد، 
tلنسبة لرؤساء الغرف املطلوب منهم االشتغال على خمتلف مشاريع القرارات اليت ينتجها أعضاء الغرفة 
(بعض اهليئات تتكون من ستة أو سبعة أعضاء). وكذلك tلنسبة للمحامني العامني، إذ من املفرتض 

أن يشتغل احملامي العام على مجيع امللفات املدرجة أمام اهليئة؛
- إن ازد3د عدد اهليئات بكل غرفة يكون مبعثاً لنقص االنسجام يف تشكيالت نفس الغرفة. 
وعلى سبيل املثال فإن الغرفة اجلنائية تتكون من 12 هيئة، والغرفة املدنية تتكون من 9 هيئات. وكل هيئة 

تتكون على األقل من 5 أعضاء؛
- إن مواجهة إشكال كميات اإلنتاج بز3دة عدد القضاة أو عدد اهليئات يف كل الغرف سيؤدي 
إىل تفاقم اإلشكاليات املشار إليها يف املالحظات السابقة. tإلضافة إىل أن �قلم القضاة مع طرق 

العمل مبحكمة النقض يتطلب عدة سنوات من املمارسة �ذه احملكمة؛

- إن عدد طلبات النقض املقبولة ال يتجاوز 23 % من ملفات النقض احملكومة، وهو ما يؤكد 
املبالغة يف الطعن tلنقض بسبب سهولة استعماله وغياب حواجز قانونية موضوعية أو شكلية للجوء 

إليه على غرار ما تقره التشريعات املقارنة.
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إحصاء عام للقرارات املنقوضة 
من سنة 2014 إىل غاية سنة 2018

عدد امللفات احملكومةعدد امللفات املنقوضةالسنة
النسبة املئوية للقرارات 

املنقوضة
2014559032698% 17,10

2015659337878% 17,41

2016758038659% 19,61

2017861139655% 21,72

2018942539911% 23,62

ولذلك ننادي مرة أخرى بتدخل املشرع لرتشيد الطعن tلنقض واحلد من املبالغة يف استعماله 
عن طريق وضع شروط شكلية أو موضوعية تراعي قيمة النزاع أو احلق املتقاضى بشأنه، أو فرض رسوم 

مسبقة بشأنه تتملكها خزينة الدولة يف حالة عدم قبوله. 

الدفاع  وأعضاء  العامة  النيابة  أعضاء  �طري  تقتضي  الضرورة  أن  نعتقد  ذلك،  إىل  وtإلضافة 
نسبة تتجاوز  قبوهلا شكال  عدم  يتم  اليت  الطعون  وذلك ألن  النقض.  مذكرات  على حترير  وتدريبهم 

 30.43 % من جمموع القرارات السلبية اليت أصدر�ا حمكمة النقض خالل سنة 2018 (أي 12148 قرارا 
من حوايل 40 ألف قرار).

إحصاء عام للقرارات املوضوعية والشكلية 

من سنة 2014 إىل غاية سنة 2018

السنة

عدد 

القرارات 

املوضوعية

النسبة
عدد القرارات 

الشكلية
النسبة

201422494% 68,7910204% 31,21

201526763% 7111115% 29

201628088% 7310571% 27

201728393% 7211262% 28

201827763% 69,5712148% 30,43
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ونشري هنا إىل أن النيابة العامة لدى حمكمة النقض عازمة خالل السنة اجلارية على عقد دورات 
تكوينية لفائدة السادة نواب الوكالء العامني للملك لدى حماكم االستئناف املكلفني بتحرير مذكرات 
الطعن tلنقض، راجياً من السيد الرئيس األول والسادة رؤساء الغرف واهليئات واملستشارين التفضل 
بدعم هذه املبادرة اليت نعتقد أeا ستكون مفيدة ألداء العدالة عموماً وحملكمة النقض على اخلصوص.

ومن جهة أخرى فرغم ضغط العمل الذي يواجهه قضاة حمكمة النقض، فإeم استطاعوا أن حيققوا 
أهدافاً جيدة على مستوى اختزال آجال البت يف القضا3، ذلك أن %75 من القضا3 الرائجة tحملكمة 
يقل �ريخ تسجيلها عن سنة واحدة. وأنه من بني حوايل 48000 ملفا يروج tحملكمة، فقط 1642 ملفا 

يرجع �رخيها إىل ما قبل سنة 2017.
إحصاء آلماد البت يف امللفات الرائجة خالل سنة 2018

أقل من سنةأكثر من سنة
1089429017

ومن جهة أخرى فقد استطاعت احملكمة أن حتافظ على مستوى عدد ملفات املعتقلني يف حدود 
1100 قضية. وهذا الرقم ينقص عن املخلف يف السنة الفارطة ب 79 ملفاً.

املسجل واحملكوم والرائج لقضا* املعتقلني

من سنة 2014 إىل غاية سنة 2018

الرائجاحملكوماملسجلالسنة
2014322832091368

2015307931161325

2016320129931526

2017359837671179

2018298930861100

معدل القضا* lلنسبة لكل حمام عام خالل سنة 2018

عدد القضا* احملكومة 
املقدمة فيها مذكرات 

كتابية
عدد اهليئات بكل 

الغرف
عدد احملامني العامني جبميع 

اهليئات
معدل املذكرات 

الكتابية لكل حمام 
عام

39.91130301.330



36

السيد الرئيس والسادة املستشارين احملرتمني؛

إن بيان جمهود قضاة حمكمة النقض ال ميكن أن يستقيم دون اإلشارة إىل اlهود اخلارق الذي 
قد  احملكمة  هيئات  أمام  العامة  النيابة  ميثلون  بينهم  من   30 أن  ذلك  العامون،  احملامون  السادة  يبذله 
استطاعوا تقدمي مستنتجات كتابية يف ما يقارب 40 ألف قضية، أي مبعدل يزيد عن 1300 مذكرة لكل 

حمام عام. 
كما أRم عاجلوا ما يزيد على 800 شكاية خالل السنة 2018.

وهي مناسبة للتنويه �لسيدات والسادة احملامي العام األول واحملامني العامني، ودعو�م إىل املزيد 
من التعبئة للمسامهة يف جهود حمكمة النقض الرامية إىل ¨طري عمل حماكم املوضوع ¨طرياً قانونيا.

السيد الرئيس؛

ْحَكَمِة هلذه احملكمة، 
ُ
أختم كلميت �لتوجه إليكم جبزيل الشكر و�لغ التقدير، منوها �دارتكم امل

وبروح التعاون البناء اليت ما فتئتم تعربون عنها ½فعالكم قبل أقوالكم. وليس هذا بعزيز عليكم، وقد جبلتم 
على خدمة الصاحل العام وقضاg العدالة، وتربيتم على مجع الصفوف وتوحيد جهود القضاة خلدمة بلد[ 
األمني. وعربكم أتوجه خبالص عبارات التقدير لكافة قضاة اململكة. وأرجو لكم وهلم مزيداً من التوفيق.

لنكون يف مستوى املسؤوليات اجلسام اليت نضطلع �ا، وأن نكون  وأدعو هللا أن يوفقنا مجيعاً 
عند حسن ظن جاللة امللك ويف مستوى تطلعات املواطنني، وأن نسهم مجيعاً يف بناء نظام قضائي يف 

مستوى عظمة وطننا العزيز.
والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.



اجلزء الثاني 

العمل القضائي حملكمة النقض
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أوال : القرارات الصادرة عن الغرفة المدنية
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1. إراثة - شروط صحتها - النسب إىل اجلد األعلى مع تعاقب األجيال - إثباته =إلراثة 

=ملناسخات انطالقا من القعدد.
من شروط صحة اإلراثة اليت يثبت �ا اإلرث، استقصاء الورثة وحصر عددهم، وال تكفي الشهادة 
لشخص ½نه ابن اهلالك، وأن النسب إىل اجلد األعلى مع تعاقب األجيال هو غري اإلرث منه الذي 
تراعى فيه قواعد شىت من خالل تعاقب الفروع وتواريخ وفاة البعض منهم، وحاالت حجب احلرمان أو 
حجب النقصان، و�لتايل جرى العمل على إثباته �إلراثة �ملناسخات انطالقا من القعدد الذي جيتمع 

فيه طرفا النزاع مع الفريضة.
(القرار عدد 91 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2018/1/1/201)

2. نزاع حتفيظ - طعن =الستئناف - عدم إنذار املستأنف =إلدالء ¥سباب استئنافه - أثره.
مبقتضى الفصل 42 من ظهري التحفيظ العقاري كما غري ومتم مبقتضى القانون رقم 07-14 فإن 
يتعدى 15  استئنافه ووسائل دفاعه خالل أجل ال  املستأنف �إلدالء ½سباب  ينذر  املقرر  املستشار 
يوما، مث يستدعي األطراف املعنية �ألمر لالطالع على ما أدىل به املستأنف، وإلبداء منازعا�م ووسائل 
دفاعهم يف أجل آخر مماثل، واحملكمة ملا عللت قضاءها ½ن ما ساقه الطرف املستأنف ضمن مقال 
استئنافه ال يتضمن أي سبب من أسباب طعنه يف احلكم االبتدائي، وأن امللف خال مما يفيد إنذار 
املستأنف للقيام بذلك، يكون قرارها بذلك خارقا للفصل املشار إليه أعاله، وغري مرتكز على أساس 

قانوين.
(القرار عدد 492 الصادر بتاريخ 2019/07/02 يف امللف املدين عدد 2018/1/1/2248)

3. حمضر إرساء املزاد العلين - تقييده =لرسم العقاري - نطاق أثره التطهريي.

من املقرر أن حمضر إرساء املزاد العلين يعترب سند امللكية لصاحل الراسي عليه املزاد، ويرتتب على 
والرهون  االمتيازات  من مجيع  وتطهريه  املزاد،  عليه  رسا  من  إىل  امللك  انتقال  العقاري  �لرسم  تقييده 
�عتبارها حقوقا عينية تبعية، وال يطال التقييدات االحتياطية السابقة للحجز واملسجلة بناء على دعاوى 
متعلقة �لعقار املبيع فيما قد تنتجه من حقوق ألصحا�ا ابتداء من �ريخ التقييد االحتياطي، واليت يبقى 
رفعها رهني مبآل الدعوى اليت أسس عليها، ال سيما وأن املفروض يف الراسي عليه املزاد ½نه قبل �لعقار 
املبيع على حالته الراهنة من خالل اطالعه على دفرت التحمالت، واحملكمة ملا عاجلت أمر التشطيب 
على التقييد االحتياطي خارج هذا اإلطار، وقررته كأثر مباشر لتقييد حمضر إرساء املزاد �لرسم العقاري، 

مل يكن قرارها مرتكزا على أساس قانوين.
(القرار عدد 509 الصادر بتاريخ 2019/07/09 يف امللف املدين عدد 2018/1/1/4522)

4. طعن =الستئناف الفرعي - عدم توجيه االستئناف األصلي ضد الطاعن - أثره.

مبقتضى الفصل 135 من قانون املسطرة املدنية فإنه حيق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي يف 
كل األحوال، واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعن مل يكن مستأنفا عليه ما دام االستئناف األصلي مل يوجه 
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ضده، وقضت بعدم قبول استئنافه الفرعي، تكون قد جعلت لقضائها أساسا، وجاء قرارها معلال تعليال 
كافيا وغري خارق للمقتضيات املستدل �ا.

(القرار عدد 513 الصادر بتاريخ 2019/07/09 يف امللف املدين عدد 2018/1/1/1081)

5. تبليغ حكم إىل الوكيل - وكالة قاصرة على القيام =إلجراءات اإلدارية للتحفيظ - أثرها.
من املقرر أن وكالة التقاضي هي وكالة خاصة ال ختول الوكيل صالحية العمل إال �لنسبة لألعمال 
اليت تعينها، وأن التبليغ الذي يعتد به هو التبليغ الذي مت للشخص نفسه أو يف موطنه عمال �لفصل 38 
من قانون املسطرة املدنية، واحملكمة ملا اعتربت صحة التبليغ الذي مت للوكيل رغم أن الوكالة قاصرة على 

تكليف الوكيل �إلجراءات اإلدارية للتحفيظ، يكون قرارها فاسد التعليل املنزل منزلة انعدامه.
(القرار عدد 631 الصادر بتاريخ 2019/10/15 يف امللف املدين عدد 2018/1/1/5611)

6. حتفيظ - تدليس - شروط حتققه.

ال يشرتط لتحقق التدليس املقصود يف الفصل 64 من ظهري التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض 
�لقانون رقم 07-14 قيام املستفيد من التحفيظ بوسائل احتيالية، بل يكفي لكي يتحقق سوء نيته أن 
يبقي حق املضرور طي الكتمان رغم علمه بوجوده، واحملكمة حينما مل تبحث فيما أ~ره الطاعن من علم 
ورثة اهلالك بكون موروثهم قد فوت حظه يف امللك إىل املتعرضني، وعلمهم كذلك �سرتداده ما �عه 
اهلالك املذكور من املتعرضني، ومل جتب عنه �لسلب أو اإلجياب ملا له من ¨ثري على قضائها، يكون 

قرارها [قص التعليل املنزل منزلة انعدامه، وغري مرتكز على أساس قانوين.
(القرار عدد 699 الصادر بتاريخ 2019/11/19يف امللف املدين عدد 2018/1/1/3029)

7. دين - ثبوته =لكتابة - التحلل منه =لكتابة - طلب توجيه اليمني احلامسة - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن الدين ~بت �عرتافات بدين مل تكن حمل طعن من طرف املدعى عليها، 
وأن ادعاء الوفاء ال يوجد �مللف ما يدعمه، واعتربت أن الدين ~بت �لكتابة، فيجب أن يثبت التحلل 
منه كتابة، وأن طلب اليمني احلامسة غري مربر، ما دام إقرار الطاعنة بصحة االعرتافات ال جيوز الرجوع 
فيه، وتوجيهها لليمني إلثبات ما خيالف الثابت �لكتابة، وإلثبات وفاء خيالف إقرارها، جيعلها تعسفية، 

يكون قرارها غري خارق للفصل 85 من قانون املسطرة املدنية، ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 2019/04/23يف امللف املدين عدد 2018/2/1/4335)

8. عقد كراء طويل األمد - وجوب اإلشارة إىل طبيعته العينية.

مبقتضى املادة 122 من مدونة احلقوق العينية، فإنه ال يكفي الكتساب عقد الكراء الطويل األمد 
الطبيعة العينية حتقق املدة، وإمنا يتعني أن يشار به إىل طبيعته العينية، واحملكمة ملا تبني هلا اختالل الشرط 
الثاين املذكور، اعتربته غري معين مبا تنص عليه املادة الرابعة من مدونة احلقوق العينية املعتمدة إلبطاله، 

يكون قرارها معلال تعليال كافيا، ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 491 الصادر بتاريخ 2019/07/16 يف امللف املدين عدد 2018/2/1/3817)
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شفعة - شرط احملاصصة - شروط إعماله.  .9

من املقرر أن شرط احملاصصة يقتضي أن يكون املشرتي املشفوع منه شريكا قبل البيع، وأن يبقى 
على شركته إىل حني انتهاء دعوى الشفعة، واحملكمة ملا ثبت هلا أن املشفوع منه يصرح ½نه �ع مجيع 
حقوقه يف املدعى فيه سواء تلك اليت متلكها �لشراء حمل الشفعة أو اليت متكلها قبله، وصارت إىل قاعدة 
احملاصصة دون النظر فيما إذا ظل املشفوع منه شريكا يف املدعى فيه �لنظر إىل ما صرح به من بيعه 
لكل املشفوع منه، وقضت على النحو الوارد مبنطوق قضائها، تكون قد خالفت القاعدة أعاله، وجاء 

قرارها خمالفا للقانون، وغري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 5 الصادر بتاريخ 2019/1/8 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1098)

10. هبة بني األزواج - رجوع فيها - انفصام العالقة الزوجية - أثره.

من املقرر أن الرجوع يف اهلبة عقد خيضع للقانون الساري زمان عقده، واحملكمة مصدرة القرار 
املطعون فيه ملا ردت طلب الطاعن الرامي إىل رجوعه فيما وهبه لزوجته تربعا بعلة أنه مل يثبت تبدل حاله 
من يسر إىل عسر بعد انفصام العالقة الزوجية بتطليق الشقاق، تكون قد استقامت على حكم القانون 

الساري زمانه، وجاء قرارها معلال مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 2019/01/08 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4762)

11. دعوى االستحقاق - شروط إعمال الرتجيح بني احلجج.

من املقرر نصا أن قدم التاريخ من أسباب الرتجيح بني البينات حال تساويها إثبا� وانطباقا على 
املدعى فيه، واحملكمة ملا استندت إىل اخلربة املنجزة على ذمة القضية، وصارت إىل الرتجيح بني حجج 
بعد شراء  ملوروثهم �مللك  وتشهد  امللك،  لشروط  مستوفية  عليهم  املستأنف  ملكية  أن  بعلة  الطرفني 
موروث املستأنفني، ومرجحة بذلك على حجتهم، وقاطعة حليازة موروثهم دون إجراء حتقيق بعني املكان 
حلد حدود املدعى فيه وتطبيق حجج األطراف عليه، ولو �الستعانة خببري مساح، خاصة أن اخلربتني 
املنجزتني يف امللف متناقضتان فيما انتهتا إليه، مث تنظر يف مدى تساوي حجج األطراف يف اإلثبات 

ليصار إىل الرتجيح عند تعارضها ½سبابه، تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 17 الصادر بتاريخ 2019/01/15 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2382)

12. خربة - وجود أحد أطراف النزاع خارج املغرب - توصل دفاعه عنه =الستدعاء املوجه 

من طرف اخلبري - أثره.
مبقتضى الفصل 63 من قانون املسطرة املدنية يتعني على اخلبري أال يقوم مبهمته إال حبضور أطراف 
النزاع ووكالئهم، أو بعد التأكد من توصلهم �الستدعاء بصفة قانونية، واحملكمة مصدرة القرار املطعون 
فيه ملا ثبت هلا من تقرير اخلبري أنه مل يتقيد مبقتضيات الفصل املذكور، وذلك �جنازه لتقريره يف غيبة 
الطاعنة اليت مل تتوصل �الستدعاء بصفة قانونية، واعتربت صحة توصل دفاعها عنها لوجودها �خلارج، 
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وقضت على النحو الوارد بقضائها، تكون قد خرقت املقتضيات املسطرية أعاله، وجاء قرارها غري مرتكز 
على أساس قانوين. 

(القرار عدد 20 الصادر بتاريخ 2019/01/15 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2464)

13. قاعدة اجلنائي يعقل املدين - مناط إعماهلا.

لئن كانت قاعدة اجلنائي يعقل املدين املقررة يف املادة العاشرة من قانون املسطرة اجلنائية تقتضي 
أن توقف احملكمة املدنية البت يف القضية إىل حني صدور حكم Rائي يف القضية الزجرية، فإن ذلك 
موضوع  وملا كان  املدين.  القاضي  أمام  معروض  هو  ما  على  ¨ثري  اجلنحي  للحكم  يكون  ½ن  رهني 
الدعوى يتعلق �لقسمة، وكانت الشكاية اليت تقدم �ا الطاعن إىل وكيل امللك تتعلق �لنصب واالحتيال 
والوشاية الكاذبة، و�لتايل ال ¨ثري هلا على دعوى القسمة، فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا 

بتت يف القضية، فهي مل خترق املادة احملتج �ا.
(القرار عدد 36 الصادر بتاريخ 2019/01/22 يف امللف املدين عدد 2017/4/1/1565)

أن  ثبوت   - عليه  املستأنف  ورثة  ضد  الدعوى  مواصلة  طلب   - =الستئناف  طعن   .14

املستأنف عليه الزال على قيد احلياة - أثره. 

إن عدم ثبوت تغيري يف وضعية املستأنف عليه �لنسبة ألهليته، املوجه االستئناف ضده ابتداء، ال 
يؤدي إىل عدم قبوله lرد طلب مواصلة الدعوى ضد ورثته ما دام املستأنف عليه ينفي وفاته، واحملكمة 
املقال  عن  استعاض  املستأنف  أن  بعلة  االستئناف  قبول  بعدم  ملا قضت  فيه  املطعون  القرار  مصدرة 

األصلي مبقاله اإلصالحي، تكون قد خالفت القانون.
(القرار عدد 42 الصادر بتاريخ 2019/1/22 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5006)

15. قسمة عينية - وجوب إ�ائها حلالة الشياع.

من املقرر أن القسمة جيب أن تكون منهية حلالة الشياع بني كافة املالكني ولو مل يتقدم اخلصم 
وبفرز احلصص وتكوين  أمكنت،  العينية مىت  احملكمة حتكم �لقسمة  منه، وأن  اخلروج  بطلب  بدوره 
األنصبة على أساس أصغر حصة مبا يتحقق به االنتفاع حبسب ما أعد له، وإال حتكم ببيعه �ملزاد العلين، 
وأن مجع عدة مالك يف نصيب واحد مىت أمكن ال يكون إال بطلب منهم ورضاهم. واحملكمة ملا ثبت 
هلا من تقرير اخلربة أن القسمة العينية للمدعى فيه وفق ما هو مقرر قانو[ غري ممكنة يف حق الطاعنني 
المتالك كل واحد منهم نصيبا لن يتحقق معه االنتفاع حسب ضوابط قانون ضم األراضي اخلاضع له، 
وأن اخلبري عمد إىل ختصيصهم شياعا مع غريهم جبزء مفرز منه، وقضت مبا جرى به منطوق قرارها دون 

مراعاة القاعدة أعاله �Rاء حالة الشياع بني مجيع األطراف، تكون قد خرقت القانون.
(القرار عدد 57 الصادر بتاريخ 2019/02/05 في امللف املدين عدد 2018/4/1/2385)
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16. مقال النقض - عدم االحتفاظ =حلق يف مذكرة تفصيلية - أثره.

مبقتضى الفصل 364 من قانون املسطرة املدنية فإنه ليس للطاعن بعد تقدمي مقال الطعن �لنقض 
إال احلق يف تقدمي مذكرة تفصيلية يديل �ا خالل أجل ثالثني يوما من �ريخ تقدمي املقال مىت احتفظ فيه 
حبق تقدميها. وملا ثبت أن الطاعنني مل حيتفظوا حبقهم يف اإلدالء ½ي مذكرة تفصيلية، فإنه ال يلتفت ملا 
أديل به من مذكرات بعده لعدم توفر الشرط املذكور، ويبقى معه مقال النقض على الشكل املرفوع به غري 
املتضمن لوقائع النزاع حمل القرار املطعون فيه وكذا وسائل النقض املتعلقة �ذا النزاع، خمالفا ملقتضيات 

الفصل 355 من قانون املسطرة املدنية، مما يكون معه املقال املذكور حرg بعدم قبوله.
(القرار عدد 59 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3671)

17. طعن =الستئناف - الدفع بكون العنوان الوارد مبقال الدعوى ليس موطنا وال حمل إقامة 

- أثره.
مبقتضى الفصلني 519 و520 من قانون املسطرة املدنية يكون موطن كل شخص ذايت هو حمل 
سكناه العادي ومركز أعماله ومصاحله، ويكون حمل اإلقامة هو احملل الذي يوجد به الشخص فعال يف 
وقت معني، والطاعن ملا أ~ر أن موطنه وحمل إقامته هو الذي سطره مبقاله االستئنايف، واستدل على ذلك 
بشهادة سكىن، ودفع ½نه ليس موطنه وال حمل إقامته ذاك الذي ارتضاه له خصمه مبقال دعواه، والذي 
مل يسبق له اجلواب عنه وال توصل �لعنوان املبني به، فإن احملكمة عندما قضت بعدم قبول استئنافه 
لتوصله بواسطة أخيه �لعنوان الذي ارتضى خصمه مقاضاته به، وهو غري موطنه وال حمل سكناه، تكون 

قد خالفت القانون، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 60 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/860)

18. قسمة بتية - تشييد بناء على قطعة أرضية مشرتكة - وجوب البحث يف مدى موافقة 

=قي الشركاء من عدمها. 
من املقرر أن من ميلك األرض ميلك ما فوقها ما مل تقم بينة على خالف ذلك، واحملكمة ملا 
قضت مبا جرى به منطوق قرارها بعلة أن البناء املشيد فوق القطعة األرضية املشرتكة بني طريف الدعوى 
ملك خاص ألحد املستأنف عليهم �عتباره هو من أحدثه فوق القطعة األرضية وفق رسم ثبوته، والذي 
مل يكن حمل طعن ½ي شكل من األشكال، دون أن تبحث يف مدى موافقة �قي الشركاء من عدمها 
يف اإلذن له �ذا التصرف �لتجديد �لبناء يف العقار املشاع لتبين حكمها على ما ينتهي إليه حتقيقها 

حبسب احلاالت، تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 84 الصادر بتاريخ 2019/02/19 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2463) 

19. شفعة - حتسينات - تباين تقدير اخلرباء - أثره.

من  املبيعة  احلصة  على  أدخل  ما  مببلغ  �لشفعة  األخذ  يف  الراغب  الشفيع  مطالبة  صح  لئن 
التحسينات اليت ينحصر نطاقها فيما أقامه املشفوع منه بعد تقييده ملشرتاه �لرسم حمله، وقبل إعالن 
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الشفيع رغبته يف األخذ �لشفعة، وكان تقدير ذلك من املسائل الفنية اليت يستعان فيها ½هلها، فإن 
املتباين بو[ فاحشا من طرف اخلرباء، يستوجب استدعاءهم لتقدمي اإليضاحات واملعلومات  التقدير 
الالزمة بشأن ما انتهوا إليه يف تقاريرهم، وما ارتكز عليه كل واحد منهم من معايري التقدير رفعا هلذا 
التباين حبضور األطراف، ليصار إىل ما بعده. واحملكمة ملا قضت مبا جرى به منطوق قرارها رغم تباين 
تقدير اخلرباء للتحسينات تباينا فاحشا، ودون مراعاة القاعدة على التفصيل املذكور، تكون قد بنت 

قرارها على غري أساس، وعللت قرارها تعليال [قصا. 
(القرار عدد 90 الصادر بتاريخ 2019/02/19 يف امللف املدين عدد 2017/4/1/17)

20. دعوى االستحقاق - الدفع حبيازة املدعى فيه ومتلكه =لشراء - أثره.

املدعى  على  به  تشهد  فيما  تنطبق  الشروط  �مة  بينة  تلزمه  االستحقاق  مدعي  أن  املقرر  من 
فيه، وأن احلائز ال يسأل من أين صار له مىت ادعى احلوز وامللك، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه 
ملا نظرت إىل حجة الطاعنني، واعترب�ا غري عاملة يف اإلثبات رغم دفعهما ½Rما حيوزان املدعى فيه 
وميلكانه بشراء، ودون النظر إىل حجة املطلوبة، وبيان مدى حجيتها واستيفائها للشروط املتطلبة يف 
مثلها وانطباقها على املدعى فيه للنظر آنئذ إىل حجة الطاعنني لعلة الرتجيح، تكون قد قلبت عبء 

قواعد اإلثبات املتمسك �ا من طرف الطاعنني، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
 (القرار عدد 98 الصادر بتاريخ 2019/02/26 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3227)

21. عقار حمفظ - دعوى تقييد عقد بيع - عدم تقادمها.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن العقد املستدل به مشهود على صحة توقيعه، ورتبت آ~ره لعدم الطعن 
فيه مبا جيب يف مثله، واعتربت دعوى تسجيله يف الرسم العقاري حمله ال تتقادم، وردت الدفع به والدفع 
بسبق البت لعدم توافر عناصره لقضاء احلكم املستدل به ¨ييدا لصحة الدفع بعدم القبول يف الشكل 
دون املوضوع، تكون قد استقامت على حكم القانون، وبنت قضاءها على أساس وعللته تعليال كافيا.
 (القرار عدد 110 الصادر بتاريخ 2019/02/26 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2144)

22. دعوى االستحقاق - خربة - حجيتها - عدم إجراء حتقيق =لوقوف على عني املكان 

صحبة خبري مهندس مساح - أثره.
إن مدعي االستحقاق تلزمه بينة �مة الشروط تنطبق فيما تشهد به على املدعى فيه، واحملكمة 
مصدرة القرار املطعون فيه ملا نظرت للخربة املنجزة على ذمة القضية، واعترب�ا كافية للبت يف النزاع، 
وانتهت إىل ¨ييد احلكم املستأنف دون إجراء حتقيق �لوقوف على عني املكان صحبة خبري مساح 
لتطبيق ملكية الطاعنني على املدعى فيه، وبيان موقع الرسم العقاري منه، ومدى انطباق املخارجة على 
حمله، وتقصي أسباب اختالف احلدود �الستماع إىل اجلوار لتبين حكمها على ما ينتهي إليه حتقيقها، 

تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا، وهو مبثابة انعدامه.
 (القرار عدد 115 الصادر بتاريخ 2019/03/05 يف امللف املدين عدد 2017/4/1/7278)
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23. دعوى االستحقاق - رسم استمرار مستجمع كافة شروط امللك – حجيته.

إن الشهادة على امللك تنجرب إذا استعيض عن بعض شهودها ببعض وفق ما جيب، واحملكمة ملا 
اعتربت أن حيازة الطاعن ال تسعفه وإن طالت لثبوت وجه مدخله، وهو التصرف �خلبزة، وأن رسم 
االستمرار املستدل به من املطلوبني مستجمع كافة شروط امللك، و�ريخ الشهادة به أقدم من النزاع 
الذي يستدل به الطاعنون، وشهوده املرتاجعون استخلفوا بغريهم، وبنوا علمهم على ما يشرتطه القانون 
من املخالطة واlاورة وشدة االطالع ال السماع، وقضت بتأييد احلكم �ستحقاق املطلوبني للمدعى 

فيه وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قرارها على أساس، وعللته تعليال كافيا.
 (القرار عدد 120 الصادر بتاريخ 2019/03/05 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1634)

24. دعوى االستحقاق - إقرار =مللك - أثره.

فيه  للمدعى  املطلوبني  استحقاق  دعوى  عرضت  ملا  فيه  املطعون  القرار  مصدرة  احملكمة  إن 
على الطاعن، فأقر بتواجده يف املدعى فيه اململوك هلم كورثة [فيا متلكه، ومل يثبت حيازته �ذن منهم وفق 
دعواه، وقضت مبا جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون، ومل تكن يف حاجة 
إلجراء أي حتقيق أو الرد على دفوع غري منتجة كتلك املتعلقة برسم الصدقة وغريها ملؤاخذته �قراره هو، 

مما يرتفع معه كل نزاع، وجاء قرارها مرتكزا على أساس.
 (القرار عدد 124 الصادر بتاريخ 2019/03/05 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3332)

25. شفعة - حالة الشياع - إثبا¬ا.

إن احملكمة ملا اكتفت �لرد عن انتفاء حالة الشياع ½ن املتعرض ضده فوَّت مفرزا، كما فوَّت 
شركاؤه يف اإلرث عقارات مت حتفيظ بعضها، دون أن ترد على ما ورد �لو~ئق املذكورة، وتبني مدى أثرها 
على البت يف اخلصومة، ودون أن توضح عالقة رسم الصدقة العديل والشراء مبوضوع دعوى الشفعة 
العقارات املذكورة، وتتأكد بوضوح من وجود حالة الشياع أو عدمها،  و�لو~ئق املعتمدة يف تفويت 

يكون قرارها [قص التعليل وهو مبثابة انعدامه. 
(القرار عدد 127 الصادر بتاريخ 2019/03/2 يف امللف املدين عدد 2016/4/1/7374)

26. دعوى االستحقاق - ثبوت أن املدعى فيه �سس له رسم عقاري يف اسم الغري - أثره.

من املقرر قانو[ أن رسم امللك له صفة Rائية، وال يقبل الطعن، وهو يكشف نقطة االنطالق 
من  عداها  ما  دون  حتفيظه،  وقت  العقار  على  الكائنة  العقارية  والتكاليف  العينية  للحقوق  الوحيدة 
احلقوق غري املقيدة، وأنه ال ميكن إقامة دعوى يف العقار بسبب حق وقع اإلضرار به من جراء حتفيظ. 
وميكن ملن يهمهم األمر ويف حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية ½داء 
تعويضات، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت هلا من و~ئق امللف، وخاصة جواب احملافظ على 
األمالك العقارية أن القطعة األرضية حمل الدعوى قد ¨سس هلا رسم عقاري يف اسم الغري، وأنه مل يبق 
للطاعنني حق املنازعة يف مسطرة حتفيظها، وال يف صحة الو~ئق اليت استند عليها املالك املسجل امسه 
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برسم امللكية، وقضت بتأييد احلكم، وبرفض طلبهم استحقاقها، تكون قد بنت قضاءها على أساس 
قانوين، وارتكزت يف ذلك على ما توفر لديها من العناصر الواقعية والقانونية للبت يف جوهر القضية، 

وعللت قرارها تعليال كافيا.
 (القرار عدد 129 الصادر بتاريخ 2019/03/12 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3394)

27. دعوى االستحقاق - ادعاء اختالف العقار احملوز عن العقار املدعى فيه - وجوب إجراء 

حتقيق =لوقوف على عني املكان.
عني  على  �لوقوف  حتقيق  إجراء  يستلزم  فيه  املدعى  على  الطرفني  اختالف  أن  املقرر  من 
املكان لتحرير حمل النزاع، وحد حدوده �لنظر إىل حجج الطرفني. وملا كانت الطاعنة قد متسكت ½ن 
ما حتوزه وتتصرف فيه خيتلف عن املدعى فيه، وطالبت �جراء خربة جديدة، فإن احملكمة عندما قضت 
�ستحقاق املطلوبني للمدعى فيه بعلة أن رسم التسليم ورسم التصرف يوجد خارج املدعى فيه، رغم 
تناقض اخلربتني املنجزتني على ذمة القضية أمام احملكمة االبتدائية فيما توصلتا إليه، ودون إجراء حتقيق 

وفق ما ذكر أعاله، تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا، وهو مبثابة انعدامه. 
 (القرار عدد 133 الصادر بتاريخ 2019/03/12 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4180)

التحفيظ - وجوب  داخل وعاء مطلب  النزاع  تواجد موضوع  االستحقاق -  28. دعوى 

مباشرة التعرض لدى احملافظ على األمالك العقارية.
إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت هلا من خالل ما هو معروض عليها، وخاصة اخلربة 
املنجزة على ذمة القضية أمام احملكمة االبتدائية أن ما يطالب الطاعن �ستحقاقه يدخل ضمن مطلب 
التحفيظ املقدم من طرف املطلوبني، وردت طلبه لعدم تدخله عن طريق التعرض يف مسطرة التحفيظ 
بعلة أن الطرف املستأنف سبق له أن تقدم مبطلب حتفيظ املدعى فيه، وما على الطرف املستأنف عليه 
(املدعى عليه) إال اللجوء إىل مسطرة التعرض لدى السيد احملافظ على األمالك العقارية، وقضت وفق 
ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوين سليم، ومل خترق املقتضيات 

القانونية احملتج �ا.
 (القرار عدد 135 الصادر بتاريخ 2019/12/03 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5242)

29. دعوى االستحقاق - عقد عريف - حجيته.

ملا ثبت للمحكمة من أوراق امللف أن الطاعنني �عوا للمطلوب �لعقد العريف املستدل به من 
طرفه عني املدعى فيه، ورتبت آ~ره، وقضت مبا جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم 
القانون ملا للعقد من قوة ملزمة لطرفيه، وردت دفعهم بسبقية البت الختالف موضوع دعوى احلكم 
املستدل به إثبا� للدفع عن موضوع هذه الدعوى. ومن جهة ~نية فإنه ال مصلحة هلم يف عدم إدخال 
أر�ب البناgت املشيدة وال احلائزين للمدعى فيه، وأن �قي ما أثري بشأن عدم ثبوت إعادة بيعهم ملا 
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سبق أن �عوه للمطلوب غري منتج يف دعوى استحقاقه ملا �عوه له، فكان ما �لوسيلة مبجملها غري 
جدير �العتبار. 

 (القرار عدد 145 الصادر بتاريخ 2019/03/19 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2324)

30. شفعة - مصاريف السمسرة - عدم أدائها داخل األجل - أثره.

فإنه  الدعوى �عتبارها مصاريف غري ظاهرة،  أثناء سرgن  السمسرة  أداء مصاريف  لئن صح 
مىت أعلم املشفوع منه الشفيع مببلغها، وأثبت أداءها والدعوى سارية وأجل الشفعة كذلك، وجب على 
الشفيع التعجيل ½دائها داخل أجل الشفعة، وإال سقط حقه يف األخذ �ا. واحملكمة مصدرة القرار 
املطعون فيه ملا نظرت إىل �ريخ تقييد البيع �لرسم العقاري، وهو �ريخ انطالق أجل الشفعة احملدد يف 
سنة، و�ريخ أداء أجرة السمسرة، وقضت مبا جرى به منطوق قرارها بعلة عدم أداء السمسرة داخل 
أجل الشفعة رغم علم الشفيع �ا وإثبا�ا من طرف املطلوب، وأجل الشفعة كان ال زال سارg تكون 
قد التزمت التطبيق السليم للقانون، وتقيدت �لنقطة اليت بتت فيها حمكمة النقض، وجاء قرارها معلال 

تعليال كافيا.
(القرار عدد 155 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1632)

31. مطلب حتفيظ - وقوف على عني املدعى فيه - وجوب تطبيق حجج الطرفني عليه. 

للتحفيظ وجب  مطلبا  فإن كان  فيه،  املدعى  ينصب على عني  أن  يستلزم  التحقيق  إجراء  إن 
الوقوف على عينه حبد حدوده �الستعانة مبهندس مساح طبوغرايف حملف من جهاز املسح العقاري. 
وملا كان املدعى فيه موضوع مطلب حتفيظ، فإن احملكمة بوقوفها على غري العقار املدعى فيه، وقضت 
مبا جرى به منطوق قرارها �الستناد على عني ما وقفت عليه وهو غري املعين �لدعوى وفق رقم مطلبه، 
ودون بيان اجلزء املدعى فيه من العقار املعين حبد حدوده هو أيضا ومساحته وموقعه منه، وتطبيق حجج 
الطرفني عليه لتبين حكمها على ما ينتهي إليه حتقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا، وهو مبثابة 

انعدامه.
(القرار عدد 157 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/601)

32. دعوى االستحقاق - شراء جمرد من أصل امللك - حجيته.

إن مدعي االستحقاق تلزمه بينة �مة الشروط على قاعدة اإلثبات، واألشرية اlردة ال ينتزع �ا 
امللك من واضع يد يدعيه. واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا نظرت إىل شراء الطاعن فوجدته 
ينتهي إىل رسم إحصاء مرتوك وخمارجة يتعلق مبوروث أجنيب عن املطلوب، فاعتربته جمردا من أصل امللك، 
وأوهنته عن أن ينتزع به املدعى فيه من يده، وبتت يف دعوى االستحقاق على مقتضاها دون تغيري 
سببها، فإRا مل تكن مدعوة إىل تطبيق حجة املطلوب على املدعى فيه ما دام الطاعن مل يثبت متلكه 
حبجة يتوجب تطبيقها أو الرتجيح بينها وبني حجج خصمه، وانتهت إىل ¨ييد احلكم القاضي بعدم 

قبول دعوى االستحقاق، تكون قد بنت قرارها على أساس، وعللته تعليال كافيا.
 (القرار عدد 168 الصادر بتاريخ 2019/03/06 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3755)
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33. شفعة - تنازل الشفيع - أثره.

إن تنازل الشفيع عن الشفعة ال يرتك للمشفوع منه يدا لسحب املبالغ املودعة أخذا �ا، وملا 
كان املطلوب قد تنازل عن حقه يف شفعة املدعى فيه، والطاعن قد سحب الثمن ومصاريف العقد اليت 
كانت مودعة ملمارسة الشفعة من يده، فإن للمطلوب احلق يف اسرتدادها منه، واحملكمة مصدرة القرار 
املطعون فيه ملا التزمت ذلك، وأيدت احلكم القاضي �السرتداد وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون 

قد استقامت على حكم القانون، وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 171 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5392)

34. دفع بقوة الشيء املقضي به - وجوب حتقق احتاد موضوع الطلب مع موضوع سند قوة 

الشيء املقضي به.
مبقتضى الفصل 451 من قانون االلتزامات والعقود فإن صحة الدفع بقوة الشيء املقضي تستلزم 
احتاد موضوع الطلب مع موضوع سند قوة الشيء املقضي به، واحملكمة ملا اعتمدت احلكم املستدل به 
من طرف املطلوبة قرينة قانونية تعفي من تقررت ملصلحته من كل إثبات لتوافر وحدة املوضوع، وقضت 
مبا جرى به منطوق قرارها رغم أن احلكم املذكور يتعلق بعقارين اثنني خيتلف أحدمها يف حدوده مع ما 
هو مطلوب دون إجراء حتقيق �لوقوف على عني املكان حلد حدود املطلوب، ومدى انطباق احلكم 
املستدل به للدفع بقوة الشيء املقضي به عليه، وتبين حكمها على ما ينتهي إليه حتقيقها، تكون قد 

عللت قرارها فاسدا، وهو مبثابة انعدامه. 
(القرار عدد 175 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6539) 

35. دعوى االستحقاق - حكم سابق مبناسبة التعرض على مطلب حتفيظ العقار حمل النزاع 

- حجيته.
إن البت يف التعرض على مطلب التحفيظ هو بت يف االستحقاق من حيث اجلوهر، واحملكمة ملا 
تبني هلا أن الطاعن سبق له أن تقدم مبطلب يرمي إىل حتفيظ املدعى فيه، وقدمت ضده تعرضات صدر 
احلكم بصحتها لفائدة املطلوبني، وأصبح حائزا لقوة الشيء املقضي به، فتمسكوا به ضده، فاعتربته 
قرينة تعفي من تقررت لفائدته من كل إثبات، وأيدت احلكم القاضي بعدم قبول دعوى االستحقاق، 

تكون قد بنت قرارها على أساس، وعللته تعليال كافيا.
(القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 2019/04/02 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/56

36. دعوى االستحقاق - حمضر إرساء املزاد العلين - حجيته.

إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا استندت يف قضائها على حمضر إرساء املزاد العلين الذي 
اشرتى مبوجبه املطلوب املدعى فيه، وردت دعوى الطاعن بعلة أن املستأنف عليه أدىل حبجج ردا على 
رسم اإلحصاء املدىل به من طرف املستأنفني، وهذه احلجج تتجلى يف حمضر التنفيذ الذي يتعلق �رساء 
املزاد وشراء املستأنف عليه للبقعتني موضوع النزاع، وأن هذه احلجج عاملة، وتدحض حجة املستأنفني 



49

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
9

الساقطة عن درجة االعتبار، تكون قد بنت قرارها على أساس، وعللته تعليال كافيا، ومل خترق أg من 
املقتضيات احملتج �ا.

 (القرار عدد 187 الصادر بتاريخ 2019/04/02 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1769)

37. شفعة - حالة الشياع - شروطها.

إن اخلليط ½ذرع ال شفعة له، واألمتار كاألذرع �عتبارمها وحدات قياس، واملطلوبة ملا دفعت ½ن 
الشفيعة ال صفة هلا يف طلب الشفعة استنادا لعقدها، فإن احملكمة حينما قضت مبا جرى به منطوق 
قرارها تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون �عتبار أن حالة الشياع اليت تعترب شرطا لألخذ �لشفعة 
التطبيق  الواجب  الزرقاين على خمتصر خليل  الشفعة لشرح  منتفية �خللطة كما يف �ب  الشركاء  بني 

�إلحالة وفقا ألحكام املادة األوىل من مدونة احلقوق العينية.
(القرار عدد 194 الصادر بتاريخ 2019/04/09 قي امللف املدين عدد 2018/4/1/186)

38. دعوى االستحقاق - رسم تربع غري مستند على أصل التملك - حجيته.

إن مدعي االستحقاق تلزمه بينة �مة الشروط، تنطبق فيما تشهد به على املدعى فيه، واحملكمة 
مصدرة القرار املطعون فيه ملا نظرت إىل حجة طالب االستحقاق، وقضت وفق ما جرى به منطوق 
قرارها بعلة أن حجة املستأنفني رسم التربع غري مستند على أصل متلك املتربع، و�ذا الوصف ال يثبت 
امللكية العقارية يف مواجهة األغيار طبقا للمادة 3 (الفقرة الثانية) من مدونة احلقوق العينية، و�ملقابل 
فإن رسم ملكية الطرف املستأنف عليه مستوف للشروط املقررة يف املادة 240 من مدونة احلقوق العينية، 
وثبت انطباقه على عني املكان، وبذلك فهو سند �م للملكية، ومرجح على عقد التربع، تكون قد 

التزمت التطبيق السليم للقانون، وعللت قرارها تعليال كافيا.
 (القرار عدد 202 الصادر بتاريخ 2019/04/09 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2085)

39. حكم =لتقسيم - تعذر تقييده =لرسم العقاري - أثره.

إن تقييد احلكم �لتقسيم يستلزم تقنية التصميم، والطاعن دفع ½نه تعذر عليه تقييد احلكم المتناع 
مقامسه عن إجناز تصميم تقين يتبىن احلكم �لتقسيم، ولقيامه بتغيريات خمالفة للتقسيم بعد صدور احلكم 
املذكور، ووجود رهن مقيد �لرسم العقاري املعين به، واحملكمة ملا ردت دعواه بعلة أن إعداد ملف تقين 
متاح أمام الطرفني وأن امللف خال مما يفيد كون البناء احملدث جاء خمالفا للتصميم املرخص به رغم ما 
متسك به الطاعن من أسباب تتطلب تدخل خصمه لرفعها ورغم إثباته وقوع التغيريات والتماس إزالتها، 

ومع أن الرهن ال يتجزأ، تكون قد ركزت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها معلال تعليال فاسدا. 
(القرار عدد 203 الصادر بتاريخ 2019/04/09 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4760)

40. طلب مقابل - القضية اجلاهزة بتقدير احملكمة - أثره.

إن تقدمي الطلب املقابل والقضية جاهزة بتقدير احملكمة إن كان ال ميكن أن يؤخر البت يف الطلب 
األصلي، حيث ميكن للمحكمة البت يف هذا األخري منفصال - وهي صاحبة سلطان يف ذلك - فإنه 
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ليس هلا أن حتكم بعدم قبول الطلب املقابل، ليبقى البت فيه أيضا منفصال، واحملكمة مصدرة القرار 
املطعون ملا اعتربت القضية جاهزة، وقضت بعدم قبول الطلب املقابل، تكون قد خرقت الفصل 113 

من قانون املسطرة املدنية، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 208 الصادر بتاريخ 2019/04/09 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/7152)

41. مقال النقض - عدم توقيعه - أثره.

عمال بنص الفصل 354 من قانون املسطرة املدنية فإن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتوب 
موقع عليه من طرف أحد املدافعني املقبولني للرتافع أمام حمكمة النقض حتت طائلة التشطيب على 
القضية تلقائيا. وملا كان مقال النقض املقدم من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ومبعاينة احملكمة له، غري 
موقع من طرف هذا األخري خالفا لنص الفصل املذكور، وأن وضع الطابع ال يغين عن التوقيع �لشكل، 

فإن ذلك يستوجب التشطيب على القضية.
(القرار عدد 214 الصادر بتاريخ 2019/04/16 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1206)

42. طعن =لنقض - قرار استئنايف - مضي ثالثني سنة عن ريخ صدوره - أثره.

مبقتضى الفصل 428 من قانون املسطرة املدنية فإنه يرتتب على مضي ثالثني سنة عن �ريخ صدور 
احلكم زوال قابليته للتنفيذ، وسقوطه كمسمى حكم وإن ظل حجة رمسية فيما قضى به. وملا كانت طرق 
الطعن متارس ضد مسمى األحكام، وكان القرار املطعون فيه قد أزيلت عنه صفة احلكم مبضي املدة، 

فإن الطعن فيه �لنقض بعد سقوطه كمسمى حكم يكون غري مقبول.
(القرار عدد 215 الصادر بتاريخ 2019/04/16 يف امللف املدين عدد 2017/4/1/8291)

43. قسمة - أحكام سابقة تثبت حالة الشياع بني أطرافها - أثرها.

إن احملكمة ملا قضت بتأييد احلكم االبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بعلة أن دعوى 
القسمة تتعلق مبرتوك القعدد، فإن الدعوى ال تستقيم إال إذا وجهت ضد مجيع ورثته، وذلك دون التقيد 
�لنطاق العيين والشخصي لألحكام املستدل �ا، واملعتمدة إلثبات حالة الشياع بني أطرافها، تكون قد 

عللت قرارها تعليال فاسدا، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 217 الصادر بتاريخ 2019/04/16 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5151)

44. دعوى االستحقاق مقرونة =لشفعة - إثبا¬ا.

إن مدار الو~ئق على ما يتضمنه اإلشهاد، دون ما èيت فيه من خرب وحكاية، على ما للونشريسي 
يف املعيار واملنهج من أن: «الو~ئق ال يثبت فيها لشهادة شهودها إال ما جيء �ا من أجله». واحملكمة 
ملا أيدت احلكم القاضي �الستحقاق والشفعة بناء على تصريح موروث الطاعنة يف عقد البيع ½ن أصل 
املبيع هو اإلرث، بعلة أن عبء إثبات جهة اإلرث يقع على عاتق املستأنف الذي أقر يف رسم البيع 
½ن أصل املبيع هو اإلرث، وما دام أنه مل يثبت جهة اإلرث اليت آل إليه امللك منها مبقبول قانو[، فإن 
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قاعدة االستصحاب وبقاء ما كان على ما كان تقتضي بقاء امللك شائعا بني الورثة، مع أن ما تضمنه 
رسم البيع من تصريح للبائع املذكور ليس مقصودا من اإلشهاد، وإمنا ورد على سبيل احلكاية، تكون قد 

بنت قرارها على غري أساس من القانون. 
(القرار عدد 218 الصادر بتاريخ 2019/04/16 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2087)

دعوى االستحقاق - استبعاد رسم االستمرار لعدم تعلقه =ملدعى فيه - عدم إجراء   .45

حتقيق =لوقوف على عني املكان - أثره.
إن اختالف الطرفني حول املدعى فيه يوجب الوقوف على عني املكان لتحريره حبد حدوده وتطبيق 
حججهما عليه، والطاعنان ملا استدال على ما بيدمها برسم استمرار معارضا لرسم استمرار املطلوبة، فإن 
احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا استبعدت رسم استمرار الطاعنني بعلة أن رسم االستمرار املدىل 
به من طرف املستأنفني ال يتعلق �ملدعى فيه، وإمنا يتعلق ببقعة أخرى رغم أRما يدفعان ½ن ما يوثق 
له رمسهما يتعلق بعني املدعى فيه، ودون إجراء حتقيق �لوقوف على عني املدعى فيه ولو بصحبة خبري 
مساح حلد حدود املدعى فيه وفق ما بني مستهله لتبين حكمها على ما ينتهي إليه حتقيقها، تكون قد 

بنت قضاءها على غري أساس.
 (القرار عدد 222 الصادر بتاريخ 16/04/2019 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1899)

46. حكم قضائي – مضي ثالثني سنة عن ريخ صدوره – الطعن فيه – عدم قبوله.

من املقرر أن األحكام القضائية تصبح غري قابلة للتنفيذ �نصرام ثالثني سنة عن �ريخ صدورها 
حىت ولو ظلت حجة رمسية يف ما قضت به. وملا كانت طرق الطعن متارس ضد مسمى األحكام، فإن 
زوال صفة احلكم عن القرار املطعون فيه مبضي ثالثني سنة عن �ريخ صدوره، جيعل الطعن فيه غري 

مقبول.
(القرار عدد 225 الصادر بتاريخ 2019/04/16 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3235)

47. قسمة - بيا6ت الرسم العقاري - حجيتها.

إن املقيد �لرسم العقاري مستصحب احلياة ما مل يثبت ما ينقضها مبوجبه، واحملكمة ملا التزمت 
بيا[ت الرسم العقاري حمل الدعوى، وقضت بتأييد احلكم املستأنف القاضي بقسمة العقار املدعى فيه 
قسمة تصفية، تكون بردها لدفع الطاعنني قد التزمت صحيح القانون، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا، 

ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 244 الصادر بتاريخ 2019/04/30 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5671)

48. دعوى االستحقاق - أداء اليمني القانونية على شرائه للمدعى فيه من طرف اخلصم 

واقرتانه =حليازة بشروطها - أثره.
مبوجب املادة 250 من مدونة احلقوق العينية: «فإنه إذا حاز شخص أجنيب غري شريك ملكا حيازة 
مستوفية لشروطها، واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عامل ساكت بال مانع وال 
عذر، فإنه يكتسب حبيازته ملكية العقار»، وأن املقرر فقها وقضاء هو أن ادعاء الشخص الشراء من 
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القائم وموروثه مع ثبوت احليازة للمشرتي جيعل قول املشرتي مع ميينه عمال بقول املتحف: «وحيلف 
القائم واليمني له إن ادعى الشراء منه معمله»، واحملكمة ملا ثبت هلا أن املستأنف أدى اليمني القانونية 
جبلسة البحث القضائي على كون اخلصم فوت له املدعى فيه، فإن متلكه للعقار املدعى فيه، واقرتانه 
�حليازة املدة املعتربة شرعا يكون منتجا لكافة آ~ره القانونية، ومنازعة اخلصم له يف ذلك غري متسمة 
�جلدية، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوين سليم، 

وعللت قرارها تعليال كافيا. 
 (القرار عدد 248 الصادر بتاريخ 2019/04/30 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2323)

49. صورية - ميني متهوم - خصوصيتها.

ملا  انتهاء، واحملكمة  ابتداء وال  تنقلب  الصورية، هي ميني متهوم ال  اليت توجه ملنكر  اليمني  إن 
اعترب�ا ميينا متممة، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن اليمني اليت وجهتها احملكمة االبتدائية 
للمدعى عليه وأداها، هي ميني متممة وليست ميني حامسة، بدليل أن احملكمة وجهتها له تلقائيا بعد 
أن اعتربت مقال الدعوى جمردا مما يثبت الصورية، واستكملت إنكار املدعى عليه بيمينه، ومل يسبق 
للمستأنف أن التمس توجيهها للمستأنف عليه حسما للنزاع، تكون قد كيفتها تكييفا خاطئا، وجاء 

قرارها خارقا للقانون، وغري مرتكز على أساس. 
(القرار عدد 251 الصادر بتاريخ 2019/04/30 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4979)

50. شفعة - صورية عقد هبة - أثرها.

إن احملكمة ملا اعتربت التصرف هبة ختفي بيعا، وهو مما تصح شفعته، فإن شرطها أن تكون بثمنه 
ومصاريفه الالزمة لعقده، والطاعن حينما [زع يف صورية العقد، ودفع ½ن ما عرض عليه مقابل األخذ 
�لشفعة ال يشكل مثنا للشقص املفوت له، فإن احملكمة ملا قضت مبا جرى به منطوق قرارها دون مراعاة 

ذلك، تكون قد بنت قرارها على غري أساس من القانون.
(القرار عدد 283 الصادر بتاريخ 2019/05/14 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3758)

51. تفسري حكم - حاالته.

إن حمل تفسري األحكام هو رفع وإزالة ما يكتنفها من غموض أو إ�ام أو إمجال، وملا كان منطوق 
احلكم واضحا، وتعليالته مؤدية إىل منطوقه فإنه ال وجه للتفسري، واحملكمة ملا التزمت ذلك، تكون قد 

عللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 290 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1777)

52. قسمة عينية - وجوب مراعاة انتفاع كل شريك جبزء من املدعى فيه حبسب ما أعد له.

من املقرر أنه من شرط القسمة العينية أن ينتفع كل شريك جبزء من املدعى فيه حبسب ما أعد 
له، والطاعن ملا دفع ½ن املدعى فيه عبارة عن مقهى يستغلها مع شريكه، وأن من شأن قسمتها عينا 
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ذهاب منفعتها حسبما يتبني من أوصاف اخلبري هلا يف تقريره، فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه 
حينما صارت إىل القسمة العينية دون النظر إىل ما أعد له املدعى فيه حبسب استعماله، تكون قد بنت 

قضاءها على غري أساس من القانون.
(القرار عدد 291 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4038)

53. مقال النقض - خلو املقال من ذكر الوسائل - أثره.

مبقتضى الفصل 364 من قانون املسطرة املدنية إذا كان للطاعن احلق يف تقدمي مذكرة تفصيلية 
ملقال الطعن مىت احتفظ بذلك، فإن شرطها أن تكون تفصيال ملا أمجل يف وسائل الطعن املبنية على 
الوقائع والوسائل، فإن احملكمة بنظرها إىل مقال  النقض أن يتوفر على  أسبابه. وملا كان شرط مقال 
النقض ألفته خاليا من ذكر الوسائل، وبناء على ذلك يكون غري مقبول وفقا ألحكام الفصل 359 من 
قانون املسطرة املدنية، ويبقى ما اعتمده الطاعن يف ما مساه �ملذكرة �إلدالء ½سباب النقض ال ينجرب 

�ا مقاله لتضمينها أسبا� جديدة.
(القرار عدد 293 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/7802)

54. دعوى االستحقاق - رسم صلح - وروده بعد بيع املدعى فيه - حجيته.

إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا تبني هلا أن البائعني ملوروث املطلوبني اشرتوا املدعى فيه 
من موروث الطاعن، فأعملت شراءهم حنوه، وردت رسم الصلح املستدل به من طرفه ألنه مت على ملك 
الغري لوروده بعد بيع حمله، فأيدت احلكم القاضي هلم �ستحقاق املدعى فيه، تكون قد عللت قرارها 

تعليال كافيا، ومل خترق أg من املقتضيات احملتج �ا.
 (القرار عدد 299 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6463)

55. صدقة - انتفاء شرط معاينة احلوز - أثره.

إن احلوز يف عقود التربع قبل حصول املانع يعد شرطا لصحتها، ومثل ذلك يف اهلبات والصدقات 
العقد وشهاد�ما عليه متنا أو إحلاقا، أو مبا يدل عليه  العدلني حمرري  يثبت مبعاينته من  منها، وهو 
مبوجبه، واحملكمة ملا ثبت هلا أن رمسي الصدقة اللذين استدل �ما الطاعنون خاليان من شرط معاينة 
احلوز وفق ما ذكر، فأيدت احلكم القاضي ببطالRما وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنته 

على أساس، وعللته تعليال كافيا.
(القرار عدد 301 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6472)

56. قسمة - دفع بعدم إدخال الدائن املر¬ن يف الدعوى - أثره.

من املقرر أنه جيب على الشركاء أن يدخلوا يف دعوى القسمة مجيع أصحاب احلقوق العينية املرتتبة 
على العقار عمال مبقتضيات املادة 320 من مدونة احلقوق العينية، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه 
ملا ردت الدفع بعدم إدخال الدائن املر�ن يف الدعوى بعلة أن ذلك ليس الزما، تكون قد خرقت املادة 

املذكورة، ومل جتعل ملا قضت به أساسا.
(القرار عدد 320 الصادر بتاريخ 2019/06/11 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4753)
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57. رسم شراء - عدم استناده على أصل امللك - حجيته يف مواجهة الورثة.

من املقرر أن رسم الشراء وإن كان جمردا من أصل امللك، فإنه يعد حجة يف مواجهة الورثة 
�عتبارهم خلفا عاما له عمال مبقتضيات الفصل 229 من قانون االلتزامات والعقود، وأن ادعاء 

االستحقاق من طرفهم ال حمل له طاملا أRم مل ينازعوا يف صحته أو يف انطباقه على العقار عني النزاع.
 (القرار عدد 331 الصادر بتاريخ 2019/06/11 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/8006)

58. طعن ¯عادة النظر - جمادلة يف تعليل قرار حمكمة النقض - أثره.

إن الطعن �عادة النظر من طرف املطلوب بسبب انعدام التعليل ال يكون إال عند عدم اجلواب 
القبول ردته  بعدم  الطعن �لنقض دفعا  أبدى مبناسبة  الطاعن قد  القبول. وملا كان  بعدم  الدفع  على 
احملكمة بعلة أن القرار املطعون فيه حضورg يف حق طاليب النقض، و�لتايل يتصف �النتهائية، وكانت 
وفاة طالبة النقض غري ~بتة مبوجبه، ورتبت على ذلك أن الدفع يف شقه األول يكون خمالفا للواقع ويف 
شقه الثاين عارg من اإلثبات، فإن جمادلته يف ما انتهت إليه حمكمة النقض بتعليالت خمالفة ال يشكل 

وجها من وجوه انعدام التعليل املوجب إلعادة النظر.
(القرار عدد 332 الصادر بتاريخ 2019/06/11 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1909)

59. دعوى االستحقاق - عدم توافق الطرفني على حدود املدعى فيه - وجوب الوقوف 

على عني املكان.
إن عدم توافق الطرفني على حدود املدعى فيه يستلزم الوقوف على عني املكان، والطاعنون ملا 
طالبوا �جراء حتقيق، وبعد جواب املطلوب ½ن ما بيده يتصرف فيه، وأنه آل إليه شراء مبقتضى عقد 
الشراء احملتج به، وال عالقة له �ملدعى فيه، فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه عندما قضت مبا 
جرى به منطوق قرارها دون أن جتري حتقيقا بعني املكان وفق القاعدة أعاله بواسطة خبري مساح لتطبيق 
حجج الطرفني عليه وبيان مدى انطباق حجة الطاعنني عليه، وهل ما يوثق له رسم شراء املطلوب هو 
ما تشهد به امللكية أم غريه، ولتبين حكمها على ما انتهى إليه حتقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليال 

[قصا، وهو مبثابة انعدامه.
 (القرار عدد 342 الصادر بتاريخ 2019/06/18 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/7189)

60. قسمة - بيا6ت الرسم العقاري - حجيتها.

إن البيا[ت املضمنة �لرسم العقاري حجة بني أطرافها على احلق موضوع التضمني يف مواجهة 
األشخاص الذين يعنيهم هذا احلق، والطاعن ملا دفع ½ن ما يؤول إليه من حصة يف العقار املطلوب 
قسمته يفوق ما أورده اخلبري يف تقريره، فإن احملكمة ملا ردت دفعه بعلة أن اخلربة حددت نصيب طاليب 
القسمة بناء على شهادة امللكية املدىل �ا يف املرحلة االبتدائية، وال ميكن اعتماد شهادة أخرى صدرت 
بعد احلكم املستأنف ملا فيه من مساس بدرجة من درجات التقاضي، ودون أن تنظر يف مدى صحة 
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دفعه �لنظر إىل بيا[ت الشهادة املستدل �ا من طرفه الالحقة �رخيا لألوىل، وترتب آ~رها إن صحت 
على دفعه، تكون قد خالفت القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا. 

(القرار عدد 357 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5003)

61. قسمة - عدم تقييد اإلحدا[ت =لرسم العقاري - أثره.

إن عدم تقييد اإلحدا~ت �لرسم العقاري غري مانع من قسمة امللك حمله لقرينة أن من ميلك 
األرض ميلك ما فوقها ما مل تقم بينة على خالف ذلك، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت هلا 
من بيا[ت الرسم العقاري حمل الدعوى أRا تشهد ½ن امللك املدعى فيه مشاع بني الطرفني، �عتباره 
يتكون من دار للسكىن من طابق سفلي، فاستصحبت الشياع يف األرض وما عليها من إحدا~ت لعدم 
ادعاء أحدهم االختصاص �ا وإثباته مبوجبه، وقضت تبعا لذلك بقسمة املدعى فيه تصفية بعد تقوميه 

أرضا وبناء، تكون قد استقامت على حكم القانون.
(القرار عدد 358 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5521)

62. رسم بيع - حجيته يف مواجهة طرفيه وخلفهما العام.

مبفهوم املادة الثالثة من مدونة احلقوق العينية فإن عقود التفويت ملزمة لعاقديها وخلفهما العام 
املطلوب هو  البائع ملوروثة  أن  الشراء  تبني هلا من رسم  ملا  التملك، واحملكمة  من غري نظر إىل أصل 
موروث الطاعنني، فاعتربته عامال حنوهم، وردت دفعهم بتجرده من أصل التملك وحبياز�م املستندة إىل 
استمرارهم لوجود سبب [قل هو البيع املذكور، وأيدت احلكم القاضي برفض طلب االستحقاق وفق ما 
جرى به منطوق قرارها بعلة أن املستأنفني يلزمهم البيع املنجز من قبل موروثهم �عتبارهم خلفا عاما له، 

وأن ما متسكوا به من حيازة إمنا يتعلق مبا جهل أصله، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 370 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6406)

63. شفعة - خليط ¥ذرع - انتفاء حالة الشياع - أثره.

إن اخلليط ½ذرع ال شفعة له، واألمتار كاألذرع �عتبارمها من وحدات القياس، وملا كان الطاعن 
شريكا ½متار يف املدعى فيه، واملطلوب دفع ½نه ال صفة له يف طلب الشفعة استنادا لعقدي شرائهما 
�عتبارمها مالكني ½متار يف املدعى فيه، فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ألغت احلكم القاضي 
له �لشفعة وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون �عتبار حالة الشياع 

املعتربة شرطا لألخذ �لشفعة منتفية بني اخللطاء.
(القرار عدد 371 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/7792)

64. قسمة - ادعاء االختصاص =لبناء - تناقض بني أجزاء احلكم - أثره.

من املقرر أن التناقض يف أجزاء احلكم مبثابة انعدام التعليل، وملا ثبت أن الطاعنني ادعوا االختصاص 
�لبناء، والتمسوا متكينهم من قيمته حال بيع الكل �ملزاد العلين، فإن احملكمة عندما اعتربت أن ما أثري 
خبصوص الفصل 963 من قانون االلتزامات والعقود من كون بعض الشركاء قاموا �لبناء دون موافقة 
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الباقي ال ميكن االلتفات إليه ما دام أن مثريي الدفع ينسبون البناء ملن قام به يف وقت مل يثبت مبقبول 
أRم [زعوه سواء قبل البناء أو بعده يف مدى موافقتهم على البناgت املتعددة، مما يعترب معه الباين املذكور 
العلين  ببيع الكل �ملزاد  البيع، مث [قضته حينما قضت  بنائه بعد  مأذو[ له ضمنيا، ومستحقا لقيمة 
وقسمة مثنه بني الطرفني حسب نسبة التملك ودون مراعاة ما عللت به بشأن ما أ~ره الطاعنون من 
اختصاص �لبناء وتقوميه، وهو ما يشكل تناقضا بني أجزاء احلكم، يعترب مبثابة انعدام التعليل املوجب 

للنقض.
(القرار عدد 380 الصادر بتاريخ 2019/07/02 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5248)

65. طعن ¯عادة النظر - مفهوم انعدام التعليل.

إن انعدام التعليل املعترب سببا إلعادة النظر يف قرارات حمكمة النقض هو احلالة السلبية املتمثلة يف 
عدم اجلواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول، وملا كان قرار حمكمة النقض املطلوب 
إعادة النظر فيه قد أجاب عما أثري يف وسائل النقض املستدل �ا يف سبب إعادة النظر، واعتمد ما هو 
مقيد �لرسم العقاري ألنه بني ملكية الطرفني وحدد نسبة كل منهما، فإن النعي عليه جمددا يف أسباب 
إعادة النظر جمرد جمادلة، واlادلة يف تعليل حمكمة النقض ال تعد من حاالت إعادة النظر، فكان ما 

�لوسيلة غري جدير �العتبار.
(القرار عدد 395 الصادر بتاريخ 2019/07/02 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/8154)

66. طعن ¯عادة النظر - قرار حمكمة النقض - تقيدها مبا أثري أمامها من وسائل.

لئن كانت حمكمة النقض تتقيد مبا أثري أمامها من وسائل، فإنه مل يكن هلا من سبيل ملناقشة 
القسمة املدعى �ا يف النازلة حمل قرار حمكمة النقض املستدل به، واليت مل تكن حمل وسيلة به لتتقيد 
حمكمة النقض بنطاقها، واعتربت أنه ال وجه لالستدالل بقرارها دفعا لسبقية البت النتفاء عناصر الفصل 
451 من قانون االلتزامات والعقود، وأن خرق حقوق الدفاع ال يشكل سببا لطلب النقض إال إذا ترتب 

عنه خرق قاعدة مسطرية، فإRا تكون بذلك قد أجابت عن كل ما تضمنته أسباب النقض، مما يكون 
معه ما أثري من طرف الطاعنني جمرد جمادلة يف قرار حمكمة النقض، ال يشكل سببا موجبا إلعادة النظر 

فيه وفق أحكام الفصل 379 من قانون املسطرة املدنية، ويبقى ما أثري غري جدير �العتبار.
(القرار عدد 413 الصادر بتاريخ 2019/07/09 يف امللف املدين عدد 2017/4/1/4572)

67. قسمة - بيا6ت الرسم العقاري - حجيتها.

ملا ثبت أن املدعى فيه ملك للطاعنة �عتباره قسمة مفرزة موضوع رسم عقاري، ويف ملك من 
تشري إليهم شهادة امللكية املستدل �ا لطلب قسمته، فإن احملكمة عندما اعتربت القبو �لطابق حتت 
األرضي املستعمل كموقف للسيارات من األجزاء املشرتكة خالفا لسنده، وقضت بتأييد احلكم برفض 

طلب قسمته، يكون قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 414 الصادر بتاريخ 2019/07/16 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2932)
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68. طلب عارض - قضية جاهزة - أثره على الطلب األصلي.

إن تقدمي طلب عارض والقضية جاهزة بتقدير احملكمة لئن كان ال ميكن أن يؤخر البت يف الطلب 
األصلي، حيث ميكن للمحكمة البت يف هذا األخري منفصال، وهي صاحبة سلطان يف ذلك، فإنه ليس 
هلا أن حتكم بعدم قبول الطلب العارض، ليبقى البت فيه أيضا منفصال، واحملكمة مصدرة القرار املطعون 
فيه ملا اعتربت القضية جاهزة، وأن الطلب العارض الذي قدم وحاهلا كذلك، وقضت بعدم قبوله، تكون 

قد خرقت الفصل 113 من قانون املسطرة املدنية. 
(القرار عدد 416 الصادر بتاريخ 2019/07/16 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4997)   

69. قسمة - االقتصار على ما متت تعليته من بناء مبعزل عن األجزاء املفرزة - أثره.

مبقتضى القانون رقم 18.00 يف مواده 4 و5 و7 تعد أجزاء مشرتكة السطوح املعدة لالستعمال 
املشرتك، وتعد حقوقا �بعة لألجزاء املشرتكة احلق يف تعلية البناء، وأنه ال جتوز قسمة األجزاء املذكورة 
وال احلقوق التابعة هلا مبعزل عن األجزاء املفرزة؛ وملا كانت الطاعنة قد قصرت طلبها على قسمة ما متت 
تعليته من بناء، وهو من احلقوق التابعة لألجزاء املشرتكة مع املطلوب، فإن احملكمة ملا ألفته كذلك، 
قد  تكون  املفرزة،  األجزاء  عن  مبعزل  لتقدميه  قسمته  طلب  برفض  القاضي  احلكم  بتأييد  وقضت 

استقامت علىحكم القانون، ومل خترقه، وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 448 الصادر بتاريخ 2019/09/10 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6234)

70. وصية - الرجوع فيها - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا من خالل ما هو معروض عليها تراجع املوصي يف الوصية اليت سبق أن 
إثبات ملكيته على الشياع يف املدعى فيه  عقدها لفائدة الطاعن، واليت استند عليها هذا األخري يف 
حسب ما هو برسم الرجوع، وتبني هلا أيضا سالمة الوصية لغريه استنادا لقرارات Rائية بعد الطعن فيها 
من طرف الطاعن، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوين 

سليم، وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 456 الصادر بتاريخ 2019/09/10 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/7698)

71. قسمة - عدم إدخال احلاجز حتفظيا يف الدعوى - أثره.

املكلف  القاضي  إدخال  احتياطي، ومت  تقييد  هلا  أجري  القسمة  أن دعوى  للمحكمة  تبني  ملا 
إدخال صاحبه يف دعوى  يَلزم  عينيا  التحفظي ال خيول صاحبه حقا  احلجز  وأن  القاصرين،  بشؤون 
القسمة، فقضت للمطلوبني بقسمة املدعى فيه وتعويضهم عن واجب االستغالل وفق ما جرى به منطوق 
قرارها، تكون قد عللته تعليال كافيا، ومل خترق أg من القواعد احملتج �ا، ومل تكن حباجة إىل الرد على دفوع 

غري منتجة.
(القرار عدد 457 الصادر بتاريخ 2019/09/10 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1856)
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72. قسمة - إعمال القرعة - شرطها تساوي احلصص املقسومة.

من املقرر أن شرط إعمال القرعة يقتضي تساوي احلصص املقسومة، واحملكمة ملا صادقت على 
اخلربة املنجزة من طرف اخلبري وفق الوارد مبنطوق قرارها رغم أن اخلبري اكتفى بفرز نصيب املطلوب، 
املطلوب  املقرتح غري متساوية مع حصة  الشكل  الشياع، وحصصهم على  املالكني على  وأبقى �قي 

املذكور، مما ينبئ �ستحالة إجراء القرعة، تكون قد بنت قضاءها على غري أساس من القانون.
(القرار عدد 462 الصادر بتاريخ 2019/09/10 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6733)

73. تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة - إبرام حمكمة النقض لقرار استئنايف بني أطرافه - أثره. 

الغري اخلارج  استئنايف بني أطرافه غري مانع من سلوك تعرض  لقرار  النقض  إبرام حمكمة  إن 
مانع من سلوك  القسمة  أطراف دعوى  بني  النقض  قرار حمكمة  اعتربت  ملا  اخلصومة، واحملكمة  عن 
الطاعن تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة �عتباره غريا عن القرار املطعون فيه، تكون قد خرقت القانون، 

وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 505 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6534)

74. دفوع جوهرية - عدم اجلواب عنها - أثره.

من املقرر أن عدم جواب احملكمة عن الدفوع اجلوهرية اليت قد يكون هلا ¨ثري على قضائها يشكل 
حالة من حاالت انعدام التعليل املوجبة للنقض، وملا ثبت أن الطاعن التمس يف مقاله اإلضايف اسرتداد 
ما دفعه مما جيب على املطلوبة من مثن وتوابع شراء الشقة املشرتكة بينهما حسب الو~ئق املستدل �ا، 
فإن احملكمة عندما التفتت عن اجلواب عما استدل به رغم أنه يشكل دفعا جوهرg منتجا �عتبار أن 
املرء مصدق يف سبب إخراج ماله، واملطلوبة مل تدعيه بسبب [قل معترب شرعا، تكون قد عللت قرارها 

تعليال [قصا، وخالفت قواعد اإلثبات.
(القرار عدد 506 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6770)

75. طعن ¯عادة النظر - أسبابه.

ملا ثبت من تنصيصات القرار املطعون فيه أن تالوة املستشار املقرر لتقريره هي أول ما بدأت به 
مناقشة القضية بعد املناداة على أطرافها ودفاعهم، وبعد تبليغ األمر �لتخلي بكيفية قانونية، وأنه أشار 
إىل مستندات األطراف صدره، وأن الطاعنني توصلوا مبقال النقض وأجابوا ومل يلتمسوا أجال لتقدمي 
املالحظات الشفوية، فإن انعدام التعليل املعترب سببا من أسباب إعادة النظر يف قرارات حمكمة النقض، 
هو عدم اجلواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو عن دفع بعدم القبول، وحمكمة النقض عندما أجابت 
عن كل ما عرض يف مقال النقض من وسائل، فإن الطاعنني �عتبارهم كانوا مطلوبني يف القضية اليت 
صدر بشأRا القرار املطلوب إعادة النظر فيه، ليس من حقهم إ~رته لتعلق جواب حمكمة النقض بوسائل 
الطعن اليت استندت إليها املطلوبة هنا عندما كانت طاعنة هناك، ومعاودة النقاش حوهلا يعد جمادلة 
يف تعليل حمكمة النقض، واlادلة ليست حالة من حاالت إعادة النظر، وأن �قي ما استدل به الطاعنون 
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خبصوص القانون املطبق على النزاع واحلكم ½كثر مما طلب، ال يعد كذلك من حاال�ا، فكان ما �ألسباب 
غري جدير �العتبار.

(القرار عدد 508 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف املدين عدد 2017/4/1/942)

76. حكم قضائي - حجيته بني أطرافه.

من املقرر أن لألحكام حجيتها بني أطرافها يف ما انتهت إليه ما مل يتم إلغاؤها، واحملكمة ملا ثبت 
هلا من األحكام الصادرة بني الطرفني أن املطلوب قد حكم له �ستحقاق القطعة األرضية املدعى فيها 
يف مواجهة كل من الطاعن والبائع له املذكور، مث فو�ا للمطلوب األول، وقضت مبا جرى به منطوق 
قرارها، تكون قد بنته على أساس قانوين، وعللته تعليال كافيا، وأجابت عن �قي ما أثري �لوسيلة بعلة 
أنه ليس يف القانون ما مينع املسجون من إبرام عقود التفويت ما مل يقض ِبغل يده عن ممتلكاته مبصادر�ا 

أو �لتحجري عليه أو حجزها، فكان ما �لوسيلة لذلك غري جدير �العتبار.
(القرار عدد 513 الصادر بتاريخ 2019/10/01 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6777)

77. مسألة فنية - وجوب االستعانة خببري.

من املقرر أن االستعانة يف املسائل الفنية ½هلها، والعرفاء ليسوا من أهلها، والطاعن ملا [زع يف 
اخلربة املنجزة من طرف «عريف» غري مقيد جبدول اخلرباء يف مكان وزمان يتزاحم فيه أهل الفن كل 
يف فنه حسب ما هو مقيد جبدول اخلرباء، فإن احملكمة عندما عدلت عن تعيني أهل الفن يف ما هو 
الوقوف على عني  الفن يف حمله، أو  معروض عليها، واعتمدت رأي «عريف» دون االستعانة ½هل 
املكان صحبتهم حلد حدود املدعى فيه وتطبيق حجج األطراف عليه، تكون قد بنت قضاءها على غري 

أساس، وعللته تعليال فاسدا، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 515 الصادر بتاريخ 2019/10/01 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6029)

78. دعوى االستحقاق - شروطها.

دعوى االستحقاق ترمي إىل محاية املركز القانوين ملدعيه، وملا كان املطلوبون يقرون للطاعن بوضعه 
الشرعي على املدعى فيه، فإن احملكمة ملا اعتربت أن اجلهة املدعى عليها تقر له أحقيته يف ملكية العقار 
املدعى فيه، وال تنازعه فيه، وأنه هو نفسه مل يدع االستيالء على عقاره، ورتبت على ذلك أن شروط 
دعوى االستحقاق غري قائمة، وأن ما يزعمه الطاعن من االعرتاض على احليازة له إطار قانوين آخر ال 
ينسجم مع ملتمسه، وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى، تكون قد حجرت على دعوى االستحقاق 

واسعا، وخالفت القاعدة أعاله، مما يشكل خرقا للقانون، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 521 الصادر بتاريخ 2019/10/01 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6039)

79. دعوى االستحقاق - اختالف الطرفني حول املدعى فيه - الوقوف عليه لتطبيق حجج 

الطرفني.
إن السرعة يف البت ال تعين عدم سلوك إجراءات التحقيق مىت كانت الزمة، وأن اختالف الطرفني 
حول املدعى فيه يستلزم الوقوف عليه لتحريره حبد حدوده، وبيان موقعه، وتطبيق حجج الطرفني عليه، 
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واحملكمة ملا ردت طلب الطاعنني الرامي إىل إجراء حتقيق �لوقوف على عني املكان نتيجة ملا أ~روه من 
مطاعن على اخلربة، وقضت مبا جرى به منطوق قرارها وفقا ملا انتهى إليه اخلبري من توجيه ملوقع املدعى 
فيه، واعتربت أن طلب إجراء حتقيق �لوقوف على عني املكان بعد إجراء خربة يف املوضوع ليس له ما 
يربره، ويرمي فقط إىل إطالة أمد النزاع، وكان على الطاعنني أن يطلبوه قبل األمر �جراء خربة، تكون 

قد خالفت القاعدة أعاله، ومل جتعل لقضائها أساسا من القانون.
(القرار عدد 528 الصادر بتاريخ 2019/10/08 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5766)

80. رفع الدعوى من ميت - مواصلتها من طرف الورثة - أثره.

ال يصح التقاضي إال ممن له األهلية، وهي من النظام العام، ومن مث ال تصح الدعوى من ميت 
كما ال تصحح مبواصلتها من طرف ورثته إلقامتها غري صحيحة ابتداًء، وملا ثبت أن الدعوى قدمت 
ابتداء من طرف موروث املطلوبني بواسطة حماميه، واحلال أنه كان ميتا قبل رفعها حسب ما يتبني من 
إراثته املوجودة �مللف، فإن احملكمة عندما اعتربت إقامة الدعوى من ميت جمرد خطأ مادي، وأن مواصلة 
املطلوبني هلا كورثة ذوي صفة رغم دفع الطاعنني خبرق الفصل األول من قانون املسطرة املدنية، تكون 

قد بنت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها خارقا للمقتضى احملتج خبرقه.
 (القرار عدد 531 الصادر بتاريخ 2019/10/08 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/2678)

81. دعوى االستحقاق - عبء إثبا¬ا.

إن طالب االستحقاق ال يكون مطالبا �إلثبات إال إذا أنكره املطلوب يف ما يطلب ½ن يدعي 
احلوز وامللك، وملا كان املطلوب مل يستقم على األمر املذكور جوا� على مقال الطاعنة، فإن احملكمة اليت 
صارت إىل النظر يف حجة الطاعنة ابتداء، تكون قد خالفت القاعدة أعاله وهي من قواعد اإلثبات، 

ومل جتعل ملا قضت به أساسا.
(القرار عدد 546 الصادر بتاريخ 2019/10/15 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3010)

82. دعوى االستحقاق - أحكام قضائية - اختالف آ[رها من منشئة إىل كاشفة.

من املقرر أن األحكام ختتلف من حيث آ~رها إىل منشئة وكاشفة، وملا كان الطاعن قد استدل 
�لقرار القاضي �عتبار احلكم مبثابة عقد Rائي خبصوص القطعة األرضية موضوع النزاع، فإن احملكمة 
عندما ردت دعواه بعلة أن صدور قرار استئنايف �عتبار احلكم مبثابة عقد بيع جاء الحقا على شراء 
الطالب، وبعد أن خرج العقار من يد البائع، واعتربت أنه ال ميكن التمسك به يف مواجهة املشرتي، 
دون إسباغ الوصف القانوين عليه من حيث الكشف أو اإلنشاء، تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا، 

وهو مبثابة انعدامه. 
(القرار عدد 547 الصادر بتاريخ 2019/10/15 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4621)

83. قسمة - إدالء الطرف املدعي ¯راثة من اجنر إليه احلق منه - أثره.
إن دعوى القسمة تصح �دالء الطرف املدعي �راثة من اجنر إليه احلق منه دون إلزامه بذلك 
يف حق غريه، وملا ثبت أن الطاعنة قد التمست قسمة عقار حمفظ �لنظر إىل بيا[ت رمسه العقاري، 
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وقسمة الدار اليت كانت شركة بني موروثها وموروث بعض املطلوبني، فإن احملكمة ملا ردت طلبها بعلة 
أن إRاء حالة الشياع ال يتأتى إال �إلدالء �راثة مجيع أطراف الدعوى على اعتبار أن هذه اإلراثة هي 
اليت حتدد احلصص واألنصبة اليت على أساسها يتم إRاء حالة الشياع، تكون قد خالفت القاعدة املومأ 

إليها ومندرجات الرسم العقاري، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 551 الصادر بتاريخ 2019/10/15 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6033)

84.حكم =الستحقاق - آ[ره.

املس  إىل  يتعداه  وال  للمالك،  القانوين  �ملركز  االعرتاف  إال  يرتب  ال  �الستحقاق  احلكم  إن 
�حلقوق املنشأة على وجه صحيح على املدعى فيه، واليت قد تشكل يف اعتبار القانون ملكية منفصلة 
عن املدعى فيه، واحملكمة ملا قضت للمطلوب �ستحقاق املدعى فيه، �عتباره املالك للرسم العقاري 
له ¨ييدا للحكم االبتدائي دون األصل التجاري املنشأ عليه، واليت تشكل ملكية منفصلة عن ملكية 
العقار ال تنقضي �ستحقاق مالك العقار لعقاره، تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوين سليم.
(القرار عدد 561 الصادر بتاريخ 2019/10/22 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/6778)

85. طعن =الستئناف - نطاق أثره الناشر.

ملا كان الطاعن قد التمس مبقتضى مقاله االفتتاحي احلكم له بعني ما عقد عليه �جناز ملحق 
له توسال لتقييده �لرسم الذي أضحى ملشرتاه، وإن تعذر احلكم له بتعويض، فإن مؤدى األثر الناشر 
للدعوى تعترب معه دعوى االستئناف منشورة على احملكمة بشقيها، وإن اقتصر استئناف املطلوبني على 
الطلب األصلي املتعلق �لتنفيذ العيين، وإذ هي اقتصرت على النظر يف هذا الشق، وقضت برفضه دون 
النظر يف الشق الثاين املرتبط به واملعروض عليها مبقتضى األثر الناشر لالستئناف، ويف ما إذا كان حتفيظ 
العقار من طرف �ئعه ومنازعة مشرتيه فيه يعترب تدليسا، وترتب آ~ره عليه، تكون قد عللت قرارها 

[قصا، وهو مبثابة انعدامه. 
(القرار عدد 571 الصادر بتاريخ 2019/10/29 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/5518)

86. شفعة - إقالة بعد البيع - أثرها.

ملا كان من شروط األخذ �لشفعة أن يكون الشفيع شريكا للبائع للمشفوع منه وقت بيع حصته 
يف العقار املشفوع، وأن بيعه للشقص املشفوع به مسقط لشفعته ولو �ع وهو ال يعلم ببيع شريكه، 
وأن بيعه ذاك منتج آل~ره يف �ب الشفعة ولو مل يقيد �لرسم العقاري حمله بصريح املادة 311 من مدونة 
احلقوق العينية اليت تنطبق بعمومها على مجيع أنواع امللكية العقارية، فإن القانون نص على منع التحايل 
لألخذ �لشفعة أو إسقاطها، �عتباره اإلقالة بعد البيع وما يلحق العقد األول من إلغاء أو فسخ أو 

بطالن بسعي من أطراف العقد مردود عليهم.
(القرار عدد 578 الصادر بتاريخ 2019/10/29 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3648)



62

أو  =لشفعة  لألخذ  التحايل  مبنع  القانون  نص   – البيع  بعد  إقالة   - الشفعة  دعوى   .87

إسقاطها.
يشرتط لألخذ �لشفعة أن يكون الشفيع شريكا للبائع للمشفوع منه وقت بيع حصته يف العقار 
املشفوع، وأن بيعه للشقص املشفوع به مسقط لشفعته ولو �ع وهو ال يعلم ببيع شريكه، وأن بيعه ذاك 
منتج آل~ره يف �ب الشفعة ولو مل يقيد �لرسم العقاري حمله بصريح املادة 311 من مدونة احلقوق العينية 
اليت تنطبق بعمومها على مجيع أنواع امللكية العقارية، وأن القانون نص على منع التحايل لألخذ �لشفعة 
أو إسقاطها، �عتباره اإلقالة بعد البيع وما يلحق العقد األول من إلغاء أو فسخ أو بطالن بسعي من 
أطراف العقد، مردود عليهم. واحملكمة عندما مل تلتزم ذلك يف قضائها، تكون قد خرقت القانون، وجاء 

قرارها معلال تعليال فاسدا، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 579 الصادر بتاريخ 2019/10/29 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3649)

88. شفعة - تزاحم الشفعاء - أثره.

مبوجب الفصل الثالث من قانون املسطرة املدنية فإن احملكمة تبت دائما طبقا للقوانني املطبقة على 
النازلة ولو مل يطلب األطراف ذلك بصفة صرحية، وملا كان مدار القضية حول تزاحم الشفعاء �لنظر 
إىل أولوية بعضهم على بعض أو تساويهم يف األخذ �لشفعة، إذ الطاعن تقدم بتعرض الغري اخلارج عن 
اخلصومة ضد احلكم الصادر �ا للمطلوبني توسال إىل أولويته عليهم فيها استنادا إىل احلكم الصادر له 
�ا، فإن احملكمة عندما أيدت احلكم القاضي برفض طعنه بعلة أنه مل يقيد احلكم املذكور �لرسم العقاري 
دون أن تعتمد قواعد األولوية للنظر يف ما إذا كان الطاعن يعلو املطلوبني رتبة أم يعلونه أم يتساوون يف 
األخذ �لشفعة، لتبين حكمها على ما ينتهي إليه نظرها، تكون قد بنت قرارها على غري أساس، وعللته 

تعليال فاسدا.
(القرار عدد 580 الصادر بتاريخ 2019/10/29 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4929)

89. قسمة - طلب إجراء حتقيق يف الدعوى أمام حمكمة االستئناف - أثره على مبدأ درجات 

التقاضي.
إن إجراء حتقيق ألول مرة أمام حمكمة االستئناف ليس من شأنه أن يفوت على أي طرف درجة 
من درجات التقاضي لألثر الناشر لالستئناف، وملا كان الطاعنون قد التمسوا إجراء حتقيق، وأعربوا عن 
استعدادهم ألداء مصاريفه، فإن احملكمة ملا ردت دفعهم بعلة أن من شأن االستجابة لطلب القسمة 
خالل هذه املرحلة أن يفوت على املستأنف عليه درجة من درجات التقاضي، وقضت مبا جرى به 

منطوق قرارها، تكون قد عللته تعليال فاسدا، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 591 الصادر بتاريخ 2019/11/05 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/426)

=لعقار  القانوين  ارتباطها  ومدى  وعددها  طبيعتها   - =لتخصيص  عقارات   - قسمة   .90

األصلي.
إن احملكمة ملا ردت عما أثري من طرف الطاعنني بعلة عدم إثبات وجود املنقوالت املعتربة عقارات 
�لتخصيص، ودون أن تنظر يف طبيعتها وعددها ومدى ارتباطها القانوين �لعقار األصلي حمل دعوى 
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القسمة ارتباط اتصال، وترتب آ~ر ذلك على املطلوب قسمته، تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا، 
وهو مبثابة انعدامه.

(القرار عدد 619 الصادر بتاريخ 2019/11/19 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1210)

91. ضم امللفات للبت فيها حبكم واحد - شروطه.

حيث  من  احتد�  مىت  للحكم  جاهزتني  غري  للقسمة  دعويني  بني  القانوين  االرتباط  حتقق  إن 
األطراف واملوضوع والسبب يستلزم ضمهما للبت فيهما حبكم واحد، واحملكمة مصدرة القرار املطعون 
فيه وهي تنظر يف دعوى القسمة موضوع امللفني املعروضني عليها، ملا ألفتهما مرتبطني مع بعضهما، 
وقضت بعدم قبول الطلب موضوع امللف األخري بعلة أنه من شأن النظر من جديد يف ذات الطلب 
املتعلق بدعوى القسمة بني األطراف مبقتضى حكم ابتدائي معروض على أنظار حمكمة االستئناف أن 
يفضي إىل وجود حكمني �لقسمة، يتعني محاية األطراف من تضار�ما، تكون قد بنت قضاءها على 

غري أساس، وعللت قرارها تعليال فاسدا، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 620 الصادر بتاريخ 2019/11/19 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/1584)

92. دعوى االستحقاق - ادعاء الصبغة اجلماعية للعقار املدعى فيه - شهادة الشهود - 

أثرها.

من املقرر أنه كما حيتاط لألراضي اجلماعية أال يضيع منها شيء حيتاط هلا أال يدخل منها ما ليس 
منها، وملا كان الطاعنون قد ادعوا االختصاص يف املدعى فيه ملكا وحوزا جوا� على دعوى املطلوبني 
�الستحقاق للمدعى فيه لصبغته اجلماعية، فإن احملكمة اليت اعتربت أن املدعى فيه ذا صبغة مجاعية 
�العتماد على شهادة الشهود دون إجراء حتقيق �لوقوف على عني املكان، وحتديد الطبيعة القانونية 
إليه  ينتهي  ما  على  لتبين حكمها  بشأنه  اجلارية  املسطرة  وإىل  النبايت  غطائه  إىل  �لنظر  فيه  للمدعى 

حتقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 634 الصادر بتاريخ 2019/11/19 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/3222)

93. عقد منجز بعد وفاة املوروث - حجيته.

واحملكمة  النقض،  يوجب  املستندات  مضمون  حتريف  أن  النقض  حمكمة  قضاء  يف  املقرر  من 
املطعون يف قرارها ملا اعتربت االلتزام صادرا عن والد الطاعنني، وألزمتهم به بصفتهم خلفا عاما، ورتبت 
عليه قضاءها ½ن اعترب�م غري حمقني يف ما طالبوا بقسمته، وقضت مبا جرى به منطوق قرارها، واحلال 
أن االلتزام احملتج به عليهم أنشئ بعد وفاة موروثهم، ومل جتر حتقيقا يف ذلك �لنظر إىل �رخيي العقدين 

املذكورين وأشخاصهما، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا، وهو مبثابة انعدامه. 
(القرار عدد 664 الصادر بتاريخ 2019/12/10 يف امللف املدين عدد 2018/4/1/4993)
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94. كراء سكين - إشعار =إلفراغ للهدم وإعادة البناء - عدم تضمينه مقتضيات املادة 46 

من القانون 67.12 وخاصة منها أجل الشهرين - أثره.
به، واملطلوب  الذي توصل  أمام حمكمة االستئناف بكون اإلشعار  الطاعن قد متسك  ملا كان 
املصادقة عليه وإفراغه من احملل املدعى فيه للهدم وإعادة البناء مل يتضمن مقتضيات املادة 46 من القانون 
67.12، وخاصة منها أجل الشهرين، فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه عندما بتت يف الطلب دون 

أن ترد على الدفع املثار أمامها حىت متكن حمكمة النقض من بسط رقابتها يف ضوء ردها، يكون قرارها 
[قص التعليل املنزل منزلة انعدامه.

(القرار عدد 601 الصادر بتاريخ 2019/12/03 يف امللف املدين عدد 2017/6/1/5345)

95. وكالة - جتاوز الوكيل للصالحيات املمنوحة له - أثره.

األرضية  القطعة  مساحة  على كل  منزل  بناء  تنحصر يف  الوكيل  مهمة  أن  الوكالة  من  ثبت  ملا 
املذكورة، وجتهيزه �ملاء والكهر�ء، وتزليج الرصيف، وحيازة شهادة السكىن للمنزل بعد بنائه، وبيع املنزل 
العقارية،  العقاري للقطعة من احملافظة  الرسم  الرابط بني املوكل والدولة، وحيازة  العقد  حسب شروط 
وليس ضمنها ما خيول الوكيل إمكانية بيع القطعة األرضية عارية بدون بناء، فإن احملكمة ملا اعتربت أن 
الوكيل جتاوز الصالحيات املمنوحة له مبقتضى الوكالة املذكورة عند إقدامه على بيع القطعة األرضية قبل 
بنائها، وانتهت يف قضائها إىل إلغاء احلكم االبتدائي يف ما قضى به من إلزام املالك �متام إجراءات بيع 
القطعة األرضية، واحلكم من جديد برفض الطلب، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 895 من قانون 

االلتزامات والعقود تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 224 الصادر بتاريخ 2019/03/19 يف امللف املدين عدد 2017/7/1/3894)

إنذاره  للمستأنف  املوجه  نزاع حتفيظ - طعن =الستئناف - عدم تضمني االستدعاء   .96

=إلدالء ¥سباب استئنافه - أثره.
حمكمة  لدى  الضبط  توصل كتابة  مبجرد  فإنه  العقاري  التحفيظ  ظهري  من   42 للفصل  طبقا 
االستئناف �مللف، يعني الرئيس األول مستشارا مقررا، وينذر هذا األخري املستأنف �إلدالء ½سباب 
استئنافه ووسائل دفاعه خالل أجل ال يتعدى مخسة عشر يوما، واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعن توصل 
�الستدعاء حلضور اجللسة، وقضت على النحو الوارد مبنطوق قرارها، واحلال أن االستدعاء املذكور مل 
يتضمن إنذاره من طرف املستشار املقرر �إلدالء ½سباب استئنافه وفق ما يقضي به الفصل املشار إليه 

أعاله، تكون قد بنت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها خارقا للمقتضى احملتج خبرقه.
(القرار عدد 227 الصادر بتاريخ 2019/03/19 يف امللف املدين عدد 2017/7/1/8921)

97. وفاة أحد أطراف الدعوى - أثره.

من املقرر أن االستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام حمكمة االستئناف، واحملكمة ملا ثبت هلا 
أن موروثة الطاعنني توفيت أثناء سرgن املسطرة ابتدائيا، وهو ما تؤكده مذكر�م املدىل �ا يف امللف، 
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واعتربت أن الفصل 115 من قانون املسطرة املدنية احملتج خبرقه إمنا يهم توجيه احملكمة إنذارا ملن هلم الصفة 
يف مواصلة الدعوى وليس اخلصم، ورتبت على ذلك عن صواب أن الدعوى سليمة، تكون قد ركزت 

قضاءها على أساس، ومل خترق املقتضيات احملتج خبرقها.
(القرار عدد 547 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف املدين عدد 2018/7/1/2166)

98. طعن ¯عادة النظر - �سيسه على سوء التعليل - أثره.

لئن كان الطعن �عادة النظر يف قرارات حمكمة النقض جائزا طبقا للفصل 379 من قانون املسطرة 
املدنية مىت صدرت خمالفة للفصول 371، 372 و375 من القانون املذكور، فإن البني من مقال الطالبني 
أنه استند إىل سبب وحيد هو سوء التعليل، وليس انعدام التعليل املقصود به عدم اجلواب عن وسيلة 
من وسائل النقض أو فرع منها، وملا كان الثابت من القرار املطعون فيه أنه أجاب عن كافة الوسائل 
املتمسك �ا من طرف الطالبني ضمن مقال النقض، فإن ما أثري من طرفهم ضمن مقال الطعن �عادة 
النظر ال يعدو أن يكون جمرد جمادلة أو مناقشة لقانونية التعليل الذي ساقه القرار املطعون فيه، وهو ما 

ال يعد سببا مربرا إلعادة النظر فيه، مما يتعني معه رفض الطلب.
(القرار عدد 548 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف املدين عدد 2018/7/1/6321)

النية أو سوءها - سلطة احملكمة يف  عقد شراء عقار مثقل بتقييد احتياطي - حسن   .99

استخالصه.

من املقرر أن احملكمة هلا سلطة تقديرية يف استخالص سوء نية املتعاقدين من عدمها، واحملكمة 
ملا ثبت هلا أن الطالبني وقت كتابة العقد كا[ عاملني ½ن العقار مثقل بتقييد احتياطي، مما يفيد وجود 
نزاع بشأنه مل حيسم فيه بعد بشكل Rائي، بل حتمال به خالل شرائهما، ال سيما وأن التقييد االحتياطي 
املذكور مل يتم التشطيب عليه بعد إبرام عقود األشرية، واستخلصت معه سوء نيتهما، وفقدمها للحماية 
املقررة مبوجب الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهري التحفيظ العقاري، تكون قد تقيدت بنقطة اإلحالة 

طبقا للفصل 369 من قانون املسطرة املدنية، وجاء قرارها معلال تعليال سليما ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 632 الصادر بتاريخ 2019/07/23 يف امللف املدين عدد 2017/7/1/5821)

إ[رة   - العقارية  =لتجز²ت  املتعلق   90/25 رقم  للقانون  خاضع  عقار   - شراء  عقد   .100

البطالن املنصوص عليه يف الفصل 72 من نفس القانون من طرف من له مصلحة.

من املقرر أن البطالن املنصوص عليه يف القانون رقم 90/25 املتعلق �لتجز©ت العقارية هو بطالن 
خاص يتبع يف شأنه النص الذي ينظمه، واملتمثل يف الفصل 72 من القانون 90/25 الذي تنص مقتضياته 
بصريح العبارة على أن دعوى بطالن عقود البيع واإلجيار والقسمة املربمة خالفا لألحكام املنصوص 
عليها يف هذا القانون، يثار من طرف كل ذي مصلحة أو اإلدارة، ومل يعط للمحكمة أن تقضي به 
من تلقاء نفسها، وأنه ال اجتهاد مع وضوح النص. واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا مل تعترب ما 
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ذكر، وأ~رت بطالن عقد الشراء تلقائيا، يكون قرارها فاسد التعليل املنزل منزلة انعدامه، ومعرضا �لتايل 
للنقض.

 (القرار عدد 8 الصادر بتاريخ 2019/11/19 يف امللف املدين عدد 2018/8/1/7496)

101. استحقاق - قسمة - عدم نفي وقوعها - أثره.

ملا كان الطاعن الذي نسب العقار املدعى فيه جلده القعدد ال ينفي وقوع القسمة يف تركة هذا 
األخري، وإمنا يدعي إجراؤها دون استدعاء مجيع املالكني على الشياع، فإن التحلل من نتيجتها ال يتم 
إال مبقتضى سلوك املساطر القانونية، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت هلا أن ملكية طالب 
التحفيظ مستوفية لشروط امللك املعتربة شرعا، وتتعلق بقطعة مفرزة، واعترب�ا قرينة على وقوع القسمة 

اليت أقر الطاعن بوقوعها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا. 
 (القرار عدد 57 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/313)

102. دعوى االستحقاق - رمسي شراء من نفس البائع - الرتجيح بينهما بقدم التاريخ.

ملا ثبت أن رمسي الشراء ال يشري أي منهما إىل أن أحد الطرفني جياور اآلخر، وأن البائع للطرفني 
شخص واحد، فإن الرتجيح بينهما يقتضي التأكد من انطباقهما على املدعى فيه، ويف حالة ثبوت 
ذلك، الرتجيح بينهما بقدم التاريخ، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه عندما اعتمدت اخلربة املنجزة 
على ذمة القضية اليت خلصت إىل أن حجيت الطرفني تنطبقان على املدعى فيه على خالف تعليل القرار 
الذي اعترب أن شراء املتعرضني ال ينطبق على عقار املطلب، ودون وقوفها على عني املكان لتطبيق حجة 
الطرفني، والرتجيح بينهما �عتبارمها من نفس البائع، وذلك بعد االطالع على أصل عقد الطاعن للتأكد 

من �رخيه احلقيقي، تكون قد ركزت قضاءها على غري أساس.
 (القرار عدد 59 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/3996)

103. دعوى االستحقاق - سبقية البت - عناصرها.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن العقار املدعى فيه كان موضوع نزاع سابق بني الطرفني، وصدر بشأنه 
الرامية إىل استحقاق العقار،  قرار استئنايف أبرمه اlلس األعلى، والذي قضى برفض دعوى الطاعن 
واعتربت أن عناصر سبقية البت متوافرة يف النازلة، وقضت على النحو الوارد يف منطوق قرارها، تكون 

قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
 (القرار عدد 60 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/3997)

104. دعوى االستحقاق يف صورة تعرض على مطلب التحفيظ - إقرار =مللك - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعن يقر بكون امللك موضوع مطلب التحفيظ الكائن مبنطقة الضم 
خيص موروث املتعرضني، وأعملت أثره يف إقرار أحقية الطرف املتعرض يف حدود احلظ اإلرثي املنجر 
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له من املوروث، وأيدت احلكم االبتدائي يف ما قضى به، يكون قرارها معلال تعليال كافيا، ومرتكزا على 
أساس قانوين، وغري خارق للمقتضيات القانونية احملتج �ا.

 (القرار عدد 69 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/208)
105. دعوى االستحقاق - تعذر اجلمع بني رمسي امللكية - تقدمي البينة السابقة على البينة 

الالحقة رخيا.
من املقرر أن املراد بتقدمي البينة السابقة على البينة الالحقة �رخيا مىت تعذر اجلمع بينهما يكمن 
للملك وليس �ريخ حترير  الوجه املوجب  للمالك على  يف قدم �ريخ احليازة والتصرف املشهود �ما 
البينة، وملا كانت احملكمة غري ملزمة بتتبع األطراف يف مجيع مناحي أقواهلم اليت ال ¨ثري هلا على قضائها، 
ونظرا ملا هلا من سلطة يف تقييم األدلة واستخالص قضائها منها، فإRا حني اعتربت أن كال الطرفني 
يستندان يف موقفهما على رسم استمرار مستوف لشروط امللك املعلومة شرعا، وأعملت قواعد الرتجيح 
بني احلجج لعدم إمكانية اجلمع بني الرمسني استنادا إىل قدم �ريخ مدة التصرف املشهود �ا، تكون قد 

بنت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا، وغري خارق للمقتضى القانوين احملتج به.
 (القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/247)

106. دعوى استحقاق ممر - عدم حتديد وعاء التعرض اجلزئي - أثره.

من شروط املدعى فيه حتقق الدعوى مع البيان، وأنه مبقتضى الفقرتني األخريتني من الفصل 25 
من قانون التحفيظ العقاري فإنه: «إذا كان التعرض ال يتعلق إال جبزء من العقار مل يتيسر حتديده بكيفية 
صحيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسبما هو منصوص عليه يف الفصل 20 تباشر هذه العملية على 
نفقة املتعرض، وإذا تعذر حتديد اجلزء حمل النزاع، فإن احملافظ على األمالك العقارية حييل املطلب على 
التحديد طبقا ملقتضيات  احملكمة االبتدائية، وميكن للقاضي املقرر الذي أحيل عليه امللف أن ينجز 
أن يكون  يتعني  التعرض  التحفيظ ولتبت يف  العقاري». وأن حمكمة  التحفيظ  قانون  34 من  الفصل 
حمددا، اللهم إذا كان التعرض كليا أو انصب على حقوق مشاعة مع طالب التحفيظ أو سلفه، واحملكمة 
ملا ثبت هلا أن الطاعنني يطالبون بطريق عرضه مخسة أمتار تقريبا، ومل ¨مر �جراء حتديد وعاء التعرض 
رغم أن مستندات امللف خالية مما يفيد القيام به من طرف حمكمة التحفيظ وفق ما يقتضيه الفصل 25 

من قانون التحفيظ العقاري، يكون قرارها غري مرتكز على أساس، و[قص التعليل املوازي النعدامه. 
(القرار عدد 72 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/617)

اجلواب  فيه - عدم  املدعى  العقار  والتصرف يف  107. دعوى االستحقاق - دفع =حلوز 

عنه - أثره.

ملا كان الطاعنون قد متسكوا بكوRم هم احلائزون واملتصرفون يف العقار املدعى فيه، وأن العناوين 
الواردة بو~ئق طاليب التحفيظ غري متطابقة مع عنوان العقار اجلارية بشأنه مسطرة التحفيظ، وأن عقد 
املخارجة وأصل التملك مل يتضمنا عنوان املدعى فيه، فإن احملكمة عندما مل جتب على تلك الدفوع ال 
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إجيا� وال سلبا، ومل تتأكد من جديتها عرب اختاذ التدابري التكميلية للتحقيق املنصوص عليها يف الفصل 
43 من قانون التحفيظ العقاري لتطبيق حجج الطرفني على حمل النزاع رغم ما له من ¨ثري على الفصل 

يف الدعوى، تكون قد ركزت قرارها على غري أساس قانوين.
 (القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/980)

108. دعوى االستحقاق - ادعاء الطابع اجلماعي للعقار املدعى فيه - إثباته جبميع الوسائل 

املمكنة مبا يف ذلك القرائن الدالة على ذلك.
من املقرر أن الطابع اجلماعي لألراضي اململوكة للجماعات الساللية املتمثل يف االنتفاع اجلماعي 
ألفراد هذه اlموعات يف األراضي سواء �لرعي أو �حلرث أو بغريمها ميكن أن يثبت جبميع الوسائل 
املمكنة مبا يف ذلك القرائن الدالة على ذلك، واحملكمة ملا استبعدت شهادة شاهدي الطاعنتني املدونة 
أين  بعلة أRا غري مضبوطة وغري دقيقة دون أن تبني من  ابتدائيا  املنجز  الوقوف  تصرحيا�ما مبحضر 
استنتجت ذلك، ومل تناقش عقد البيع املستدل به ال سلبا وال إجيا�، واستبعدت رسم التصرف الذي 
أجنزه بعض أهايل القبائل بعلة أن املعاينة مل تثبت ما يفيد أرجحيته دون أن تتناول طريقة استغالل العقار 
موضوع النزاع وطبيعته قبل إجناز الصدقة لفائدة املطلوب يف النقض يف ضوء الو~ئق املستدل �ا من قبل 
الطاعنتني عرب اختاذ التدابري التكميلية املنصوص عليها مبقتضيات الفصلني 34 و43 من ظهري التحفيظ 
العقاري للتأكد من الصبغة اجلماعية للعقار من عدمها، نظرا ملا لذلك من ¨ثري على الفصل يف النزاع، 

تكون قد ركزت قرارها على غري أساس قانوين.
 (القرار عدد 75 الصادر بتاريخ 2019/02/05 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/1620)

حجة  انطباق  عدم   - التحفيظ  مطلب  على  التعرض  موضوع  االستحقاق  دعوى   .109

املتعرض على العقار املطلوب حتفيظه - أثره.
ملا كان الطاعن �عتباره متعرضا هو امللزم �ثبات وجه تعرضه، وأن الشراء العريف الذي عزز به 
التعرض ¨كد للمحكمة من خالل اخلربة اليت أمرت �ا عدم انطباقه على عقار النزاع مساحة وحدودا، 
وأن إجراء حبث إضايف خيضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وال تقوم به إال إذا كان الزما للفصل يف 
النزاع، وأن الطاعن مل يدل أمام احملكمة ما يستدعي إجراء حبث يف النازلة، فإن احملكمة حني عللت 
قضاءها ½ن عقد البيع العريف قد ثبت عدم انطباقه على أرض املطلب، وأن ادعاء املستأنف استحقاقه 
ييد احلكم املستأنف، تكون قد بنت قرارها على  العقار يظل جمردا من اإلثبات الشرعي، و�لتايل وجب̈ 

أساس، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
 (القرار عدد 79 الصادر بتاريخ 2019/02/12 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/3759)

املتعلق   1924/02/18 ظهري  وفق  اإلداري  التحديد  مسطرة  بعد  إجنازه   - ملكية  رسم   .110

¥راضي اجلموع - حجيته.
إن ملكية املطلوب يف النقض وإن أقيمت بعد انطالق مسطرة التحديد اإلداري، فإن ذلك ال 
إقامة  التفويت فقط وليس  جيعلها �طلة، ألن الفصل 3 من ظهري 1924/02/18 املستدل به إمنا مينع 
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احلجة على التملك. وأن استدعاء اجلماعة الساللية 5عتبارها هي الطرف األصيل يف النزاع يغين عن 

استدعاء السيد وزير الداخلية، و5لتايل فال جمال لالحتجاج يف النازلة 5لفصل 5 من ظهري 1919/04/27 

بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على اجلماعات الساللية، ألنه يتعلق Rقامة الدعاوى الرامية إىل احملافظة 

على مصاحل اجلماعة، وطلب التحفيظ والتعرض عليه، ومينح لوزير الداخلية األهلية ليعمل وحده يف هذا 

اإلطار 5سم اجلماعة اليت هو وصي عنها.

(القرار عدد 432 الصادر بتاريخ 2019/5/28 يف امللف املدين عدد 2017/8/1/2485)

111. قرار احملافظ - الطعن فيه - خربة - تناقض يف تقريرها - أثره.

إن احملكمة ملا قضت بتأييد احلكم املستأنف القاضي Rلغاء قرار احملافظ، واألمر بتسجيل التعرض 

اجلزئي للمطلوبني يف النقض على مطلب التحفيظ اعتمادا على تقرير اخلربة دون أن تلتفت إىل التناقض 

الوارد يف هذا التقرير من حيث حدود العقار موضوع النزاع، وخالصته إىل أن املدعى فيه يدخل كليا 

ضمن وعاء الرسم العقاري، ودون أن تربز يف قرارها العالقة بني املطلب والرسم العقاري، تكون قد بنت 

قضاءها على غري أساس. 

(القرار عدد 433 الصادر بتاريخ 2019/5/28 يف امللف املدين عدد 2018/8/1/3831)

112. حقوق إرثية - صلة النسب بني املوروثة واجلد األعلى - أثره.

ملا كانت اإلرا}ت املدرجة 5مللف ال تفيد صلة النسب بني املوروثة واجلد األعلى، فإنه ال يكفي 

إثبات وجود املوروث املشرتك لالستدالل على حقوق إرثية يف املدعى فيه، وإمنا يتعني إثبات أن امللك 

موضوع املطلب هو مما خلفه املوروث لورثته، عمال 5لقاعدة الفقهية اليت تقضي ~ن «ومن يدعي حقا 

مليت ليثبنت له املوت والوراث بعد لتفصال». واحملكمة ومبا هلا من سلطة يف تقومي األدلة واستخالص 

قضائها منها، اعتربت أن عقد الكراء وملحقه املدىل �ما ال ينصان على أن ما أكراه الطاعنون هو ملك 

جلدهم األعلى، وأن ما ورد فيه من أن املكرين هم حفدة الويل املذكور ال يكفي العتبار العقار املكرى 

ملكا هلذا اجلد األعلى طاملا أنه مل يرد فيه ما يفيد أن احملل املكرى ملك هلذا الويل وال ملوروث املطلوبة 

يف النقض أو أحد أجداده الواردين يف اإلرا}ت املستدل �ا، وأيدت احلكم االبتدائي يف ما قضى به، 

تكون قد تقيدت 5لنقطة القانونية الواردة يف قرار حمكمة النقض، وركزت قضاءها على أساس، وجاء 

قرارها معلال تعليال كافيا. 

 (القرار عدد 541 الصادر بتاريخ 2019/07/02 يف امللف املدين عدد 2016/8/1/4005)



70

الشخصية  األحوال  غرفة  الصادرة عن  القرارات   : ثانيا 

والميراث



71

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
9

1. مذكرة احلفظ - املرجع يف حتديد موضوع الشهادة - حجيتها الرمسية.
من املقرر أن مذكرة احلفظ تعترب املرجع يف حتديد موضوع الشهادة تفتتح وختتم خبطاب القاضي 
املكلف �لتوثيق، مما يضفي عليها الصبغة الرمسية طبقا للمادتني 27 و28 من القانون رقم 16.03 املتعلق 
خبطة العدالة. واحملكمة ملا أخذت مبا ورد برسم الشراء الذي مل حيرر حبضور الطرفني، دون مراعاة ما ورد 
مبذكرة احلفظ اليت هي األصل املتلقى به موضوع الشهادة حبضور الطرفني، فإRا أقامت قضاءها على 

تعليل فاسد، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 4 الصادر بتاريخ 2019/01/08 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/482)

2. نفقة - أسبا¶ا.

مبقتضى املادة 187 من مدونة األسرة فإن االلتزام يعد سببا من أسباب وجوب النفقة، وأن كل 
تعهد جيب تنفيذه حبسن نية تطبيقا للفصل 231 من قانون االلتزامات والعقود. واحملكمة ملا قضت مبا 
هو مبني مبنطوق قرارها اعتمادا على أن الطالب اختار حسم النزاع موضوع الدعوى القائمة بينه وبني 
اجلهة املطلوبة، وأنشأ التزاما مشهودا فيه على صحة توقيعه، حدد فيه قدر النفقة وأجرة احلضانة والسكن 
والتعليم، مث مبلغا إضافيا يستفيد منه أوالده الثالثة، ومل يدل الطاعن مبا يعيب ذلك االلتزام، ومل يناقش 

مضامينه، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وجاء قرارها غري خارق للمقتضى أعاله.
(القرار عدد 8 الصادر بتاريخ 2019/01/08 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/321)

3. تركة - عدم ثبوت تصفيتها قبل نشر ظهري 1962/10/29 - أثره.

إن مقتضيات الفصل الثالث من الظهري الشريف رقم 1.62.154 الصادر بتاريخ 1962/10/29 
املتعلق بتخلي بيت املال عن حقوقه اإلرثية لفائدة شركائه يف اإلرث تطبق على املواريث اليت مل تتم 
تصفيتها وقت إجراء العمل به وفقا للفصل الثالث منه، واحملكمة املطعون يف قرارها ملا مل يثبت لديها 
تصفية مرياث اهلالكة وفقا لنصوص قانون املسطرة املدنية قبل نشر الظهري وإىل حدود تقييد إراثتها 
�لرسم العقاري، مث تقييد الرسم العديل اإلصالحي، وأيدت احلكم االبتدائي يف ما قضى به من رفض 
طلب الطاعنة بعلة أن الفصل األول من نفس الظهري أعاله يستوجب ختلي بيت املال عن حقوقه اإلرثية 
لفائدة بنت اهلالكة بصفتها الوريثة الوحيدة �لفرض، تكون قد بنت قرارها على أساس، وجاء قرارها 

معلال تعليال سليما.
(القرار عدد 31 الصادر بتاريخ 2019/01/15 يف امللف الشرعي عدد 2016/1/2/879)

4. حضانة - طلب إسقاطها بسبب زواج احلاضنة - طلب إضايف يف املرحلة االستئنافية 

بسبب االمتناع عن التمكني من صلة الرحم - اعتباره طلبا مرتتبا عن الطلب األصلي.

الطلب  املدنية ال يعد طلبا جديدا  الفصل 143 من قانون املسطرة  الفقرة األخرية من  مبقتضى 
املرتتب عن الطلب األصلي، والذي يرمي إىل نفس الغاgت رغم أنه أسس على أسباب أو علل خمتلفة. 
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ابنها لزواجها ½جنيب، والمتناعها  الطالبة عن  واحملكمة املطعون يف قرارها ملا قضت �سقاط حضانة 
عن متكني املطلوب يف النقض من صلة الرحم �بنه �عتباره طلبا يرمي لنفس غاgت الطلب األصلي 
وهو إسقاط احلضانة ولو اختلف سببه، فإRا مل ختالف مقتضيات الفصل 3 من قانون املسطرة املدنية، 

وطبقت الفصل املذكور أعاله تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليال كافيا. 
(القرار عدد 49 الصادر بتاريخ 2019/01/22 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/691)

5. صحة زوجية - إقرار الطرفني به - استجماع أركانه وشروطه - عدم إبراز حالة االستثناء 

- أثره.
ملا ثبت للمحكمة أن املطلوبني متزوجان زواجا استجمع أركانه وشروطه من إجياب وقبول وصداق 
معلوم وويل معروف، وأن عالقتهما ال زالت مستمرة، وأن الزواج اشتهر بني الناس، ووافقت عليه الزوجة 
األوىل اليت أفادت جبلسة البحث أن زوجها واملطلوبة الثانية متزوجان، ويعيشان حتت سقف واحد، 
ويتعاشران معاشرة األزواج، واعتربت أن مسطرة التعدد فضال عن أRا مل تشكل اإلطار الذي أسست 
وفقا ملقتضياته الدعوى، فإRا أضحت متجاوزة لثبوت زواج قائم فعليا وثبوت البناء، تكون قد بنت 
قرارها على أساس، ومل تكن يف حاجة إلبراز حالة االستثناء ما دام الزواج قد أقر به طرفاه، ومل خترق 

قواعد الفقه احملتج خبرقها.
(القرار عدد 71 الصادر بتاريخ 2019/01/29 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/630)

6. هبة - إدخال تغيري من طرف املوهوب له على امللك املوهوب - مدى اعتباره مانعا من 

اعتصارها وفقا ملا هو مقرر يف الفقه.
من موانع اعتصار اهلبة والرجوع فيها املقررة فقها إدخال تغيري من طرف املوهوب له على امللك 
املوهوب، واحملكمة ملا اعتربت ما قام به الطرف الطاعن من ¨سيس رسم عقاري على العقار موضوع 
اهلبة ال يشكل تغيريا فيها ما دام مل حيدث أي بناء أو حفر فيها أو تسييج هلا، واحلال أنه عند حتفيظه 
سلك بشأRا منازعات دامت حوايل 15 سنة مع أشخاص آخرين أمام القضاء، ودون تعرض املطلوبة 
على ذلك حىت انتهى النزاع بعد مرحلة النقض مرتني �ثبات حقوقه، وأصبح العقار يف نطاق املدار 
احلضري، وارتفعت قيمة املرت الواحد، دون أن تعترب هذا تغيريا �لزgدة مانعا من الرجوع يف اهلبة، وفقا 
ملا يف الفقه املطبق على [زلة احلال، والذي هو مبثابة قانون داخلي، تكون قد بنت قضاءها على غري 

أساس، وجاء قرارها خارقا للفقه املذكور.
(القرار عدد 101 الصادر بتاريخ 2019/02/12 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/727)

7. نفقة - اقتطاع النفقة =خلارج تنفيذا حلكم أجنيب - أثره. 

من املقرر أنه يتعني أن تكون القرارات معللة تعليال كافيا، وأن جتيب على مجيع الدفوع املثارة 
النفقة  ملا متسك �قتطاع  للنقض. والطاعن  املوجب  التعليل  اتسمت �لقصور يف  بوجه صحيح وإال 
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بدولة هولندا من حسابه، وحتويلها حلساب املطلوبة يف النقض، وأدىل إثبا� لذلك برتمجة حلكم صادر 
عن حمكمة أمسرتدام، وأخرى لوثيقة صادرة عن مؤسسة ¨مني املستخدمني، كما متسك بكون املطلوبة 
األوىل تتقاضى أجرا عن عملها، وتستفيد من تعويضات أخرى، وبكون إحدى املطلو�ت يف النقض 
متزوجة، فإن احملكمة ملا مل تتحقق مما ذكر وتبين قضاءها على ما ينتهي إليه حبثها، تكون قد عللت 

قرارها تعليال [قصا، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 102 الصادر بتاريخ 2019/02/12 يف امللف الشرعي عدد 2016/1/2/633)

8. قتل مانع من اإلرث - شروطه.

إزهاق روح  يقصد  القاتل ولو مل يكن  لدى  االعتداء  نية  املانع من اإلرث  القتل  املعترب يف  إن 
املوروث، ملا سار عليه املالكية من أن من تعمد مقارفة اإليذاء الذي يفضي إىل موت الضحية يعد قاتال 
ولو كانت اآللة اليت استعملها ال تقتل عادة، ولكنها قتلت لضعف يف املقتول، ألن املعترب عندهم هو 
حتقق النتيجة اليت أفضى إليها االعتداء بغض النظر عمَّا إذا كان املعتدي قد قصدها وانصرفت نيته إليها 
أم ال، وعليه فإن من اعتدى �لضرب يف املذهب، وانتهى ذلك مبوت املعتدى عليه، ُعدَّ قاتال متعمدا 

اعتبارا حلدوث عدوانه عليه �لضرب، وممنوعا �لتايل من اإلرث فيه.
(القرار عدد 137 الصادر بتاريخ 2019/02/26 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/570)

9. زواج - شروط انعقاده - حصول الرضا قبل اإلشهاد به - أثره.

من املقرر أن الزواج ينعقد �جياب من أحد املتعاقدين وقبول من اآلخر ½لفاظ تفيد معىن الزواج 
لغة أو عرفا، واملطعون ضده ملا أقر يف مقاله االفتتاحي بوجود عالقة زواج مع الطالبة، وأجنبا يف ظلها 
ابنا، كما أقر يف مقاله االستئنايف ½ن الرضا �لزواج حصل قبل اإلشهاد به، فإن احملكمة ملا صرحت 
ببطالن الزواج بعلة أنه أبرم واملرأة حامل اعتمادا على �ريخ وثيقة الزواج، رغم أنه يتحقق بذاك الرضا 
مع انعدام موانعه، أما اإلشهاد فوسيلة إلثباته طبقا للمادة 16 من مدونة األسرة، وليس ركنا فيه، تكون 

قد بنت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها خارقا للمادة 10 من نفس املدونة. 
(القرار عدد 138 الصادر بتاريخ 2019/02/26 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/780)

10. حضانة - انتقال احلاضنة بشكل مؤقت وعرضي إىل بلد خارج املغرب - أثره.

لئن كان انتقال احلاضنة إىل بلد خارج املغرب لإلقامة به يسقط حضانتها وفقا للمفهوم املخالف 
للمادة 178 من مدونة األسرة، فإن انتقاهلا إليه مىت ثبت أنه مؤقت وعرضي ال يعد موجبا إلسقاط 
حضانتها. والطاعنة ملا متسكت يف مجيع مراحل الدعوى ½ن سفرها للدgر اإليطالية كان من أجل 
العالج، وإدخال حوائجها ألرض الوطن، وأRا استقرت ببلدها املغرب بصفة Rائية، فإن احملكمة ملا 
اعتربت خروجها خارج أرض الوطن ملرتني وملدة ترتاوح ما بني أربعة ومخسة أشهر يف كل مرة، وبصرف 
النظر عن طبيعة اخلروج وموجباته يعرض احملضونني للضرر الواجب درؤه عنهما قبل حصوله، وقضت 
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الوطن  ابنيها دون أن تلتفت إىل طبيعة خروجها من أرض  الطاعنة عن  تبعا لذلك �سقاط حضانة 
وعرضيته حسب ما أدلت به من و~ئق، تكون قد أساءت تطبيق املقتضيات القانونية أعاله.

(القرار عدد 143 الصادر بتاريخ 2019/03/05 يف امللف الشرعي عدد 2016/1/2/953)

إثبا¬ا بعقد مثلها مثل الزواج - حكم بثبوت  11. تطليق للشقاق - األصل يف املراجعة 

الزوجية - أثره.
من املقرر أن كل طالق قضت به احملكمة فهو �ئن، إال يف حاليت التطليق لإليالء وعدم اإلنفاق 
طبقا ملقتضيات املادة 122 من مدونة األسرة، وأن الطالق البائن دون الثالث يزيل الزوجية حاال، وال 
مينع من جتديد عقد الزواج عمال مبقتضيات املادة 126 من نفس املدونة. وملا كانت املطلوبة يف النقض 
طلقت بطلب منها من اهلالك مبقتضى احلكم االبتدائي القاضي �لتطليق للشقاق بني الطرفني، فإن 
احملكمة حينما قضت بثبوت الزوجية بني املطلوبة يف النقض واهلالك، مع أن األصل يف املراجعة إثبا�ا 
بعقد مثلها مثل الزواج، وما دام التطليق للشقاق يدخل يف زمرة الطالق البائن الذي ال ميكن املراجعة 
بني طرفيه إال بعقد جديد وفقا ملقتضيات املادتني أعاله، تكون قد جردت قرارها من األساس، وجاء 

قرارها خارقا للمقتضيات القانونية أعاله.
(القرار عدد 146 الصادر بتاريخ 2019/03/05 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/643)

12. مستنتجات النيابة العامة - عدم اإلشارة إليها يف صلب احلكم - أثره.

لئن كانت احملكمة االبتدائية قد أحالت امللف فعال على النيابة العامة اليت أدلت فيه مبستنتجا�ا 
الرامية إىل تطبيق القانون، فإن ترتيب املشرع مبقتضى الفقرة األخرية من الفصل التاسع من قانون املسطرة 
املدنية جزاء البطالن على عدم اإلشارة إىل ذلك يف صلب حكمها، كان يستلزم من حمكمة االستئناف 
أن تصرح ببطالنه، وملا مل تفعل بعلة أن حمكمة أول درجة قد استوفت هذا اإلجراء بصفة قانونية ما 
دامت قد أحالت امللف على النيابة العامة اليت أودعت به ملتمسها، فقد جردت قرارها من األساس 

القانوين.
(القرار عدد 149 الصادر بتاريخ 2019/03/05 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/636)

13. صدقة - إبرامها حال إحاطة الدين مبال املتصدق - أثره. 

من املقرر أن الدائن يكفيه أن يكون دينه موجودا و~بتا قبل عقد العطية الذي عقده مدينه حىت 
يتمكن من مواجهته بعدم نفاذ تصرفاته املضرة �لضمان العام، واحملكمة ملا ثبت هلا أن ذمة الطاعنة 
كانت عامرة �لدين الذي عليها لفائدة املطلو�ت قبل �ريخ الصدقة، وليس بعد صدور القرار الزجري 
املديونية ومل ينشئها، واستنتجت من ذلك أن الصدقة أبرمت حال إحاطة  االستئنايف، الذي كشف 
الدين مبال املتصدقة، وقضت تبعا لذلك �بطاهلا، ألRا ال تصح طبقا للمادتني 278 و291 من مدونة 
لدائنيه  أمواله  على  املقرر  العام  للضمان  إضعافا  �عتبارها  مباله  الدين حميطا  العينية ممن كان  احلقوق 
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مبقتضى الفصل 1241 من قانون االلتزامات والعقود، تكون قد أقامت قضاءها على أساس، وعللت 
قرارها تعليال سليما.

(القرار عدد 152 الصادر بتاريخ 2019/03/05 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/765)

14. موت املفقود - شروط احلكم به.

إن احملكمة ملا اعتربت سن املفقود كمعيار لتأييد احلكم املستأنف القاضي برفض الطلب، واحلال 
أن مقتضيات املادة 327 من مدونة األسرة ال تنص على سن معني، وإمنا حددت حالة استثنائية يغلب 
فيها اهلالك، حيث حيكم مبوت املفقود بعدها بعد مضي سنة من �ريخ اليأس من الوقوف على خرب 
حياته أو مماته، وفوضت يف مجيع األحوال األخرى أمد املدة اليت حيكم مبوت املفقود بعدها إىل احملكمة، 
وذلك بعد البحث والتحري مبا أمكن من الوسائل بواسطة اجلهات املختصة �لبحث عن املفقودين، 

فإRا بذلك مل جتعل ملا قضت به أساسا.
(القرار عدد 158 الصادر بتاريخ 2019/03/12 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/242)

15. تسليم بنت لزوجني قصد التكفل ¶ا - صدور حكم قضى =لتطليق بينهما - أحقية 

والدة البنت يف اسرتجاعها. 
لئن كان الثابت من اإلشهاد العديل أن املطعون ضدها سلمت بنتها للطاعنة وزوجها للقيام مبا 
يلزم قانو[ للتكفل �ا، فإن تقاعس الزوجني املذكورين عن القيام �إلجراءات القانونية الستصدار إذن 
بكفالتها، وصدور حكم �لتطليق بينهما، خيول املطعون ضدها احلق يف اسرتجاع ابنتها، ليس لتوفرها 
على صفة احلاضنة فحسب، وإمنا ألRا أيضا ولية شرعية مبقتضى املواد 230، 231 و238 من مدونة 

األسرة. 
(القرار عدد 165 الصادر بتاريخ 2019/03/12 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/661)

16. هبة - إحداث تغيريات وإصالحات يف الشيء املوهوب من طرف املوهوب له - مانع 

من االعتصار. 
من موانع اعتصار اهلبة كما هو مقرر فقها إحداث تغيريات وإصالحات يف الشيء املوهوب من 
طرف املوهوب له. واحملكمة ملا ثبت هلا أن املطلوب يف النقض أحدث تغيريات جوهرية على العقار 
املوهوب له ترتبت عنها زgدة مهمة متنع االعتصار، كما هو مقرر يف الفقه احملرر املعمول به، وكرسته 
املادة 285 من مدونة احلقوق العينية، وقضت بتأييد احلكم املستأنف القاضي برفض الطلبني األصلي 

واملضاد، يكون قراراها معلال مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 180 الصادر بتاريخ 2019/03/19 يف امللف الشرعي عدد 2016/1/2/559)

17. وصية - دعوى حصر املستفيدين منها - شروطها. 

مبقتضى املادة 277 من مدونة األسرة فإن الوصية عقد يوجب حقا يف ثلث مال عاقده يلزم مبوته، 
واحملكمة ملا اعتربت أن إقامة الدعوى حلصر املستفيدين من الوصية يستوجب إقامة الدليل ابتداء على 
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موت املوصية، وخلصت إىل أن الطالبة مل تقم البينة على ذلك من جهة، ومل توجه مطالبتها ضد �قي 
املستفيدين من عقد الوصية موضوع النازلة املوجودين حىت يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم مبا حيفظ 
القانونية من جهة أخرى، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على  مراكزهم 

أساس، وجاء قرارها معلال مبا فيه الكفاية. 
(القرار عدد 185 الصادر بتاريخ 2019/03/19 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/741)

18. تطليق - تقدير املتعة املرتتبة عنه - عناصر القانون الواجب مراعا¬ا.

لئن كان تقدير املتعة املرتتبة عن التطليق موكوال لقضاة املوضوع، فإن ذلك رهني �عتماد عناصر 
الزواج  ابتدائيا، استنادا فقط إىل قصر فرتة  به  املتعة احملكوم  القانون، واحملكمة ملا قضت برفع مقدار 
ومتسك املطلوبة �لعالقة الزوجية دون أن تتحقق من املسؤول املباشر عن إRاء العالقة الزوجية، مث تبين 
تقديرها يف ضوء ذلك، ومراعاة �قي العناصر طبقا للمادة 84 من مدونة األسرة، تكون قد عللت قرارها 

تعليال [قصا ينزل منزلة انعدامه. 
(القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 2019/03/19 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/773)

19. صدقة - حصة مشاعة - رخيها سابق لصدور مدونة احلقوق العينية - القانون الواجب 

التطبيق.

من املقرر فقها أن حيازة املتصدق به تتم على الشياع، وذلك حبلول املتصدق عليه حمل املتصدق 
يف االستعمال واالنتفاع �حلصة موضوع الصدقة، واحملكمة ملا قضت �بطال عقد صدقة ثلث مشاع 
يف عقار بعلة أRا موثقة بعقد عريف غري رمسي، وأRا ال تتضمن أي عبارة تفيد حوز املتصدق عليهما، 
وختلي املتصدقة على املتصدق به، وأن تسجيله وقع بعد وفاة املتصدقة، واحلال أن عقد الصدقة حرر 
قبل صدور مدونة احلقوق العينية ونفاذها، ومل يكن وقته يشرتط إبرام عقود العطية يف حمررات رمسية، 

يكون قرارها خارقا ملبدأ عدم رجعية القوانني وللفقه أعاله. 
(القرار عدد 188 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/902)

20. مستحقات التطليق - العناصر املعتمدة يف تقديرها.

إن تقدير املستحقات مما تستقل به حمكمة املوضوع، وال رقابة عليها يف ذلك طاملا أسست قرارها 
على عناصر القانون. واحملكمة ملا أقرت القرار املتعرض عليه يف ما حدده من واجب املتعة بناء على أن 
الطاعنة تتحمل جزءا من املسؤولية يف إRاء العالقة الزوجية اليت مل تتجاوز أحد عشر شهرا، واستنادا 
إىل دخل الزوج الذي يشتغل كمياوم مع والده، فإRا راعت عناصر املادة 84 من مدونة األسرة، وجاء 

قرارها مرتكزا على أساس.
(القرار عدد 198 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/371)
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21. نفقة - طلب إسقاطها - حكم =لرجوع لبيت الزوجية و¯فراد الزوجة يف السكىن - 

ريخ عقد كراء بيت الزوجية الحق لتاريخ حترير حمضر امتناع الزوجة عن الرجوع - 
أثره. 

الوقت �إلفراد يف  الزوجية قضى هلا يف نفس  لبيت  الطالبة  القاضي برجوع  ملا ثبت أن احلكم 
السكىن، وأن بيت الزوجية املفروض تنفيذ الرجوع إليه مل يتم كراؤه حسب عقدة الكراء إال بتاريخ الحق 
لتحرير حمضر االمتناع عن الرجوع لبيت الزوجية. واحملكمة ملا قضت �سقاط نفقتها رغم عدم إجياد 
مسكن الزوجية إال بعد حترير حمضر االمتناع عن الرجوع، تكون قد بنت قضاءها على غري أساس، وجاء 

قرارها مشو� بنقصان التعليل، وهو مبثابة انعدامه. 
(القرار عدد 199 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/795)

22. تعيني قيم - تبليغه =الستدعاء - خلو امللف مما يفيد البحث عن الطرف املعين =لتبليغ 

- أثره. 

مبقتضى الفقرتني السابعة والثامنة من الفصل 39 من قانون املسطرة املدنية فإن احملكمة تعني يف 
األحوال اليت يكون فيها موطن أو حمل إقامة الطرف غري معروف عو[ من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ 
إليه االستدعاء. ويبحث هذا القيم عن الطرف مبساعدة النيابة العامة والسلطات اإلدارية، ويقدم كل 
املستندات واملعلومات املفيدة للدفاع عنه دون أن يكون احلكم الصادر نتيجة القيام �ذه اإلجراءات 
حضورg. وملا تبني من إجراءات استدعاء الطالب، وتنصيب قيم يف حقه أنه ال وجود �مللف ملا يفيد 
البحث عنه، ونتيجة هذا البحث، فإن احملكمة اليت اعتربت القضية جاهزة دون احرتام تلك اإلجراءات 

اليت هي من صميم النظام العام الرتباطها حبقوق الدفاع، يكون قرارها خارقا للفصل احملتج به أعاله.
(القرار عدد 201 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/799)

23. مرض املوت - دعوى اإلبطال بسببه - أجل تقادمها.

إن أسباب إبطال التصرفات املبنية على عيوب الرضا واحلاالت املشا�ة هلا، واليت ال جيوز التمسك 
�ا إال من طرف الشخص املتعاقد نفسه هي اليت ختضع للتقادم املنصوص عليه يف الفصل 311 من قانون 
االلتزامات والعقود، أما دعوى اإلبطال املبنية على حالة املرض، والذي يعرفه الفقه ½نه املرض الذي 
حيكم الطب بكثرة املوت به، فإنه خيضع للتقادم املنصوص عليه يف الفصل 387 من قانون االلتزامات 
والعقود حسبما جرى به العمل مبحكمة النقض. واحملكمة ملا ردت الدعوى �لعلة املنتقدة، واحلال أن 
دعوى اإلبطال بسبب مرض املوت ختضع للتقادم العام احملدد يف 15 سنة طبقا للفصل املذكور، يكون 

قرارها مشو� خبرق القانون. 
(القرار عدد 210 الصادر بتاريخ 2019/04/02 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/1154)
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24. عقد زواج =خلارج - طلب احلكم بثبوت الزوجية - أثره.

ملا كان عقد زواج املطعون ضدمها قائما ½ركانه وشروطه املعتربة ومرتبا لكافة آ~ره �خلارج، فإن 
احلكم بثبوت زوجيتهما إمنا يكشف هذا الوضع وال ينشئه، مما يكون معه متجاوزا البحث يف السبب 
الذي منع من توثيق العقد ابتداء وفق ما تقتضيه مدونة األسرة، وال يف علة عدم سلوك مسطرة الزواج 

املختلط بشأنه.
(القرار عدد 242 الصادر بتاريخ 2019/04/90 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/604)

بتاريخ الحق  العقارية حمررة  توثيق عديل - �سيس رسم صدقة على شهادة احملافظة   .25

ومتأخر عن ريخ التلقي - عدم احرتام ضوابط املهنة - أثره.
ملا كان الطاعنان قد اعتمدا يف ¨سيس رسم الصدقة على شهادة احملافظة العقارية احملررة بتاريخ 
الحق ومتأخر عن �ريخ التلقي، واحلال أن تواريخ تلك املستندات جيب أن تكون سابقة على تواريخ 
الرسوم املؤسسة عليها، وهو ما يفيد أن تلقي كل واحد من العدلني ما أدرجه مبذكرة حفظه، قد مت 
دون االعتماد على مداخل الرسوم املشار إليها، وأن تلك املداخل إمنا أدرجت الحقا يف منت الو~ئق 
املهنة  لضوابط  احرتامهما  عدم  جيعل  الذي  الشيء  للخطاب،  للقاضي  تقدميها  قصد  حتريرها  وقت 
املتعلقة بكيفية إدراج الشهادة يف مذكرة احلفظ مبا تشتمل عليه من بيا[ت، وعدم حتريرها وقت تقدميها 
متناسبة  قدر�ا  اليت  التأديبية  �لعقوبة  ذلك  على  عاقبتهما  ملا  واحملكمة  قائما يف حقهما،  للخطاب، 

وخطورة املخالفة املقرتفة، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 243 الصادر بتاريخ 2019/04/09 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/701)

26. مصاريف التعليم اخلصوصي لألبناء - عسر األب - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن املطلوب سبق له أن وجه للطالبة إنذارا من أجل نقل األطفال من 
التعليم اخلصوصي إىل التعليم العمومي بسبب تردي وضعيته املادية، وتوصلت به الطالبة حسب إقرارها 
من خالل املذكرة املدىل �ا بعد البحث، ورتبت على عسره رفع هذا االلتزام عنه، معتربة أن التزامات 
األب بتحمل مصاريف تعليم أبنائه رهني بقدرته على أدائها، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا، وغري 

خارق للقانون. 
(القرار عدد 261 الصادر بتاريخ 2019/04/16 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/552)

27. حضانة - طلب إسقاطها - انتقال األب إىل املغرب لالستقرار به - مراعاة مصلحة 

احملضون.
املادة 178 من مدونة األسرة تسقط احلضانة �نتقال احلاضنة لإلقامة  مبفهوم املخالفة ملقتضى 
إسقاط حضانة  به من رفض طلب  ما قضى  االبتدائي يف  أيدت احلكم  ملا  املغرب. واحملكمة  خارج 
املطلوبة عن ابنتها بعلة أن احملضونة ولدت ببيت الزوجية ½ملانيا، وأن سنها وقت تقدمي الطلب مل يصل 
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بعد مخس سنوات، وأنه هلذا السبب تكون احملضونة يف حاجة ماسة لوالد�ا، ومن شأن انتقاهلا إىل 
املغرب بعد قرار والدها الرجوع واالستقرار به أن يضر �ا، وأن مصلحتها تقتضي بقاءها حتت رعاية 
وحضانة والد�ا، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا، وجاء قرارها غري خارق للمادة احملتج �ا أعاله. 
(القرار عدد 278 الصادر بتاريخ 2019/04/23 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/828)

28. هبة - مرض خموف - شهادة العدلني =ألمتية - أثره.

طبقا ملا هو مقرر فقها وقانو[، فإن اهلبة ال تصح يف مرض، واحملكمة ملا استخلصت من امللف 
الواهبة كانت مصابة مبرض خموف ومرض موت توفيت بسببه، ورجحته على ما شهد به  الطيب أن 
العدالن من األمتية اليت تقتصر على احلالة الظاهرة للمشهود عليها، ورتبت على ذلك بطالن عقد اهلبة، 
لكونه أبرم داخل أجل شهر قبل وفاة الواهبة، تكون قد جعلت ملا قضت به أساسا، وجاء قرارها معلال 

مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 283 الصادر بتاريخ 2019/04/30 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/132)

 29. وصية - وكالة للموصى هلا =لبيع يف ريخ الحق للوصية - أثرها.
إن احملكمة ملا أيدت احلكم القاضي �بطال الوصية �لثلث للموصى هلا الطاعنة يف مجيع متخلف 
املوصية بعلة أن هذه األخرية تراجعت عن الوصية �لوكالة للموصى هلا ببيع ما يباع، وأن عملية البيع 
مشلت فعال عقارين، واحلال أن الوصية مل تقتصر على العقارين املذكورين حىت يصار إىل هذا الرجوع، 
وإمنا الوصية تضمنت الثلث للموصى هلا يف متخلف اهلالكة املوصية من عقار وغريه، ومن مث فإن امتداد 
البطالن حىت لغري ما بيع من متخلف اهلالكة الذي ليس من بني و~ئق امللف ما يفيد أنه ليس هلا غري 
ما مشله البيع فيه مصادرة حلق املوصى هلا يف �قي املتخلف، خاصة وأن الوصية يف غري معني، وأن 
مفادها يف متخلف املوصية بعد وفا�ا، تكون قد بنت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها مشو� 

خبرق القانون.
(القرار عدد 286 الصادر بتاريخ 2019/04/30 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/249)

30. هبة - مرض خموف - شروطه.

من املقرر فقها وقضاء أن مرض املوت ال يشرتط فيه ذهابه بعقل املريض، بل وال ينظر فيه إىل 
أهليته وعوارضها، وإمنا ملدى حتقق شروطه املعتربة شرعا من تلبسه به ومالزمته له واتصاله مبوته، مع 
التقرير الطيب رغم عدم جوابه  البصر من األطباء بكثرة املوت فيه، واحملكمة ملا اعتمدت  حكم أويل 
على النقطة احملورية يف التكليف املسند إليه، واملتمثلة يف حتديد ما إذا كان مرض املتصدق من األمراض 
املخوفة اليت تؤدي بصاحبها إىل الوفاة، ومن غري أن تربز كيف استنتجت من التقرير املنوه إليه رغم ما 
اعرتاه من قصور ووهن، أن املريض كان صاحب فراش عاجزا عن القيام مبصاحله وشؤونه العادية، وأن 
املرض الذي كان مصا� به خموف ال يرجى منه شفاء، وأنه مات منه، مما مل يقل به الطبيب نفسه، 



80

ودون أن تعيد إليه تقريره لتدارك ما اعرتاه من نقص، أو تستعيض عنه، فتأمر �جراء خربة طبية مبعرفة 
غريه من أحد حذاق صنعة الطب وأهل بلواها يف مثل حال اهلالك املذكور، تكون قد بنت قرارها على 

غري أساس. 
(القرار عدد 297 الصادر بتاريخ 2019/04/30 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/697)

31. قرار استئنايف =إلذن =لتعدد - عدم قابليته للطعن.

املوضوعي  مربره  هلا  ثبت  إذا  طعن  ألي  قابل  غري  معلل  مبقرر  �لتعدد  ¨ذن  أن  للمحكمة 
االستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية عمال مبقتضيات الفقرة الثانية من املادة 44 مدونة األسرة، وملا كان 

القرار االستئنايف املطعون فيه قضى لفائدة املطلوب �إلذن �لتعدد، فإنه يكون غري قابل للطعن. 
(القرار عدد 351 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/409)

32. صحة زوجية - استجماع أركا�ا وشروط صحتها - إقرار الزوجني بعالقتهما الزوجية 

- أثره.
لئن كانت وثيقة عقد الزواج تعترب بنص املادة 16 من مدونة األسرة الوسيلة املقبولة إلثبات الزواج، 
فإن احملكمة إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد يف وقته، تعتمد يف مساع دعوى الزوجية سائر 
وسائل اإلثبات وكذا اخلربة، و¨خذ بعني االعتبار وجود أطفال أو محل [تج عن العالقة، وما إذا رفعت 
يف حياة الزوجني. واحملكمة ملا تبني هلا من البحث اlرى ابتدائيا أن زواج الطرفني استجمع أركانه وشروط 
صحته، واعتربت أن البحث يف السبب الذي منع من توثيق العقد يف وقته يغدو متجاوزا إلقرار الزوجني 

بعالقتهما الزوجية، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 355 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/603)

33. تقدير املتعة ومستحقات األبناء - وجوب إبراز العناصر املعتمدة يف ذلك.

لئن كان تقدير املتعة ومستحقات األبناء مما يستقل به قضاة املوضوع، فإنه يبقى رهينا �عتماد 
عناصر القانون. واحملكمة ملا ألغت احلكم االبتدائي يف ما قضى به من مستحقات، وتصدت وأعادت 
حتديدها من دون أن تربز معتمدها يف ذلك وال حتققت، مثلها مثل احملكمة االبتدائية، من مسؤولية كل 
واحد من الزوجني عن الفراق ومن مدى تعسف الطاعن يف توقيع التطليق، وال استوثقت من دخله عن 

طريق اخلربة أو استنادا للبحث الذي طالب به، يكون قرارها مشو� خبرق القانون.
(القرار عدد 357 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/655)

تنفيذه - صريورة قرار اسقاط احلضانة  إيقاف  34. حضانة - قرار استئنايف ¯سقاطها – 

مربما - أثره.
ملا كان القرار االستئنايف القاضي �سقاط حضانة املطلوبة يف النقض عن ولدها، و�سنادها إىل 
والده الطالب، والذي صدر األمر �يقاف تنفيذه قد أضحى مربما بصدور قرار عن حمكمة النقض، فإنه 

مل يعد لقرار اإليقاف جدوى، و�لتايل وجب نقضه. 
(القرار عدد 358 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/702)
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35. شوار - إنكار الزوج - أثره.

لئن كان من حق الزوجة اسرتداد حوائجها وأمتعتها، فإن ذلك منوط �عرتاف الزوج �ا، والتزامه 
بضماRا، وال يلزم إال ½داء اليمني يف حال إنكاره طبقا ملا هو مقرر فقها. واحملكمة ملا عللت ما قضت 
واستئنافيا وجود  ابتدائيا  نفى  الطاعن  أن  الشوار، واحلال  برسم  الزوج حسبما  بيد  الشوار ½نه  به يف 
الشوار موضوع الدعوى عنده، وأ~ر أن املطلوبة قد محلته عند مغادر�ا بيت الزوجية، وأن ما نسب إليه 
من اعرتاف برسم الشوار غري صحيح لعدم اإلشارة فيه إىل حضوره لدى عديل اإلشهاد يف هذا الرسم 

وتوقيعه، تكون قد بنت قرارها على غري أساس.
(القرار عدد 364 الصادر بتاريخ 2019/05/28 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/468)

36. صداق مؤجل - تضمينه بعقد الزواج - دين بذمة الزوج.

من املقرر أن الزوجة تستحق الصداق كله �لبناء أو املوت قبله، وأن املطلقة تستحق الصداق 
املؤجل إن وجد. وملا ثبت أن عقد الزواج تضمن اإلشارة إىل أن مؤخر الصداق ما يزال بذمة املطلوب 
حلوال لوقت الطلب، فإن احملكمة حينما قضت �لغاء احلكم املستأنف يف ما قضى به، وقضت من 
جديد برفض الطلب بعلة أن الطاعنة مل تتمسك بشأن املؤخر من الصداق بتطبيق قاعدة اإلسناد أمام 
القضاء الكندي، واحلال أن ذلك ليس مربرا حلرماRا من مستحقا�ا اليت مل حيكم �ا، يكون قرارها مشو� 

خبرق القانون، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 367 الصادر بتاريخ 2019/05/28 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/575)

37. سبقية البت يف النزاع - حكم ابتدائي - حجيته.

يكفي يف صحة قضاء احملكمة ما عللت به قرارها ½ن ذات القضية موضوعا وأطرافا وسببا سبق 
الفصل فيها مبقتضى حكم قضى برفض الطلب، وهو حجة يف ما فصل فيه ولو صدر ابتدائيا طبقا 

للفصل 418 من قانون االلتزامات والعقود، وحجيته تالزمه إىل أن يزول بطريق الطعن فيه. 
(القرار عدد 369 الصادر بتاريخ 2019/05/28 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/596)

38. طلب اإلذن =لسفر =حملضون - اختصاص احملكمة االبتدائية يف إطار واليتها العامة. 

من املقرر قانو[ أن احملاكم االبتدائية هلا الوالية العامة للبت يف النزاعات اليت تعرض عليها إال ما 
استثين بنص خاص، وأن حجية األوامر االستعجالية مؤقتة، وال ¨ثري هلا على حماكم املوضوع. واحملكمة 
إذ[ �لسفر  النقض  للمطلوبة يف  استعجاليا سبق وأن منح  أمرا  أن  بعلة  القضية  ملا رفعت يدها عن 
�حملضون، مع أن ذلك ال مينعها من النظر يف الطلب املعروض عليها حاليا يف إطار واليتها العامة، 
تكون قد منحت حجية لألمر االستعجايل، وغلت به يدها عن النظر يف القضية، و�لتايل فقد بنت 

قرارها على غري أساس.
(القرار عدد 409 الصادر بتاريخ 2019/06/11 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/1232)
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39. تطليق - رفع مبلغ املتعة - وجوب إبراز عناصر التقدير.

لئن كان تقدير املتعة املرتتبة عن التطليق موكوال لقضاة املوضوع، فإن ذلك رهني �عتماد عناصر 
التقدير املستمدة من املادة 84 من مدونة األسرة، واحملكمة ملا قضت برفع مقدار املتعة احملكوم به ابتدائيا 
استنادا فقط إىل طول فرتة الزواج، ولكون الطالب سائق سيارة أجرة من الصنف الكبري من دون أن تربز 
كيف استخلصت من ذلك وضعيته املالية، وال حبثت للوقوف على حقيقة دخله اعتمادا على ما استدل 
به من و~ئق، وما أفضى به الطرفان وتضمنته حمررا�ما، ومن غري أن تتحقق من املسؤول املباشر عن 
إRاء العالقة الزوجية، مث تبين تقديرها يف ضوء ذلك، تكون قد أساءت تطبيق املادة املنوه إليها أعاله، 

وجاء قرارها [قص التعليل املنزل منزلة انعدامه.
(القرار عدد 412 الصادر بتاريخ 2019/06/11 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/699)

40. نفقة - حكم أجنيب - حجيته. 

طبقا للفصل 418 من قانون االلتزامات والعقود، فإن األحكام األجنبية هلا احلجية يف ما فصلت 
فيه حىت قبل صريور�ا واجبة التنفيذ. واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعنة مل ¨ت ½ي عنصر جديد حول 
وضعية الطرفني اليت قررها احلكم األجنيب، وقضت تبعا لذلك �لغاء احلكم املستأنف جزئيا يف ما قضى 
الطلب، تكون بذلك قد رتبت آ~ر احلكم األجنيب،  البنتني، واحلكم من جديد برفض  به من نفقة 

وجعلت ملا قضت به أساسا، وعللت قرارها مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 421 الصادر بتاريخ 2019/06/18 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/676)

41. حمكمة اإلحالة - تقيدها =لنقطة القانونية الواردة بقرار حمكمة النقض.

إن حمكمة املوضوع بعد اإلحالة عليها مبقتضى قرار حمكمة النقض، ملا أجرت حبثا استمعت خالله 
للطرفني ووالديهما والشهود، واستخلصت من ذلك واقعة اخلطبة واشتهارها بني العائلتني، إضافة إىل 
إقرار الطاعن ½نه أبرم عقد الزواج، وأن احلمل منه، وزكت كل ذلك �جراء خربة جينية انتهت بتقرير 
للشرطة العلمية يفيد أن البنت من صلب الطاعن، وقضت على النحو الوارد مبنطوق قرارها، تكون قد 
طبقت مقتضيات املادة 156 من مدونة األسرة، وتقيدت مبقتضيات الفصل 369 من قانون املسطرة 

املدنية.
(القرار عدد 424 الصادر بتاريخ 2019/06/18 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/608)

42. تبليغ حكم - رفض التوصل - أثره.

من املقرر أن استئناف أحكام قضاg األسرة جيب تقدميه بنص الفصل 134 من قانون املسطرة 
املدنية داخل أجل 15 يوما يبتدئ من �ريخ التبليغ إىل الشخص نفسه أو يف موطنه احلقيقي أو املختار، 
واحملكمة ملا ثبت هلا من شهادة التسليم أن والدة املطلوب رفضت التوصل بنسخة احلكم التبليغية، وأن 
املطعون ضده تقدم مبقال استئنايف بعد انصرام أجل الطعن، وهو ما أ~ره دفاع الطاعنة، فإRا عندما 
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اعتربت االستئناف واقعا داخل األجل القانوين بعلة خلو امللف مما يثبت تبليغ احلكم املستأنف هلذا 
الطرف أو ذاك، تكون قد جردت قرارها من األساس.

(القرار عدد 433 الصادر بتاريخ 2019/06/18 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/771)

43. حكم =لرجوع لبيت الزوجية - تواجد الزوجة احملكوم عليها خارج املغرب - حمضر 

امتناع التنفيذ - أثره.
إن احملكمة ملا مل تعترب حمضر التنفيذ حجة على امتناع املطلوبة عن تنفيذ احلكم القاضي عليها 
�لرجوع إىل بيت الزوجية بعلة أن االمتناع من الرجوع إىل بيت الزوجية جيب أن يكون صرحيا، مع أن 
املطلوبة كانت عاملة �حلكم املذكور، ومع ذلك مل تبد أي استعداد لتنفيذه، وغادرت الرتاب الوطين، 

تكون قد بنت قرارها على غري أساس. 
(القرار عدد 437 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/1020)

44. تطليق للشقاق - طلب مضاد =لنفقة - أثره.

إن احملكمة ملا اعتربت الطلب املضاد املتعلق �لنفقة مستقال عن الطلب األصلي الذي هو التطليق 
للشقاق، وقضت تبعا لذلك بنفقة الزوجة واألبناء، تكون قد جعلت ملا قضت به أساسا، وجاء قرارها 

معلال تعليال كافيا. 
(القرار عدد 440 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/675)

45. نسب - حلوقه =خلاطب للشبهة - شروطه.

املادة 156 من مدونة األسرة، وهي أن  النسب �خلاطب للشبهة رهني بتوفر شروط  إن حلوق 
تشتهر اخلطبة بني أسريت الطرفني، ويوافق عليها ويل الزوجة عند االقتضاء، وأن يتبني أن املخطوبة محلت 
أثناء اخلطبة، ويقر اخلطيبان معا أن احلمل منهما، إضافة إىل وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد 
الزواج، واحملكمة ملا قضت بثبوت نسب االبنني للطاعن دون أن تتحقق من توفر الشروط املنوه إليها، 
واحلال أن الطالب أنكر وجود خطبة بينه وبني املطلوبة، تكون قد خرقت مقتضيات املادة 156 املشار 

إليها، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس. 
(القرار عدد 448 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/565)

46. نسب - عدم إجراء خربة جينية - أثره. 

من املقرر أن النسب حلمة شرعية بني األب وولده، واحملكمة ملا مل تقم �ستدعاء املطلوبة، والبحث 
معها، واللجوء إىل اخلربة اجلينية بني طريف اخلصومة �عتبارها من وسائل إثبات أو نفي النسب طبقا 
للمادة 158 من مدونة األسرة ملا لذلك من ¨ثري على قضائها، فإRا مل جتعل ملا قضت به أساسا، وجاء 

قرارها مشو� خبرق املقتضيات القانونية أعاله.
(القرار عدد 449 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/584)
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47. طالق قبل البناء - آ[ره.

طبقا ملا هو مقرر فقها فإن املطلقة قبل البناء ال عدة عليها، وال تستحق نفقة وال سكىن، لقول 
ابن عاصم يف التحفة: «وحيث ال عدة للمطلقة، فليس من سكىن وال من نفقة». واحملكمة ملا أيدت 
احلكم القاضي بواجب سكىن العدة للمطلوبة، واحلال أن النفقة والسكن يقضى �ما للمعتدة، واملطلوبة 
ال عدة عليها، ألن البناء �ا مل يتم، لنفيه من طرف الطاعن، و¨كيد ذلك من طرف املطلوبة جبلسة 

البحث، تكون قد ركزت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها معلال تعليال [قصا مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 455 الصادر بتاريخ 2019/07/02 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/469)

48. ثبوت الزوجية - السبب املانع من توثيق الزواج يف وقته - سلطة احملكمة يف تقديره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا من حمضر الضابطة القضائية الذي صرح فيه الطاعن ½ن املشتكية زوجته، 
وأنه �تفاق مع عائلتها مت اإلعداد حلفل الزفاف حضرته العائلة واألقارب، وتكلف والد املشتكية بكل 
مصاريف حفل الزفاف، ومل يوثق عقد الزواج لكون زوجته كانت قاصرة، وهو ما أكده الشاهدان اللذان 
استمعت إليهما احملكمة، وتعززه الصور الفوتوغرافية امللتقطة مبناسبة حفل الزفاف، اليت مل تكن حمل أي 
طعن من طرف الطاعن، واستخلصت من ذلك وجود الرضا �لزواج املتمثل يف اإلجياب والقبول بني 
الطرفني، وقدرت يف إطار سلطتها السبب املانع من توثيق الزواج يف وقته أمام إثبات الزواج، وقضت 
بتأييد احلكم القاضي بثبوت الزوجية بني املطلوبة والطاعن، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء 

قرارها معلال مبا فيه الكفاية، وغري خارق حلق الدفاع.
(القرار عدد 458 الصادر بتاريخ 2019/07/02 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/1200)

49. نسب - عدم حتقق شروط حلوقه - أثره. 

من املقرر قانو[ أن نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من �ريخ العقد وأمكن 
الطاعنة  أن  البحث،  ملا ثبت هلا من جلسة  أم فاسدا. واحملكمة  العقد صحيحا  االتصال سواء كان 
صرحت ½ن واقعة احلمل كانت قبل أن يتقدم املدعى عليه خلطبتها، ونفى املطلوب وجود أي عالقة 
سابقة �لطاعنة قبل التقدم خلطبتها، ومل يكتشف احلمل إال بعد التحاقها ببيت الزوجية، وصرح أن 
املذكورة غري الحق  البنت  بذلك نسب  اخلطبة، واعتربت  أشهر من �ريخ  أربعة  بعد  ازدادت  البنت 
به، وهو  اللحوق  توفر شروطها، وال �لفراش النعدام شروط  لعدم  �ملطلوب ال �لشبهة يف اخلطوبة 
أقل أمد احلمل، وال �إلقرار لنفيه من طرف املطلوب يف مجيع مراحل التقاضي، وقضت بتأييد احلكم 
القاضي بنفي نسب البنت عن املطلوب، تكون قد عللت قرارها مبا فيه الكفاية، وغري خارق للقانون. 
(القرار عدد 473 الصادر بتاريخ 2019/07/09 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/719)

50. ثبوت الزوجية - إقرار الطاعن =لعالقة الزوجية - أثره.

إن احملكمة ملا قضت بصحة الزوجية بني الطرفني استنادا إىل إقرار الطاعن �لعالقة الزوجية اليت 
احلالة  بكناش  بتسجيلهم  وقام  بنسبهم،  يقر  أبناء  منها ستة  أجنب  اليت  وأRا زوجته  تربطه �ملطلوبة، 
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املدنية، وأن العالقة ال زالت مستمرة بينهما رغم مغادر�ا بيت الزوجية منذ مخس سنوات، إضافة إىل 
لألوىل  �لنسبة  الزوجية  لبيت  الرجوع  أجل  من  عليها  رفعهما  اللتني  دعوييه  الثابت من خالل  إقراره 
ومن أجل التطليق للشقاق خبصوص الثانية، فضال عن ¨كيد الشهود املستمع إليهم ابتدائيا اشتهار 
زواجهما، واستمرار العالقة الزوجية بينهما، واعتربت بذلك الزوجية قائمة بينهما ال تنقصها إال الكتابة، 
واليت ليست ركنا يف الزواج وال شرطا فيه، وإمنا شكلية إلثبات حتققه، وقدرت يف إطار سلطتها املانع 
من توثيق العقد يف وقته، تكون قد أقامت قضاءها على أساس، ومل حترف الوقائع، وجاء قرارها معلال 

تعليال قانونيا سليما.
(القرار عدد 483 الصادر بتاريخ 2019/07/09 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/725)

51. عقد صدقة - تقييدها =لرسم العقاري - إنشاء حق العمرى من طرف املتصدق عليها 

لفائدة زوجها - أثره.
إن احملكمة ملا أخذت بعني االعتبار كون عقد الصدقة سجل �لرسم العقاري قبل موت املتصدق، 
وقضت �لنتيجة برفض طلب إبطاهلا بعلة أن احليازة القانونية تغين عن احليازة الفعلية للعقار املوهوب، 
وأنه ال يعيب الصدقة حق العمرى الذي رتبته املتصدق عليها لفائدة زوجها املتصدق جلواز تربع املعطي 
�لرقبة واالحتفاظ لنفسه �لثمار، تكون من جهة قد تقيدت بقرار حمكمة النقض يف النقطة القانونية 

اليت بتت فيها، ومن جهة ~نية طبقت القانون، وعللت قرارها تعليال سليما.
(القرار عدد 494 الصادر بتاريخ 2019/07/16 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/1043)

 52. حتجري - خربات فنية - حجيتها.
إن احملكمة ملا ثبت هلا من اخلربات الثالث وكذا اخلربة اليت أمرت �ا احملكمة بعد اإلحالة أن 
الطاعن مصاب مبرض يؤثر على قدراته العقلية والذهنية، ويؤثر أيضا بكيفية سلبية على مباشرة حقوقه 
بتأييد  تبعا لذلك  العقلية خمتلة وغري سليمة، وقضت  العادية، واستخلصت أن قدراته  املدنية وحياته 
احلكم املستأنف القاضي �لتحجري عليه للخلل العقلي، تكون من جهة قد طبقت مقتضيات املادة 222 
من مدونة األسرة، وعللت قرارها مبا فيه الكفاية، ومن جهة ~نية تقيدت �لنقطة القانونية وفق الفصل 

369 من قانون املسطرة املدنية.

(القرار عدد 525 الصادر بتاريخ 2019/09/03 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/583)

53. عقد هبة - موانع االعتصار - إثبا¬ا.

له  املوهوب  �بتها صلة  الواهبة قصدت  أن  فيه صرحية يف  املطعون  اهلبة  ألفاظ عقد  ملا كانت 
ومودته، فإنه ال خيضع حكمها للصدقة اليت تنصرف لوجه هللا تعاىل. واحملكمة حينما ثبت هلا أن العطية 
هبة، وأRا خالية من موانع االعتصار، وقضت بفسخها بناء على أن لألم احلق يف اعتصارها ما دام مل 
يثبت مانع منه، فإRا طبقت الفقه املعمول به زمان عقدها، والذي كرسته املادة 283 من مدونة احلقوق 
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العينية، واستبعدت الدفع املتعلق مبوانع اعتصار اهلبة لعدم إثباته، تكون قد أقامت قضاءها على أساس، 
وجاء بذلك قرارها معلال تعليال صحيحا. 

(القرار عدد 529 الصادر بتاريخ 2019/09/03 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/748)

54. صدقة - تقييدها =لرسم العقاري - أثره.

العقارية يغين عن احليازة  الصدقة، والتقييد �لسجالت  اهلبة تسري على  املقرر أن أحكام  من 
الفعلية للملك املوهوب، وعن إخالئه من طرف الواهب إذا كان حمفظا أو يف طور التحفيظ، واحملكمة 
ملا ثبت هلا أن تقييد عقد الصدقة �لرسم العقاري مت قبل موت املتصدق، واعتربت أن الصدقة صحيحة 
لتحقق احليازة القانونية للملك املتصدق به، تكون قد أقامت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال 

تعليال قانونيا سليما.
 (القرار عدد 578 الصادر بتاريخ 2019/09/17 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/647)
55. وقت الز رة - عدم اتفاق األبوين على تنظيمه - مراعاة احملكمة ملصلحة احملضون.

ملا كانت الزgرة بني غري احلاضن من الوالدين واحملضون حقا مقررا حتدده احملكمة طبقا للمواد 180، 
182 و186 من مدونة األسرة عند عدم اتفاق األبوين على تنظيمه، فإن احملكمة اليت حددته وضبطت 

ومالبسات  األطراف  وظروف  احملضونة  مصلحة  راعت  قد  تكون  قرارها،  مبنطوق  ورد  ما  وفق  فرتاته 
القضية، وجاء قرارها معلال تعليال قانونيا سليما، وغري خارق للمواد املشار إليها وال حلقوق الدفاع.

(القرار عدد 579 الصادر بتاريخ 2019/09/17 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/724)

56. خمالفة مهنية - إخالالت توثيقية منسوبة للعدل - وجوب البحث يف مدى ثبو¬ا يف 

حقه من عدمه.
طبقا للمادة 25 من القانون املتعلق خبطة العدالة، فإنه يتعني على كل عدل التحلي �ألمانة والوقار 
واحلفاظ على شرف املهنة وأسرار املتعاقدين. واحملكمة ملا اكتفت يف تعليل ما قضت به يف منطوق قرارها 
خبلو امللف من أي دليل على ارتكاب العدل ملا نسب إليه دون أن تبحث يف املعطيات الواردة مبراسلة 
مفتش الضرائب يف ضوء الضوابط التوثيقية، حىت تقف على ما إذا كانت هناك إخالالت توثيقية ~بتة 
يف حق العدل املذكور أم ال، مث تبت وفق ما ينتهي إليه حتقيقها ملا لذلك من ¨ثري على قضائها، تكون 

قد ركزت قضاءها على غري أساس.
(القرار عدد 587 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/833)

57. نفقة - سلطة احملكمة يف تقديرها - عدم التأكد من الدخل احلقيقي - أثره.

إن احملكمة لئن خفضت مبالغ النفقة احملكوم �ا ابتدائيا للمطعون ضدها وابنيها، �لنظر حلاهلا 
أعمال،  صفته كرجل  من  انطالقا  للطاعن  املادية  الوضعية  استخلصت  تربز كيف  مل  فإRا  وسنهما، 
ومن متوسط املبالغ اليت كان حيوهلا ألسرته، وال استوثقت من دخله احلقيقي احلايل عن طريق اخلربة 
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أو �جراء حبث بني الطرفني ¨مر كال منهما فيه �إلدالء ½صول مستنداته يف إطار الفصل 334 من 
قانون املسطرة املدنية للوقوف على صحة ما ادعاه كل منهما، إلقامة احلجة على عطالته وانعدام دخله 
واعتالله الصحي وواقع إقامته �لوالgت املتحدة األمريكية �لنسبة للطالب، وعلى يسره وارتفاع دخله 
وتعدد ممتلكاته داخل أرض الوطن وخارجه �لنسبة لزوجته املطلوبة، تكون قد أقامت قضاءها على 
تعليل [قص، وهو مبثابة انعدامه، وجاء بذلك قرارها غري مرتكز على أساس، ومشو� خبرق املقتضيات 

القانونية أعاله.
 (القرار عدد 600 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/690)

58. ثبوت الزوجية - نفي الطاعن ألي عالقة زواج =ملطلوبة وإقراره =خلطبة - أثره.

ملا كان الطاعن قد نفى أي عالقة زواج �ملطلوبة، ومتسك بكون العالقة بينهما مل تتعد اخلطبة 
اليت ترتب عنها احلمل، فإن احملكمة عندما قضت بثبوت الزواج بناء على إقراره �خلطبة مع أن اخلطبة 
ليست بزواج وإمنا تواعدا به طبقا للمادة 5 من مدونة األسرة، ودون إبراز عناصر املادة 16 من نفس 

املدونة، فإRا مل جتعل ملا قضت �ا أساسا.
(القرار عدد 602 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/726)

59. طلب إعادة النظر - شروطه.

نتيجة خطأ غري  االنتهائيني  احلكمني  التناقض يف  يكون  أن  النظر  إعادة  لقبول طلب  يشرتط 
مقصود ارتكبته احملكمة املصدرة هلما بسبب عدم االطالع على احلكم السابق أو خلطأ واقعي، أما إذا 
كان احلكم الثاين قد صدر عن احملكمة رغم إدالء أحد اخلصوم بدفع بقوة الشيء املقضي به، واطالع 

احملكمة على وجود احلكم األول، فإن ذلك مينع سلوك الطعن �عادة النظر.
(القرار عدد 604 الصادر بتاريخ 2019/10/01 يف امللف الشرعي عدد 2016/1/2/114)

60. حضانة - طلب إسقاطها - حمضر مفوض قضائي =متناع تسليم احملضونة لوالدها - 

حجيته.
طبقا للمادة 184 من مدونة األسرة فإن احملكمة حتكم �سقاط حق احلضانة يف حالة إخالل 
املطلوبة  أن  املعاينة  ثبت من حمضر  وملا  للزgرة.  املنظم  املقرر  أو  االتفاق  تنفيذ  أو حتايله يف  احلاضن 
صرحت أمام املفوض القضائي ½Rا متتنع عن تسليم حمضونتها لوالدها قصد صلة الرحم معها، فإن 
احملكمة عندما استبعدت هذا احملضر الذي يعترب حجة يف إثبات الوقائع املادية طبقا للمادة 15 من 
القانون رقم 81/03 املنظم ملهنة املفوضني القضائيني بتعليل أن االمتناع يقتضي االعتياد، مع أن املادة 
184 املومأ إليها أعاله ال تفيده وال تقتضيه، وأن تطبيقها يتحقق مبجرد االمتناع عن متكني احملكوم له 

حبق الزgرة، تكون قد بنت قضاءها على غري أساس، وجاء قراراها معلال تعليال غري سليم.
(القرار عدد 606 الصادر بتاريخ 2019/10/01 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/921)
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61. مرض املوت - عدم حتقق شروطه املعتربة شرعا - أثره.

الطاعنون عماد دعواهم إلبطال رسم  الذي جعله  املقرر فقها وقضاء أن مرض املوت  ملا كان 
الصدقة املطعون فيه، ال يشرتط فيه الذهاب بعقل املريض، بل وال ينظر فيه إىل أهليته وعوارضها، وإمنا 
ملدى حتقق شروطه املعتربة شرعا من تلبسه به ومالزمته له واتصاله مبوته، مع حكم أويل البصر من أهل 
صنعة الطب بكثرة املوت فيه، فإن احملكمة ملا اعتربت أن اهلالك املتصدق كان صحيحا، ومحلت أفعاله 
وتصرفاته على الصالح، فردت دعوى الطالبني بعلة عدم إقامة البينة على ما متسكوا به، وقضت بعدم 
قبول طلب إبطال الصدقة اليت عقدها للمطلوبة، وحاز�ا حيازة قانونية يف حياته بتسجيلها يف الرسم 
العقاري، تكون قد أخذت �ألصل يف اإلنسان، وهو الصحة، فلم خترق بذلك الفقه املعمول به، وجاء 

قرارها معلال تعليال سليما. 
(القرار عدد 631 الصادر بتاريخ 2019/10/08 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/694)

62. هبة - حتقق الدين قبل إجنازها - أثره. 

مبقتضى املادة 278 من القانون رقم 39.08 املتعلق مبدونة احلقوق العينية فإنه ال تصح اهلبة ممن كان 
الدين حميطا مباله. واحملكمة ملا اعتربت أن مديونية املطلوب األول يف النقض غري حمققة حني إبرامه لعقد 
اهلبة، ألن الطالب دائن للشركة، وألن الشكاية اليت تقدم �ا خبصوص تصرف املطلوب املذكور يف أموال 
الشركة ال تثبت دينا، وال تنشئ التزاما يغل يد املشتكى به عن التصرف يف أمواله، واحلال أن الدين حمقق 

قبل وقوع العطية، تكون قد خرقت املقتضيات القانونية أعاله، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس. 
(القرار عدد 652 الصادر بتاريخ 2019/10/15 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/810)

63. قسمة - خربة - حجيتها.

ملا كان املقرر فقها وبنص مدونة احلقوق العينية يف مادتيها 15 و235 أن ملكية األرض تشمل 
ما فوقها وما حتتها، وأن كل البناءات واألغراس واملنشآت املوجودة فوق األرض أو داخلها تعد حمدثة 
من طرف مالكها وعلى نفقته، وتعترب ملكا له ما مل تقم بينة على خالفه، فإن احملكمة عندما اعتمدت 
تقرير اخلربة، وقضت على حنو ما ضمنه منجزه فيه، تكون قد رفضت بشكل ضمين ملتمس إجراء خربة 

مضادة، وطبقت املنوه إليه أعاله تطبيقا سليما، وجاء قرارها معلال مبا يكفي، ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 689 الصادر بتاريخ 2019/10/29 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/552)

64. وعد =لبيع - تسلم البائع ملبلغ مايل كعربون - حتديد ريخ توثيق عقد البيع النهائي 

- عدم تنفيذ االلتزامات املقابلة داخل األجل - أثره.
إن العقد الذي مساه طرفاه الطاعن األول واملطعون ضدها �لوعد �لبيع يعترب يف احلقيقة عقد بيع 
ابتدائي ترتتب عنه مجيع آ~ر البيع إىل أن يتم توثيق العقد النهائي، ألنه تضمن التزامات متقابلة هلما، 
إذ التزما معا مبقتضاه أن يربما عقد البيع النهائي يف التاريخ املتفق عليه بعد أن تسلم األول من الثانية 
مبلغ مايل كعربون من جمموع مثن البيع املتفق عليه، و�لتايل فإن عدم تنفيذمها ملا التزما به داخل األجل 
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املتفق عليه يعد تنازال منهما عن ذلك األجل، ويصبح العقد الرابط بينهما غري حمدد املدة، وال يكون 
أي منهما حينه يف حالة مطل تتيح لآلخر احلق يف إجباره على تنفيذ التزامه أو املطالبة بفسخ العقد 
مع احلق يف التعويض يف احلالتني طبقا للفصل 259 قانون االلتزامات والعقود، إال إذا وجه إليه إنذارا من 
أجل تنفيذ ما التزم به من جانبه يف أجل معني وبقي دون جدوى. واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطالب األول 
قد عمد بعد انصرام األجل املتفق عليه بينه وبني املطلوبة إلبرام العقد النهائي إىل التصدق �ملدعى فيه 
على الطاعن الثاين، وقضت عليه �متام إجراءات البيع مع املطلوبة، وببطالن عقد الصدقة الذي أجراه 
بشأن حملها املدعى بشأنه، والذي كان قد خرج عن ملكه �لبيع املذكور، ومل يتحلل منه كما ذكر ما 
دام العقد مل يتضمن اتفاقهما على الفسخ، تكون قد أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليال 

قانونيا سليما.
 (القرار عدد 690 الصادر بتاريخ 2019/10/29 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/586)

65. رسم رجعة - طلب إبطاله - ثبوت صحته من الناحية الشرعية - أثره.

مبقتضى املادة 124 من مدونة األسرة للزوج أن يرجع زوجته أثناء العدة، ومن املقرر فقها أن املطلقة 
رجعيا تظل يف حكم الزوجة إىل أن تنقضي عد�ا، وجتري عليها موانع الزواج املؤقتة اليت من بينها منع 
اجلمع بني امرأة وعمتها من نسب أو رضاع. واحملكمة ملا قضت برفض طلب إبطال رسم الرجعة لكونه 
صحيحا من الناحية الشرعية، وليس به ما جيعله واقعا حتت طائلة املادة 39 من مدونة األسرة، ولكون 
زواج اهلالك �لطالبة مل يكن شرعيا إذ به مجع بني من ال حيل له اجلمع بينهما، تكون قد ركزت قضاءها 

على أساس، وجاء قرارها غري خارق ملقتضيات املادة 39 احملتج �ا، ومعلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 722 الصادر بتاريخ 2019/11/12 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/88)

66. نفقة - حكم أجنيب - حجيته.

من املقرر مبقتضى الفصل 418 من قانون االلتزامات والعقود، أن األحكام الصادرة عن احملاكم 
األجنبية وحىت قبل صريور�ا واجبة التنفيذ، تكون حجة على الوقائع اليت تثبتها، واحملكمة ملا ثبت هلا 
من احلكم األجنيب املستدل به أن آ~ر الطالق الذي نطق به تفيد أن االبن ال يوجد حتت رعاية أي 
من أبويه، وإمنا حتت رعاية الغري، ولذلك أعفامها معا من دفع أي مسامهة مادية بشأن مصاريف رعايته، 
على أن تستمر األم يف االستفادة من املخصصات العائلية، كما أعفى الطالب لعسره من دفع أي مبلغ 
للمسامهة يف تربية الطفل وإعالته، فإRا عندما قضت على النحو الوارد مبنطوقها دون أن تبحث فيما 
استدل به الطاعن من و~ئق لرتتب عليه ما يلزم قانو[، وتستبني وجه القضاء يف ما حتكم به، خصوصا 
وأن املطعون ضدها مل تدل مبا يفيد تغري وضعه املادي، وأقرت خالل جلسة البحث ابتدائيا أRا ال 
زالت تستفيد من املخصصات العائلية اليت قضى هلا �ا احلكم األجنيب، تكون قد بنت قضاءها على 

غري أساس.
(القرار عدد 736 الصادر بتاريخ 2019/11/19 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/714)
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67. مستحقات مرتتبة عن الطالق - حكم أجنيب =لتعويض عن الفراق - حجيته.

ملا كان الطاعن قد أدىل بصورة حكم أجنيب قضى للمطلوبة بنفقة [جتة عن الفراق، مما يكون معه 
القضاء األجنيب قد عوضها، وإن حتت مسمى النفقة، عن التطليق الذي سعى إليه الطالب، وهو ما ال 
جيوز هلا معه أن تطرق �ب القضاء الوطين لتستويف من جديد حقوقها املرتتبة عنه، فإن احملكمة ملا حنت 

خالف ذلك، تكون قد أقامت قضاءها على غري أساس. 
 (القرار عدد 759 الصادر بتاريخ 2019/11/26 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/597)

68. نفقة - ادعاء اإلنفاق - عبء إثباته.

تنازع  إذا  أنه  األسرة  مدونة  400 من  املادة  مبقتضى  عليها  احملال  الفقه  لقواعد  طبقا  املقرر  من 
الزوجان خالل فرتة الزواج حول اإلنفاق من عدمه، فإنه يتعني البحث يف ما استدل به كل منهما إلقامة 
البينة على صحة ادعائه، واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعن متسك ½نه مل يغادر أرض الوطن حنو دولة 
اإلمارات إال سنة 2015 وليس سنة 2014، وأنه استمر يف اإلنفاق على زوجته املطعون ضدها وابنته 
منها، وقضت على النحو الوارد مبنطوقها دون أن تبحث يف ما ذكر لرتتب عليه ما يلزم من آ~ر قانونية 
مع مراعاة �ريخ رفع الدعوى على الرغم مما لذلك من ¨ثري على قضائها، فإRا مل جتعل ملا قضت به 

أساسا، وخرقت القواعد الفقهية املعمول �ا وهي مبثابة قانون، وأساءت تعليل قرارها. 
(القرار عدد 760 الصادر بتاريخ 2019/11/26 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/706)

69. سكن األبناء - حتديد واجبه مستقال عن النفقة - مراعاة املادة 168 من مدونة األسرة. 

لئن كانت السكىن وقت سرgن مدونة األحوال الشخصية مندجمة يف نفقة األوالد الواجبة هلم على 
آ�ئهم، فإRا وإن ظلت يف مدونة األسرة من مشتمالت النفقة، فقد أصبحت تكاليفها مبقتضى املادة 
168 منها مستقلة يف تقديرها عنها وعن أجرة احلضانة وغريمها، واحملكمة ملا أقرت عن صواب أحقية 

الطاعنة الثانية يف واجب السكن مستقال من �ريخ رفع الدعوى، ألRا كانت قبلها من مشموالت النفقة 
كما ذكر، تكون قد أقامت قضاءها على أساس.

(القرار عدد 761 الصادر بتاريخ 2019/11/26 يف امللف الشرعي عدد 2018/1/2/769)

70. نفقة - ابن راشد مصاب ¯عاقة - عبء إثبات الكسب أو توفره على مال ينفق منه.

مبقتضى املادة 198 من مدونة األسرة فإن استمرار األب يف اإلنفاق على أوالده الرشداء املصابني 
إىل  الرامي  الطاعن  برفض طلب  ملا قضت  الكسب، واحملكمة  يكونوا عاجزين عن  �عاقة رهني ½ن 
إسقاط واجبات النفقة والسكن وأجرة احلضانة املقررة للمطلوبة عن ابنها املذكور بعلة أن أ�ه الطاعن 
امللزم �إلثبات مل يدل مبا يفيد عمل االبن وقدرته على الكسب، أو توفره على مال ينفق منه، وذلك 
من غري أن جتري حبثا مع شهوده لتتحقق مما أ~ره من أن الولد يشتغل ميكانيكيا، وتقضي على حنو ما 
يسفر عنه البحث، فإRا مل جتعل ملا قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليال فاسدا، وهو مبثابة انعدامه. 
(القرار عدد 779 الصادر بتاريخ 2019/12/03 يف امللف الشرعي عدد 2019/1/2/4)
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71. طلب إسقاط احلضانة - زواج األم احلاضنة - أثره.

مبقتضى املادة 175 من مدونة األسرة فإن زواج األم احلاضنة بغري قريب حمرم أو [ئب شرعي 
حملضوRا الذي جاوز سبع سنوات ومن غري علة أو عاهة جتعل حضانته مستعصية على غريها يسقط 
حضانتها عنه، واحملكمة ملا ثبت هلا أن البنت جاوزت السن املذكورة، واعتربت عيشها مع أمها وجديها 
ألمها أو مع اجلدين فقط غري ذي ¨ثري على إعمال املقتضى القانوين املذكور، وقضت �سقاط حضانة 
الطاعنة عنها، وإسنادها لوالدها الذي يليها مباشرة يف ترتيب مستحقي احلضانة ما دام امللف خاليا مما 
جيرده منها، على اعتبار أن مصلحة احملضونة بعد زواج والد�ا تكمن يف العيش مع األب وحتت رعايته 

ومسؤوليته، تكون قد أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليال قانونيا سليما.
 (القرار عدد 780 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في امللف الشرعي عدد 2019/1/2/29)

72. ثبوت الزوجية - سلطة احملكمة يف تقدير املانع من توثيق عقد الزواج يف إ=نه. 

عمال مبقتضى املادة 16 من مدونة األسرة ميكن للمحكمة مساع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب 
قاهرة دون توثيق عقد الزواج يف إ�نه، وتعترب يف ذلك وجود أطفال أو محل [تج عن العالقة الزوجية، 
كما تستقل بتقدير وقائع الزواج واملانع من توثيقه، على أن يكون تقديرها مؤسسا على عناصر القانون. 
وإذ هي اعتمدت شهادة الشهود املستمع إليهم يف املرحلة االبتدائية الذين أكدوا قيام العالقة الزوجية، 
واليت أكدها الزوجان �قرارمها من خالل دعوامها احلالية، وأنه نتج عن هذه العالقة إجناب ابنني، وقدرت 
يف إطار سلطتها املانع من توثيق عقد الزواج يف إ�نه، فإRا طبقت املادة 16 املشار إليها أعاله تطبيقا 

سليما.
(القرار عدد 783 الصادر بتاريخ 2019/12/03 يف امللف الشرعي عدد 2017/1/2/442)

73. طلب االلتحاق ببيت الزوجية =ملغرب - تواجد الزوجة وعيشها رفقة األبناء ببيت 

الزوجية =خلارج - مراعاة مقتضيات املادة 51 من مدونة األسرة.
مبقتضى املادة 51 من مدونة األسرة فإنه من احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني املساكنة 
الشرعية مبا تستوجبه من معاشرة �ملعروف وإحصان ومودة ورمحة وحفاظ على مصلحة األسرة وغريها، 
وهو ما ال يتأتى إال �ستقرار الزوجة مع زوجها ببيت الزوجية الذي أعده حيث أعده. وملا كان الطالب 
قد أقر بتوفره على مسكن بفرنسا حيث بيت الزوجية القدمي، وأنه أعد بيت زوجية جديد بعنوانه �ملغرب 
ليكون ولزوجته املطلوبة سكنا ومستقرا، فإنه يكون حمقا مبطالبتها �اللتحاق به حتقيقا لغاgت ومقاصد 
املساكنة الشرعية املنوه إليها أعاله، واحملكمة اليت ردت طلبه بعلة أن املطعون ضدها تقيم رفقته وأبنائهما 
ببيت الزوجية بفرنسا منذ مدة، وأن من أوالدمها من ال زال يتابع دراسته هناك، ومنهم من يتلقى عالجا 
من مرض مزمن، وأن التحاقها �ملغرب فيه ضرر عليها وعلى أبنائها الذين تقتضي مصلحتهم الفضلى 
بقاءها معهم �خلارج لكوRم ال زالوا يف حاجة إليها، إذ بدوRا ال ميكنهم العيش بدgر املهجر، تكون 

قد أقامت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها مشو� خبرق القانون.
(القرار عدد 800 الصادر بتاريخ 2019/12/10 يف امللف الشرعي عدد 2019/1/2/26)
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1. عقد كراء - إبرامه من طرف أحد املالكني على الشياع - أثره.

إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه، اليت ثبت هلا من الواقع املعروض عليها أن املطلوبني مل 
يكونوا حاضرين وقت التعاقد أو أعلموا حبصوله، اعتربت صوا� أنه ال جمال للحديث عن أي إقرار 
صادر عنهم، ما دام أن استنتاج الرضى أو اإلقرار من السكوت ال يكون كذلك إال إذا كان الشخص 
الذي حيصل التصرف يف حقوقه حاضرا أو أعلم حبصوله على وجه سليم، والذي ال يوجد �مللف ما 
يثبته، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 38 من قانون االلتزامات والعقود، ومل يكن هناك جمال لتطبيق 
مقتضيات الفصل 36 من ذات القانون يف ظل عدم إثبات الطالب لشروط تطبيقها، أو األمر �جراء 
حبث أو أي إجراء حتقيق آخر، ما دام أن و~ئق امللف أغنتها عن ذلك، وبذلك فإن القرار مل خيرق أي 

مقتضى، وجاء معلال مبا يكفي.
(القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 2019/01/03 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/737)

2. وعد =لبيع - متاطل يف تنفيذ االلتزام - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن إبرام العقد النهائي متوقف على قيام الطالبة �جناز أشغال �يئة التجزئة، 
واستخراج الرسوم العقارية الفرعية اخلاصة �ا داخل األجل احملدد يف الوعد �لبيع، وردت ما متسكت به 
من أن سكوت املطلوب بعد انصرام األجل املذكور يعترب متديدا منه لذلك األجل، وأRا راسلته إلبرام 
العقد النهائي وامتنع، واعتربت أن متاطلها عن تنفيذ التزامها املربر لطلب فسخ العقد حتقق مبجرد حلول 

األجل املتفق عليه عقدا، فإRا مل خترق أي مقتضى، وجاء قرارها معلال مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 30 الصادر بتاريخ 2019/01/17 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/1940)

3. فتح مسطرة التصفية - شروط احلكم به.
إن احملكمة ملا أيدت احلكم املستأنف القاضي برفض طلب فتح مسطرة التصفية القضائية بعلة 
أن الطاعنة مل تدل مبا يثبت صدور أحكام Rائية �ألداء يف مواجهتها أو أن مساطر تنفيذ بشأRا قد 
متت مباشر�ا يف مواجهتها وبقيت دون نتيجة، وأن إقرارها �لتوقف عن الدفع ال يرقى لوحده إىل درجة 
القانوين، دون أن ¨خذ بعني االعتبار عند حبثها يف توفر عنصر  الدفع مبفهومه  اعتبارها متوقفة عن 
التوقف عن دفع الديون من عدمه الو~ئق املستدل �ا من لدن الطالبة، املتمثلة يف تقرير اخلربة احلسابية 
تستبعد  أو  التجاري،  للسجل   7 والشهادة منوذج رقم  ديوRا  قائمة  لقوائمها، وحمتوى  استنادا  املنجزة 
تلك الو~ئق مبقبول، فإRا مل جتعل ملا قضت به أساسا، وجاء قرارها متسما بنقصان التعليل املعد مبثابة 

انعدامه.
(القرار عدد 54 الصادر بتاريخ 2019/01/31 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1000)

4. خمطط االستمرارية - عدم الوفاء =لديون - أثره. 

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعنة مل تعمد إىل الوفاء �جلدول الذي على أساسه حصرت الديون 
ولو نسبيا، أو ما يفيد بذهلا جمهودا كيفما كان إلخراج املقاولة من وضعية االختالل اليت تتخبط فيها 
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منذ أزيد من عشر سنوات، ومل تقدم أي اقرتاحات جدية تعرب بواسطتها عن حسن نيتها، واكتفت 
فقط بعرقلة أي خمطط يتم حصره بسلوكها إجراءات الطعن فيه، بل إRا كانت تعرقل أيضا عمل أجهزة 
املسطرة حسب الثابت من تقرير السنديك وكذا تقرير القاضي املنتدب وخمتلف املعطيات الثابتة يف 
امللف، واملتجلية يف تلكؤ مسري املقاولة وعدم مبادرته إىل متكني السنديك من الو~ئق الالزمة لدراسة 
الوضعية االقتصادية للمقاولة حسبما مت تكليفه به من طرف اجلهاز الساهر على سري املقاولة، وقضت 
على النحو الوارد مبنطوقها، تكون قد طبقت صحيح أحكام املادة 602 من مدونة التجارة، وجاء قرارها 

معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 67 الصادر بتاريخ 2019/02/07 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/763)

قرار  القضائية - صدور  التصفية  مسطرة  فتح  ريخ  عن  السابقة  =ملدة  تعلقه   - دين   .5

استئنايف بشأنه - أثره.
إن احملكمة ملا ثبت هلا أن دين املطلوب املتعلق �ملدة السابقة عن �ريخ فتح مسطرة التصفية 
القضائية سبق حتقيقه مبقتضى قرار استئنايف، اعتمدته يف حتديد مبلغ الدين بعد إعادة التصريح به يف 
ضوء فسخ خمطط االستمرارية، مضيفة له الواجب عن نسبة الفوائد املستحقة بشأن املدة الالحقة لتاريخ 
حصر املخطط املذكور، تكون قد استندت على دليل قانوين له حجيته يف اإلثبات املقررة له مبقتضى 
الفصلني 418 و419 من قانون االلتزامات والعقود، ومل خترق أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع، 

وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 91 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/440)

6. دين - خربة - إقرار املقاولة املدينة - أثره.
ملا كان الطالب قد متسك ½ن املقاولة املطلوبة أقرت صراحة مبوجب مذكر�ا مبديونيتها له مببلغ 
الدين املصرح به، وأكد على أن تقرير السنديك الذي اقرتح مبوجبه مشروع خمطط استمراريتها يتضمن 
بدوره ذلك اإلقرار، فإن احملكمة عندما أشارت للدفع املذكور يف صلب قرارها عند تلخيصها لوقائع 
النزاع، واكتفت يف ما انتهت إليه من ¨ييد ألمر القاضي املنتدب القاضي بعدم قبول الدين �عتماد 
تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري دون أن تلتفت للدفع املذكور وتناقشه ال إجيا� وال سلبا، �لرغم مما 
قد يكون لذلك من ¨ثري على وجه قضائها، تكون قد أقامت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها 

موسوما بنقصان التعليل املعد مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 94 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1508)

7. �مني - كتمان أو تصريح كاذب - أثره.
من املقرر أن املؤمن له ملزم ½ن يصرح للمؤمن �لظروف املنصوص عليها يف بوليصة التأمني، واليت 
ينتج عنها تفاقم األخطار، وأن أي كتمان أو تصريح كاذب يرتتب عنه بطالن عقد التأمني، واحملكمة ملا 
ثبت هلا أن الطالب أخفى إصابته موضوع التقارير الطبية عن شركة التأمني عند إبرام العقد حىت ميكنها 
تقدير املخاطر اليت قد تنتج عن احتمال تفاقم العجز الناتج عن احلادث السابق، واعتربت أن كتمانه 
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يشكل إخالال منه �لتزامه بوجوب التصريح عند التعاقد للمؤمن بكل الظروف اليت ميكن أن ينتج عنها 
تفاقم األخطار، وقضت برد استئنافه، وأيدت احلكم االبتدائي القاضي برفض طلبه، تكون قد طبقت 
صحيح أحكام املادتني 20 و30 من مدونة التأمينات، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا وسليما، ومرتكزا 

على أساس.
(القرار عدد 242 الصادر بتاريخ 2019/05/16 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/318)

8. �مني - استثناء من الضمان - أثره.

ملا أقرت املؤمن هلا �رتباطها �لطالبة بعقد التأمني عن املسؤولية املدنية املنصوص عليه يف املادة 
120 من مدونة التأمينات اليت تنص املادة 125 منها على أنه: «ميكن أن تنص الشروط العامة لعقد 

التأمني على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط احلق يف التعويض»، فإنه �لرجوع إىل 
القرار الوزيري احملدد لتلك الشروط النموذجية العامة للعقود املتعلقة بتأمني املسؤولية املدنية عن العر�ت 
ذات حمرك، يلفى أنه يستثين يف املادة الرابعة من ملحقه األول األضرار الالحقة �لبضائع أو األشياء 
املنقولة يف العربة املؤمن عليها، واحملكمة اليت اعتربت أن البضاعة اململوكة للغري مشمولة �لضمان مع 
أن املقتضى األخري استثناها صراحة من ذلك، تكون قد أقامت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها 

خارقا للمقتضى احملتج خبرقه.
(القرار عدد 249 الصادر بتاريخ 2019/05/16 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/450)

9. حجز لدى الغري - طلب رفعه - مربراته.
مبقتضى الفصلني 488 و491 من قانون املسطرة املدنية فإن شرط ثبوت الدين املربر إلجراء احلجز 
لدى الغري يتحقق إما بتوفر الدائن على سند تنفيذي، فال يكون يف هذه احلالة لزوم الستصدار أمر 
عن رئيس احملكمة �جراء احلجز، وإمنا يوقعه مأمور إجراءات التنفيذ مباشرة، وإما بتوفره (الدائن) على 
دليل آخر ال يندرج ضمن السندات التنفيذية، كاف إلثبات وجود الدين، ويف هذه احلالة البد إليقاعه 
من استصدار أمر عن رئيس احملكمة. واحملكمة ملا ثبت هلا أن الدين سبب احلجز ~بت مبقتضى حكم 
ابتدائي اعتمد حجية ذلك احلكم املقررة له مبوجب الفصل 418 من قانون االلتزامات والعقود �عتباره 
وثيقة رمسية، واعترب�ا كافية لتحقق شرط ثبوت الدين املربر إليقاع احلجز، ورفضت الطلب الرامي لرفع 
احلجز بعدما ردت ما متسكت به الطالبة من أن احلكم املذكور ليس سندا تنفيذg، ومل يكتسب Rائيته 
بعد لكونه موضوع استئناف، تكون قد طبقت املقتضيات القانونية املنوه عنها تطبيقا سليما، وجاء 

قرارها معلال مبا فيه الكفاية، وغري خارق ألي مقتضى.
 (القرار عدد 282 الصادر بتاريخ 2019/06/13 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/2080)

10. فتح مسطرة التسوية - دين املكتب املغريب حلقوق املؤلفني - املنازعة فيه من طرف 

املقاولة - أثرها.
إن احملكمة ملا ألغت أمر القاضي املنتدب املستأنف، وصرحت من جديد بعدم االختصاص بعلة 
أن األمر يتعلق بدين عمومي، وأن البت يف املنازعات املتعلقة ½ساس فرضه أو مدى وقوع التقادم من 
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عدمه يبقى من اختصاص القضاء اإلداري دون أن تربز (احملكمة) األساس القانوين الذي اعتمدته يف ما 
انتهت إليه من أن البت يف املنازعات املثارة بشأن الدين املصرح به هو من اختصاص احملكمة اإلدارية 
حسب املادة الثامنة من القانون احملدث للمحاكم اإلدارية، علما أن تطبيق أحكام مدونة حتصيل الديون 
العمومية، الذي يرتتب عنه إسناد االختصاص للمحكمة املذكورة ال يتحقق حسب املادة الثالثة من 
ذات املدونة إال إذا كان النص احملدث للمؤسسة العمومية ينص صراحة على تطبيق أحكام تلك املدونة 
يف ما يتعلق �ستخالص ديوRا، تكون قد بنت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها موسوما بنقصان 

التعليل املعد مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 283 الصادر بتاريخ 2019/06/13 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/253)

11. قوة الشيء املقضي به - ثبوت شروطها - أثرها.

من املقرر أن قوة الشيء املقضي به حسب الفصل 451 من قانون االلتزامات والعقود تتحقق ملا 
يثبت أن موضوع الدعوى هو نفس ما سبق طلبه مبقتضى الدعوى السابقة، وأRا مؤسسة على نفس 
سببها، وقائمة بني نفس األطراف وبنفس الصفة اليت كانوا يتقمصوRا يف الدعوى السابقة، واحملكمة 
مصدرة القرار املطعون فيه اليت ثبت هلا أن دعوى الطالب احلالية تتحد مع دعواه السابقة موضوعا وسببا 
وقائمة بني نفس األطراف �لصفة ذا�ا اليت كانت هلم خالل هذه األخرية، اعتربت صوا� أن شروط 
سبقية البت قائمة بني الدعويني، وأيدت احلكم املستأنف القاضي برفض الدعوى، تكون قد تقيدت 
مبقتضيات الفصل السالف الذكر، وأعملت قاعدة قوة األمر املقضي به بكيفية سليمة دون أن يكون 
من شأن ما استدل به الطالب هلا من كمبياالت إلثبات أدائه �قي الثمن أن مينعها من ذلك، طاملا أن 
األمر يتعلق بقرينة قانونية قاطعة، متنعها من معاودة مناقشة النزاع من جديد، فجاء بذلك القرار معلال 

مبا فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس. 
 (القرار عدد 284 الصادر بتاريخ 2019/06/13 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/939)

 12.عقد كراء - عقار مشاع - عدم التوفر على النصاب القانوين ـــــــ مآله
إن احملكمة ملا ثبت هلا أن املطلوب يستهدف التصريح �بطال عقد كراء أبرمه الطالب الثاين مع 
الطالبة األوىل خبصوص عقار مشاع بني الورثة دون أن يتوفر على النصاب القانوين وال على توكيل من 
الورثة خيول له ذلك، وأيدت احلكم املستأنف يف ما قضى به من قبول الدعوى، تكون قد اعتربت ضمنيا 
أن عدم إرفاق املقال االفتتاحي للدعوى �لو~ئق اليت مت ذكرها به كمرفقات ال يعيبه يف شيء ما دام 
أنه مت اإلدالء �ا فيما بعد، مستبعدة بذلك ما أثري �ذا الشأن، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، 

وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
 (القرار عدد 285 الصادر بتاريخ 2019/06/13 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1640)

13. تقادم - انقطاعه بوجه صحيح - أثره.

مبقتضى الفصل 383 من قانون االلتزامات والعقود إذا انقطع التقادم بوجه صحيح ال حيسب 
يف مدة التقادم الزمن السابق حلصول ما أدى إىل انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء 
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التقادم قد حصل  ما مل يكن  أثر  له  االنقطاع يكون  أن  االنقطاع، ومؤداه  املرتتب على سبب  األثر 
�لفعل وانقضى الدين، إذ أنه يف احلالة اليت ينقضي فيها أجل التقادم، فإنه ال جمال للتمسك �نقطاعه. 
واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت ثبت هلا أن التقادم اخلمسي قد حتقق يف �ريخ آخر عملية 
حسابية جرت بني الطرفني، اعتربت أنه حتقق يف التاريخ املذكور، ورتبت عليه أن الكشوف احلسابية 
املتمسك �ا ال ميكن اعتبارها قاطعة للتقادم ما دام أRا جاءت الحقة النقضاء مدته القانونية، يكون 

قرارها غري خارق ألي مقتضى، وجاء معلال تعليال سليما.
 (القرار عدد 286 الصادر بتاريخ 2019/06/13 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/1470)

14. تعويض عن حادث تصادم حبري - �مني - أثره.

الطالبة من أن سقف ضمان دعوى رجوع األغيار احملدد  به  إن احملكمة ملا ردت ما متسكت 
يف عقد التأمني مشروط وجودا وعدما �عمال مقتضيات الفصل 124 من القانون البحري، ويف حال 
استبعادها إحالل مؤمنتها حملها يف أداء مجيع مبالغ التعويض، واعتربت أن األحكام املؤطرة للعالقة ما 
بني مالك السفينة املتسببة يف األضرار ومالك السفينة املتضررة هي املنصوص عليها يف القسم الثالث 
من الكتاب الثالث من القانون البحري املنظمة للتصادم البحري، والعالقة الرابطة بني مالك السفينة 
املتسببة يف الضرر ومؤمنتها حيكمها عقد التامني املربم بينهما، وقضت على الطالبة �لتعويض مع إحالل 
شركات التأمني حملها يف األداء يف حدود سقف الضمان املتفق عليه، مل خترق مقتضيات الفصل 230 
من قانون االلتزامات والعقود وإمنا طبقته تطبيقا صحيحا، ومل تتناقض يف تعليلها، وجاء قرارها معلال مبا 

يكفي، ومبنيا على أساس.
 (القرار عدد 289 الصادر بتاريخ 2019/06/13 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/349)

15. طلب اسرتجاع مبلغ مايل - تنفيذ قرار استئنايف - نقضه - أثره.

إن احملكمة ملا كان معروضا عليها نزاع موضوعه اسرتجاع مبلغ مايل، وثبت هلا من و~ئق امللف 
أن القرار االستئنايف الذي نفذ من طرف املطلوبة وكان لصاحل الطالبة، قد مت نقضه، وأرجع امللف إىل 
نفس احملكمة اليت أصدرت قرارا بعد اإلحالة قضت فيه بتخفيض التعويض املستحق لفائدة الطالبة، 
واعتربت املطلوبة حمقة يف اسرتجاع ما زاد عن املبلغ احملكوم به سابقا، يكون قرارها قد جاء معلال مبا 

يكفي، ومبنيا على أساس سليم، وغري خارق ألي مقتضى قانوين.
 (القرار عدد 294 الصادر بتاريخ 2019/06/13 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/676) 
16. عالمة جتارية - حمضر مفوض قضائي مبعاينة السلع اليت حتمل عالمة مشا¶ة ومزيفة - 

حجيته.
مبقتضى املادة 222 من القانون رقم 17.97 حيق لرئيس احملكمة أن èذن �نتداب عون قضائي بناء 
على طلب مالك عالمة جتارية للقيام إما �لوصف املفصل سواء أكان ذلك ½خذ عينات أو بدونه وإما 
حبجز املنتجات أو اخلدمات اليت يدعي أRا معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه 
خرقا حلقوقه، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه، واليت ثبت هلا من احملضر املنجز من طرف املفوض 
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القضائي أن ما قام به هذا األخري احنصر يف معاينة الطالب االجتار يف سلع حتمل عالمة املطلوبة، وأنه 
وصفها بدقة، واقتىن منها عينتني دون إبدائه ألي رأي، وأخذت �حملضر املذكور يف حدود املعاينة، مل 
خترق مقتضيات املادة 15 من القانون املنظم ملهنة املفوضني القضائيني، وال املادة 222 من القانون رقم 
17.97، كما أRا مل تكن ملزمة �جراء خربة، ألن و~ئق امللف أغنتها عن ذلك، فجاء قرارها على النحو 

املذكور غري خارق ألي مقتضى قانوين، ومعلال مبا يكفي.
 (القرار عدد 295 الصادر بتاريخ 2019/06/13 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/1250)

17. إنذار عقاري - تبليغه بعنوان غري العنوان الوارد بعقد القرض - تعيني قيم يف حق الطرف 

املدين - أثره.
إن احملكمة ملا اكتفت يف تربير ما انتهت إليه من أن إجرائي تبليغ اإلنذار للطالبة، وتعيني قيم 
يف حقها مت استيفاؤمها بكيفية قانونية دون أن تناقش دفعها املرتكز على أن الطرفني اتفقا مبوجب البند 
15 من العقد على أن حمل املخابرة معهما حمدد يف عنوانيهما الواردين بديباجة نفس العقد، أو ترتب 

أثر خمالفة ذلك االتفاق على سالمة التبليغ املباشر بعنوان آخر، وذلك يف ضوء مقتضيات الفصل 230 
من قانون االلتزامات والعقود املقرر لقاعدة العقد شريعة املتعاقدين، تكون قد أقامت قضاءها على غري 

أساس، وجاء قرارها مشو� بنقصان التعليل املعد مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 297 الصادر بتاريخ 2019/06/20 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/347)

18. رهن رمسي - إثبات انقضاء الدين املربر النقضاء الرهن والتشطيب عليه.

إن احملكمة ملا أيدت احلكم املستأنف القاضي �لتشطيب على الرهن الرمسي املقيد على العقار 
موضوع الرسم العقاري، وكذا ملحق الرهن واإلنذار العقاري املقيد دون أن تناقش ما أ~ره البنك الطالب 
ضمن أسباب استئنافه من أنه مل يتسلم املبالغ اليت وصفتها حماضر البيع �ملزاد العلين ½Rا مبالغ فائضة، 
وأن إيداعها بصندوق احملكمة مل يكن �مسه أو لفائدته، وحتدد يف ضوء ذلك ما إن كان ذلك اإليداع 
حتقق بفعله وفاء جزء الدين املشمول �لرهن غري املستخلص أم ال، حىت ميكنها القول حبصول انقضاء 
الدين املربر النقضاء الرهن والتشطيب عليه، تكون قد بنت قضاءها على غري أساس، وجاء قرارها 

متسما بنقص التعليل املعد مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 298 الصادر بتاريخ 2019/06/20 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/407)

ـــــ اإلدالء بوثيقة إلثبات خالف ما جاء يف  19. حجز لدى الغري - تصريح احملجوز لديه 

التصريح - أثره.
مبقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون املسطرة املدنية إذا مل يقع اتفاق سواء يف الدين 
إذا ختلف بعض األطراف عن احلضور أخرت  أو  لديه،  للغري احملجوز  التصريح اإلجيايب  نفسه أو يف 
إليهم يف  القضية إىل جلسة حيدد �رخيها حاال، ويستدعى هلا األطراف من جديد، ويقع االستماع 
مواجهة بعضهم بعضا يف ما يرجع لصحة أو بطالن احلجز أو لرفع اليد عن هذا احلجز، وكذا يف ما 
يرجع للتصريح اإلجيايب الذي يتعني على احملجوز لديه أن يفضي به أو جيدده يف اجللسة نفسها، ومؤدى 
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ذلك أن التصريح املدىل به من لدن احملجوز لديه يف دعوى املصادقة على احلجز يعترب من بني األمور 
اليت يتأتى لألطراف مناقشتها خالل تلك الدعوى، و¨سيسا على ذلك فاحملكمة مصدرة القرار املطعون 
اليت حنت خالف ذلك، واستبعدت الوثيقة اليت متسكت �ا الطالبة إلثبات خالف ما جاء يف التصريح 
اإلجيايب بعلة أنه مت اإلدالء �ا يف مسطرة أخرى للحجز لدى الغري، تكون قد أساءت تطبيق املقتضى 

القانوين السالف الذكر، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 300 الصادر بتاريخ 2019/06/20 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/606)

20. نقض - عدم �سيس الوسيلة على أحد أسباب النقض احملددة قانو6 - أثره.

ملا كانت الوسيلة مل تنب على أحد أسباب النقض احملددة يف الفصل 359 من قانون املسطرة املدنية 
من جهة، ومل تبني مكمن جتاوز القرار املطعون فيه للمبادئ العامة املنظمة للصعوبة يف التنفيذ من جهة 

أخرى، فإRا تكون غري مقبولة.
(القرار عدد 301 الصادر بتاريخ 2019/06/20 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/674) 

21. نقض - عدم تضمني الوسائل أي نعي على القرار املطعون فيه - أثره.

ملا كانت الوسائل املثارة قد اكتفت بسرد بعض الوقائع، وإيراد مضمون نصوص قانونية دون أن 
تتضمن أي نعي على القرار املطعون فيه وفق ما هو حمدد ضمن مقتضيات قانون املسطرة املدنية، فإRا 

تكون غري مقبولة.
(القرار عدد 303 الصادر بتاريخ 2019/06/20 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/825)

22. خربة - منازعة فيها - عدم جواب احملكمة - أثره. 

إن احملكمة ملا صادقت على تقرير اخلربة بعلة أن اخلبري احرتم مقتضيات الفصل 63 من قانون 
املسطرة املدنية، وتقيد �لنقط احملددة له يف احلكم التمهيدي، وأجاب عليها، ومل يكن حمل طعن جدي 
من الطرفني، واحلال أن الطالبة سبق هلا أن نعت عليها كون اخلبري جتاوز املهمة احملددة مبقتضى القرار 
التمهيدي، وخاض يف موضوع الدعوى، والذي هو ممنوع عليه الفصل فيه الرتباطه بنقط قانونية، وأن 
مهمته كانت حمددة يف االطالع على و~ئق الطرفني، وحتديد املصاريف اليت تكبد�ا الطالبة من أجل 

مسافنة البضاعة وإعادة نقلها، تكون قد أساءت تعليل قرارها، وجاء مشو� خبرق القانون.
(القرار عدد 305 الصادر بتاريخ 2019/06/20 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/1231)

23. حجز تنفيذي - عدم جواز متديده إىل أكثر مما هو الزم ألداء ما وجب للدائن.

مبقتضى الفصل 459 من قانون املسطرة املدنية فإنه «ال ميكن متديد احلجز التنفيذي إىل أكثر مما 
هو الزم ألداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ اجلربي»، واحملكمة مصدرة القرار املطعون ملا 
ثبت هلا أن الطالبة أدت للمطلوبة جزءا من الدين، واجلزء الباقي الزالت جارية بشأنه مسطرة املصادقة 
على احلجز لدى الغري اليت أدىل فيها احملجوز لديه �لتصريح اإلجيايب، وهو مبلغ كاف الستيفاء املطلوبة 
مجيع دينها، وأيدت احلكم االبتدائي القاضي ببيع األصل التجاري اململوك للمطلوبة من أجل استخالص 
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نفس الدين مع أن البيع املذكور ال يكون له حمل إال يف حالة عدم أداء املدين ما عليه لفائدة الدائن 
حاجز األصل التجاري موضوع البيع، تكون قد بنت قضاءها على غري أساس، وأساءت تعليل قرارها. 
(القرار عدد 307 الصادر بتاريخ 2019/06/20 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/995)

24. مديونية الشركة - رفع الدعوى يف مواجهة الشريك - أثرها.

إن احملكمة ملا ثبت هلا من خالل ملحق عقد الشركة أن ما مت دفعه من طرف الطالب ميثل حصة 
يف رأمسال الشركة، وردت الدعوى عن صواب بعلة أن طلب املستأنفني (األصلي والفرعي) يهم أداء 
كل واحد منهما لآلخر للمرتتب بذمته من دين بصفتهما الشخصية هاته، إذ املدين مبا دفع من طرف 
الطالب هو الشركة وليس املطلوب، ألن ما مت دفعه هو حصة يف الشركة، تكون قد بنت قرارها على 

أساس سليم.
(القرار عدد 309 الصادر بتاريخ 2019/06/20 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/741)

25. طعن =الستئناف - مبدأ عدم جتاوز أسباب الطعن =الستئناف - نطاقه.

إن احملكمة ملا اكتفت بتأييد احلكم املستأنف يف ما حنا إليه من تكييف للعالقة الرابطة بني الطرفني 
½Rا عقد رهن حيازي منصب على أصل جتاري، وهو ما يتماشى مع الطبيعة القانونية للعالقة املذكورة، 
ومع ادعاءات الطالبة نفسها اليت متسكت منذ البداية ½ن األمر يتعلق بعقد رهن وليس عقد تسيري، 
تكون قد اعتمدت التكييف القانوين الذي استخلصه احلكم املذكور مما عرض عليه من وقائع وو~ئق 
دون أن يكون من واجبها إعادة البحث يف ذلك التكييف، يف ظل عدم انتقاد الطالبة له ضمن أسباب 
طعنها �الستئناف، مسايرة بذلك مبدأ عدم جتاوز أسباب الطعن �الستئناف، الذي ال يلزمها �عتبارها 
مرجعا ~نيا للتقاضي سوى �لبت يف ما يعرضه عليها املستأنف من أسباب ضمن مقاله االستئنايف، 
وحيظر عليها مناقشة نقط وأسباب أخرى مل يؤسس عليها االستئناف �ستثناء ما تعلق �لنظام العام، 

تكون قد بنت قضاءها على أساس، وجاء بذلك قرارها غري خارق ألي مقتضى.
(القرار عدد 312 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/2380)

لدى صاحب  التجارية  الصفة  توفر  على  بسيطة  قرينة   - التجاري  =لسجل  تسجيل   .26

السجل التجاري قابلة إلثبات العكس.
لئن كان التسجيل �لسجل التجاري يعد قرينة بسيطة على توفر الصفة التجارية لدى صاحب 
يوثق  رمسية  وثيقة  يشكل  التجاري  السجل  مستخرج  فإن  العكس،  إلثبات  قابلة  التجاري  السجل 
السجل  يتضمنه مستخرج  ما  إثبات خالف  فيها إال �لزور، كما ميكن  الطعن  مبضموRا، وال ميكن 
التجاري من بيا[ت، ولكن بوسائل تتوفر هلا احلجية الواجبة يف اإلثبات، وأن الشهادة السلبية ليس من 
شأRا التأثري على صحة البيا[ت املضمنة مبستخرج السجل التجاري ومن بينها عنوان الشركة ما دام 
أن التسجيل �لسجل التجاري èيت يف مرحلة الحقة للحصول على الشهادة املذكورة، عالوة على أن 
إثبات تواجد الشركة يف عنوان مغاير بوقت سابق ال يشكل سببا للتشطيب على العنوان الالحق للشركة 
إال يف احلاالت املقررة قانو[، واليت ال وجود ألي منها يف النازلة، واحملكمة ملا مل تناقش دفع الطالبني 
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السالف الذكر املرتكز على عدم ارتباطهم مع املطلوبة ½ي سند يربر اختاذها عنوان حملهم املدعى فيه 
مقرا اجتماعيا هلا �لرغم مما قد يكون لذلك من ¨ثري على وجه قضائها، تكون قد أقامت قضاءها على 

غري أساس، وجاء قرارها منعدم التعليل.
(القرار عدد 313 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/601)

27. فسخ بقوة القانون - شروط اتفاقية واردة يف عقد الكراء - عدم احرتامها - أثره.

ملا كان الطالب قد أ~ر ضمن مذكراته ½ن توقف املكرتية عن أداء أقساط كراء شهرين ال يربر 
الفسخ طبقا للبند 48 من العقد الرابط بني الطرفني، اعتبارا ألن حتقق الفسخ بقوة القانون يقتضي توافر 
ثالثة شروط، وهي: التوقف عن أداء أقساط كراء ستة أشهر، وتوجيه إنذار قصد األداء مع منح أجل 
للقيام بذلك، ويف حالة عدم الوفاء انتظار ستة أشهر قبل مباشرة الفسخ، فإن احملكمة عندما قضت 
على النحو الوارد مبنطوقها دون أن جتيب عما أثري خبصوص عدم مراعاة املطلوبة ملقتضيات البند 48 
اآلنف الذكر قبل رفع الدعوى املاثلة �لرغم مما قد يكون لذلك من ¨ثري على نتيجة قضائها، تكون قد 

بنت قضاءها على غري أساس، وجاء بذلك قرارها [قص التعليل املنزل منزلة انعدامه.
(القرار عدد 315 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/488)

قانون  406 من  الفصل  ملقتضيات  الضيق  التفسري  الوسيلة ملكمن  بيان  نقض - عدم   .28

االلتزامات والعقود - أثره.
إن عدم بيان الوسيلة ملكمن التفسري الضيق الذي أعطته احملكمة ملقتضيات الفصل 406 من قانون 

االلتزامات والعقود، ومدى ¨ثريه على سالمة القرار والدفوع اليت مل تطلع عليها، جيعلها غري مقبولة.
(القرار عدد 318 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1371)

29. �مني - تعويض يف إطار قواعد املسؤولية التقصريية - دفع =نعدام الصفة - أثره.

الباخرة استنادا ملقتضيات  الشركة صاحبة  التأمني حلت حمل  إن احملكمة ملا ثبت هلا أن شركة 
الفصل 367 من قانون التجارة البحرية الذي منح للمؤمنة احللول حمل مؤمنتها يف حالة أداء التعويضات، 
املؤمنة  للمتضررة، هذا خبصوص  التعويضات  مبلغ  يثبت صرف  احللول  بوصل  لذلك  استنادا  وأدلت 
القانونية شركة التأمني اليت تعترب صاحبة الصفة ملقاضاة الطاعنة �سرتجاع ما أدته استنادا لعقد التأمني 
النازلة،  ولوصل احللول أيضا، أما خبصوص املستأنف عليها الشركة املؤمن هلا، فإن صفتها قائمة يف 
وذلك لكون الدعوى قدمت يف مواجهة الطاعنة يف إطار قواعد املسؤولية التقصريية املنصوص عليها 
إقرار صفة  القانون، وانتهت إىل  78 من نفس  االلتزامات والعقود والفصل  قانون  88 من  الفصل  يف 
املطلوبة شركة التأمني يف الدعوى استنادا إىل قواعد احللول، وإقرار صفة الطالبة يف إطار قواعد املسؤولية 

التقصريية، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال سليما.
(القرار عدد 320 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/1947)
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30. مقال إدخال الغري يف الدعوى - عدم تقدمي أي طلبات يف مواجهته - حكم بعدم قبوله 

- عدم جواز تدارك هذا اإلخالل ألول مرة خالل املرحلة االستئنافية.

إن احملكمة ملا اعتربت أن الطالبة اليت اكتفت خالل املرحلة االبتدائية بطلب إدخال الناقل البحري 
يف الدعوى دون أن توجه ضده أي طلبات، ال يسوغ هلا تدارك هذا اإلخالل عن طريق تقدمي طلبات 
ضده ألول مرة خالل املرحلة االستئنافية، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال 

تعليال سليما، وغري خارق ألي مقتضى.
(القرار عدد 321 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/638)

31. مسؤولية الناقل البحري - دعوى مقدمة خارج أجل السنة من وصول البضاعة ووضعها 

رهن إشارة املرسل إليه - تقادمها.

مبقتضى القانون رقم 15.02 فإن شركة استغالل املوانئ والوكالة الوطنية للموانئ حتل كل واحدة 
منهما يف ما خيصها حمل حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغالل املوانئ بشأن كل صفقات األشغال 
التنفيذ،  حيز  القانون  هذا  دخول  �ريخ  قبل  املربمة  واالتفاقيات  العقود  وكذا  واخلدمات  والتوريدات 
واملتعلقة �الختصاص املخول هلا مبقتضى القانون، ويرتتب على ذلك وعمال �لقانون أعاله، أن هذه 
االتفاقية تبقى منتجة آل~رها بني مكتب استغالل املوانئ وشركات التأمني �عتبار أRا متت يف إطار 
اتفاق مستقل بني األطراف املذكورة، وأن إلغاء دفرت التحمالت لشركة استغالل املوانئ اليت حلت حمل 
مكتب استغالل املوانئ ال يؤدي إىل إلغاء االتفاقية املذكورة، هذا فضال عن أن الربوتوكول مل يتم فسخه 
أو إلغاؤه سواء �التفاق أو عن طريق القضاء، واحملكمة ملا اعتربت أن الدعوى املقدمة خارج أجل السنة 
من وصول البضاعة ووضعها رهن إشارة املرسل إليه قد طاهلا التقادم عمال �لربوتوكول املذكور، تكون 

قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 323 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1334)

32. حجز لدى الغري - مسؤولية احملجوز لديه طبقا للفصل 494 من قانون املسطرة املدنية.

جدير  غري  البنك  طرف  من  احلجز  وادعاءها  الطاعنة  به  متسكت  ما  اعتربت  ملا  احملكمة  إن 
�العتبار لكوRا ال متلك الصفة وال املصلحة يف إ~رة ما متسكت به يف مقاهلا االستئنايف، إذ أRا كطرف 
حمجوز لديه يستلزمها التصريح �ملبالغ احملجوزة لديها أو اإلدالء �لتصريح السليب وفق ما ينص عليه 
الفصل 494 من قانون املسطرة املدنية، وهو األمر الذي مل تثره ال أمام قاضي التوزيع الودي وال أثناء 
مرحلة املصادقة على احلجز، دون أن تناقش ما صرحت به الطالبة يف مقاهلا االستئنايف من أن املبالغ 
احملجوزة تتعلق بصفقة مرهونة، وهي غري قابلة للحجز، وتربز طبيعته يف ما إذا كان يشكل تصرحيا سلبيا 

أم ال، ومن مث ترتيب اآل~ر القانونية على ذلك، تكون قد جعلت قرارها غري مبين على أساس.
(القرار عدد 324 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1335)
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33. دعوى رفع السقوط - السبب األجنيب املتطلب مبقتضى املادة 690 من مدونة التجارة.

إن احملكمة ملا أيدت األمر املستأنف بعلة أن عدم تصريح الطاعنة �لدين، ومبادر�ا إىل توقيع 
مساطر إشعارات األغيار احلائزين ملبالغ الدين املذكور، جيعلها غري حمقة يف املطالبة برفع السقوط عن 
هذا الدين حتسبا ملا قد تؤول إليه دعوى االسرتداد املرفوعة ضدها من طرف السنديك بشأنه، ألن واقعة 
عدم التصريح �لدين يف إ�نه القانوين كانت �رادة منها، وليس لسبب ال يعود إليها كما تتطلب ذلك 
مقتضيات الفقرة األوىل من املادة 690 من مدونة التجارة، علما أن الطالبة ويف مجيع األحوال تصر على 
أن الدين انقضى �لوفاء، وهو ما يستساغ معه القول بضرورة التصريح به أو رفع السقوط عنه يف حالة 
انقضاء املديونية، دون أن تناقش ما متسكت به من أRا مل تكن عاملة بعزم السنديك على ممارسة دعوى 
االسرتداد، وكون هذه األخرية مل يتم تقدميها إال بعد انصرام أجل التصريح �لدين، وتربز ما إن كان ذلك 
يرقى لدرجة السبب األجنيب املتطلب مبقتضى املادة 690 من مدونة التجارة، واملربر ملمارسة دعوى رفع 

السقوط من عدمه، فإRا مل جتعل ملا قضت به أساسا، وجاء قرارها [قص التعليل املعد مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 328 الصادر بتاريخ 2019/07/04 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/360)

34. عقوبة سقوط األهلية التجارية - األسس املوضوعية املعتمدة يف حتديدها.

املسريين اآلخرين، لكونه هو  الطالب ليس كباقي  أن  تعليال�ا  اعتربت يف منت  ملا  إن احملكمة 
املسري القانوين �عتباره رئيسا للمجلس اإلداري، وأشفعت ذلك بتحديد األفعال اليت ارتكبها بصفته 
تلك، وبيان خطور�ا، وقضت �سقاط أهليته التجارية ملدة عشر سنوات، فإRا تكون قد أبرزت مبا 
يكفي األسس املوضوعية اليت اعتمد�ا يف حتديدها للعقوبة املتخذة يف حقه، وجاء قرارها معلال مبا فيه 

الكفاية، ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 340 الصادر بتاريخ 2019/07/11 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/89)

35. حجز حتفظي - شروط رفعه. 

التحفظي  برفع احلجز  املستأنف، واحلكم من جديد  إلغاء لألمر  به من  ملا قضت  إن احملكمة 
موضوع الدعوى دون أن تستبعد مبقبول دفع الطالبة املرتكز على الشكاية املرفوعة يف مواجهة املمثل 
القانوين للشركة البائعة من أجل صنع و~ئق تتضمن وقائع غري صحيحة واستعماهلا والتصرف يف أموال 
املتابعة املرتتبة عن الشكاية  النتيجة اليت قد تسفر عنها  للتفويت، أو حتسم يف مدى ¨ثري  غري قابلة 
املذكورة على سالمة البيع الذي تعتمده املطلوبة للقول بقانونية متلكها للشاحنات، يكون قرارها مشو� 

بنقصان التعليل املعد مبثابة انعدامه. 
(القرار عدد 403 الصادر بتاريخ 2019/09/05 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/632)

36. محاية االسم التجاري - مشول اتفاقية =ريس جلميع دول االحتاد األورويب - عدم االلتزام 

¯يداعه أو تسجيله - أثره.
مبقتضى املادة الثامنة من اتفاقية �ريس فإنه حيمى االسم التجاري يف مجيع دول االحتاد األورويب 
دون االلتزام �يداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءاً من عالمة صناعية أو جتارية أم مل يكن، واحملكمة ملا 
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قضت على النحو الوارد مبنطوقها بعلة أن احلق الذي يكتسبه التاجر على التسمية التجارية أو االسم 
التجاري شأنه يف ذلك شأن �قي حقوق امللكية الصناعية، هي حقوق إقليمية ووطنية، مبعىن أنه ال 
ميكن أن تتعدى إقليم الدولة الذي سجلت فيه �لنسبة للتسمية التجارية، أو استعملت فيه �لنسبة 
لالسم التجاري، دون مراعا�ا للمقتضى املذكور، وعدم بياRا من أين استقت شرط االستعمال لالسم 

التجاري من أجل مشوله �حلماية، تكون قد جعلت قرارها منعدم األساس.
(القرار عدد 407 الصادر بتاريخ 2019/09/05 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1215)

37. شركة مدنية عقارية – تفويت حصة فيها للغري ـــــــ تضمني النظام األساسي شرط احلصول 

على ترخيص الشركة قبل تفويت احلصة - أثره.
إن احملكمة ملا اعتربت أن الشريك وإن كان متصرفا للشركة ال يسوغ له بدون موافقة كل شركائه 
اآلخرين أن يدخل أحد من الغري يف الشركة �عتباره شريكا فيها، وأنه ولصحة عقد التفويت كان لزاما 
على املفوت أن حيصل على ترخيص من الشركة، خصوصا وأن هذا الشرط مت ¨كيده من خالل النظام 
األساسي للشركة املدنية العقارية، ورتبت على عدم توفر الرتخيص املذكور بطالن عقد التفويت، تكون 

قد ردت ضمنيا متسك الطالبة �نعدام مصلحة املطلوبة، وجاء قرارها معلال مبا يكفي. 
(القرار عدد 409 الصادر بتاريخ 2019/09/05 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/998)

38. شرط فاسخ - أثره.

إن احملكمة ملا ردت دفع الطالب بعلة أن الشرط الفاسخ املعتمد عليه مقرر ملصلحة البنك الذي 
حيق له مبوجبه املطالبة بكافة ديونه، وعدم منح املدين مزية أجل 120 شهرا لتمديد دينه يف حالة املنازعة 
يف املديونية اليت أقر �ا، وخلصت إىل عدم أحقية املدين يف التمسك �ذا البند، واملطالبة نتيجة لذلك 
بفسخ العقد، واحلال أن البند املتحدث عنه ولئن نص على عدم مواجهة البنك املطلوب �لربتوكول 
املربم بني الطرفني يف حال [زع الطالب واملدينة األصلية يف الدين احملدد مبقتضاه، إال أنه رتب على هذه 
املنازعة إن حدثت اعتبار الربوتوكول املذكور كأن مل يكن وبدون أثر، وهذا اجلزاء املتفق عليه يسرى على 

الطرفني، ومن مث حق هلما معا التمسك به، تكون قد بنت قرارها على غري أساس. 
(القرار عدد 411 الصادر بتاريخ 2019/09/05 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/111)

39. طعن ¯عادة النظر - قرار حمكمة النقض - عدم اجلواب على وسيلة مثارة من طرف 

اخلصم - أثره.
من املقرر أن انعدام التعليل أو عدم اجلواب الذي يشكل سببا من أسباب إعادة النظر هو عدم 
اجلواب على وسيلة أو جزء منها، أو على دفع مؤثر بعدم القبول. وملا ثبت أن ما وقع التمسك به 
من طرف طالب إعادة النظر بشأن الوسيلة املؤسس عليها طلب النقض، سبق إ~ر�ا من لدن طالب 
النقض (املطلوب يف إعادة النظر حاليا)، فإنه ال جمال العتماد عدم جواب احملكمة على وسيلة مثارة 

من طرف اخلصم كسبب من أسباب إعادة النظر املربرة للرتاجع على القرار املطعون فيه.
(القرار عدد 417 الصادر بتاريخ 2019/09/10 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/81)
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40. فتح مسطرة التسوية القضائية - تصريح الدائن =لدين خارج أجل الشهرين - أثره.

إن احملكمة ملا اعتربت أن الطاعن صرح بدينه خارج أجل الشهرين املنصوص عليه �ملادة 687 
من مدونة التجارة، ومل يدل مبا يثبت أن هذا الدين ترتب بعد فتح املسطرة املذكورة، وقضت تبعا لذلك 
بتأييد األمر املطعون فيه القاضي بسقوط الدين، تكون قد بينت بكيفية صرحية األساس القانوين الذي 

اعتمدته لتربير قضائها، وجاء قرارها معلال مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 420 الصادر بتاريخ 2019/09/12 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/698)

41. رهن رمسي - وروده يف عقد عريف - خمالفة املادة 4 من مدونة احلقوق العينية - أثره.

ملا كان الطالب قد متسك مبوجب مذكرته اجلوابية املدىل �ا خالل املرحلة االستئنافية ببطالن 
الضمانة الرهنية العقارية موضوع الدعوى (رهن رمسي) لورودها يف شكل عقد عريف، وعدم حتريرها وفق 
الشكلية املنصوص عليها مبقتضى املادة الرابعة من مدونة احلقوق العينية، فإن القرار املطعون فيه ولئن 
أشار للدفع املذكور ضمن ملخص وقائع النزاع، فإنه استنكف عن مناقشته واجلواب عنه ال إجيا� وال 

سلبا �لرغم مما قد يكون لذلك من ¨ثري على وجه قضائه، فجاء بذلك متسما �نعدام التعليل.
 2018/1/3/1567 عدد  املضمومني  التجاريني  امللفني  يف   2019/09/26 بتاريخ  الصادر   438 عدد  (القرار 
و2018/1/3/1568)

42. عالمة جتارية - عبء إثبات شهرة العالمة حسب اتفاقية =ريس.

التزييف يف حق املطلوب، والتوقف عن  إن احملكمة ملا ألغت احلكم املستأنف القاضي بثبوت 
استعمال عالمة الطالبة كاسم جمال أو عالمة جتارية أو اسم جتاري، وقضت من جديد برفض الطلب 
بعلة خلو امللف مما يثبت أRا عالمة مشهورة، وختضع ألحكام املادة السادسة مكرر من اتفاقية �ريس، 
يف حني أدلت الطالبة إثبا� ملا ادعته من شهرة لعالمتها بصور للوحات إشهارية للتعريف والرتويج هلا، 
وجمالت تتضمن إشهارا للمجوهرات احلاملة لنفس العالمة، وهي الو~ئق اليت مل تناقشها أو تستبعدها 
مبقبول من دائرة إثبات ما ادعته الطالبة من شهرة العالمة، تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا ينزل 

منزلة انعدامه.
(القرار عدد 451 الصادر بتاريخ 2019/10/03 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1338)

43. عالمة جتارية - عدم رفع دعوى التوقف عن عرض أو بيع منتجات مقلدة لعالمة جتارية 

- أثره.
مبقتضى الفقرة األخرية من املادة 222 من القانون رقم 17.97، فإنه إذا مل يرفع املدعي القضية إىل 
احملكمة داخل أجل ال يزيد عن ثالثني يوما يبتدئ من يوم تنفيذ األمر �جراء املعاينة، اعترب الوصف 
املفصل أو احلجز �طال بقوة القانون، واحملكمة ملا ثبت هلا أن املدة الفاصلة ما بني �ريخ إجناز احلجز 
الوصفي و�ريخ رفع دعوى التوقف عن عرض أو بيع منتجات مقلدة لعالمة جتارية ال تتعدى ثالثني 
يوما، واعتربت أن هذه األخرية صحيحة ما دام أن عدم رفعها داخل ذلك األجل ال يرتتب عنه رفض 
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الطلب، وإمنا اعتبار حمضر الوصف أو احلجز �طال، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها 
غري خارق ألي مقتضى، ومعلال تعليال سليما.

(القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 2019/10/03 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/936)

44. تقادم دعوى اإلبطال - ريخ بداية احتسابه طبقا للمادة 61 من القانون رقم 17-95.

مبقتضى الفقرة الثانية من املادة 61 من القانون رقم 17.95 فإن دعوى اإلبطال تتقادم مبرور ثالث 
سنوات ابتداء من �ريخ إبرام االتفاق، غري أنه إذا مت كتمان حقيقة وجود االتفاق، فإن أجل التقادم 
يبتدئ من �ريخ اكتشاف وجوده، واحملكمة ملا اعتربت أن السنديك ال ميكن مواجهته �لتقادم املذكور 
أعاله، لكونه مل يكن عاملا �التفاقية، وأنه مل ميسك زمام الشركة إال بتاريخ صدور احلكم القاضي بفتح 
مسطرة التسوية القضائية، تكون قد أتت بشرط جديد ال تتضمنه املادة 61، وهو شرط العلم، وجاء 

قرارها خارقا للمقتضى القانوين املذكور. 
(القرار عدد 454 الصادر بتاريخ 2019/10/03 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/1593)

45. رهن رمسي - عقد كفالة - وجوب البحث يف شروط التجديد املقرر يف الفصل 350 من 

قانون االلتزامات والعقود.
إن احملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القاضي بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن املنصب 
على العقارات موضوع الدعوى دون أن تبحث يف حتقق شروط التجديد املقررة مبقتضى الفصل 350 
من قانون االلتزامات والعقود خبصوص التزام الطالبني بكفالة الديون، �لرغم مما قد يكون لكل ما ذكر 
من ¨ثري على نتيجة قضائها، تكون قد بنت قرارها على غري أساس، وجاء [قص التعليل املعد مبثابة 

انعدامه.
(القرار عدد 455 الصادر بتاريخ 2019/10/03 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/543)

46. طلب تسليم سيارة - استعمال الدائن حلق احلبس إىل حني الوفاء =لدين - أثره.

إن احملكمة ملا ردت طلب التعويض املوجه ضد املطلوبة الثانية بعلة أن شركة التأمني قامت حقا 
بفعل ضار يتمثل يف إحجامها عن أداء واجب اإلصالح، مما أدى إىل حرمان صاحب السيارة من 
ملكه وتعطيل الفرصة عليه، ال سيما وأن املطلوبة الثانية استعملت حقها يف حبس السيارة الذي خيول 
هلا حق حيازة الشيء اململوك للمدين وعدم التخلي عنه إال بعد الوفاء مبا هو مستحق للدائن، و�لتايل 

مل ترتكب أي خطأ للقول مبسؤوليتها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.
(القرار عدد 456 الصادر بتاريخ 2019/10/03 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/8)

47. نقل حبري - وصول البضاعة إىل امليناء - أثره.

ملا متسكت الطالبة ½Rا جمرد [قلة للبضاعة احملمولة يف احلاوgت املدعى فيها، وأن مهمتها انتهت 
بوصول تلك احلاوgت إىل امليناء، مستندة يف ذلك إىل فواتري الشراء وشهادة املنشأ ونسخة من سند 
الشحن، فإن احملكمة عندما استخلصت من سند الشحن الذي يعترب مبثابة عقد النقل بني الطرفني 
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أن صفة الطالبة كطرف مرسل إليه جتعلها هي املسؤولة قانو[ عن تسلم البضاعة، وإرجاع احلاوgت 
بعد إفراغها، دون أن تناقش الو~ئق املستدل �ا من طرف الطالبة اليت تعترب من خالهلا أRا جمرد [قلة 
للبضاعة، وليست مرسل إليها، أو تستبعد تلك الو~ئق مبقبول، �لرغم مما لذلك من آ~ر على نتيجة 

قضائها، تكون قد ركزت قرارها على غري أساس، وجاء [قص التعليل املعد مبثابة انعدامه. 
(القرار عدد 458 الصادر بتاريخ 2019/10/03 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/451)

48. عالمة جتارية - تزييف - إثباته مبحضر معاينة املفوض القضائي - أثره.

حيق لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن حيصل على أمر من رئيس احملكمة التابع هلا مكان 
وقوع التزييف للقيام �لوصف املفصل للمنتجات املدعى أRا مزيفة سواء أكان ذلك �حلجز أو بدونه 
للقيام  مؤهل  اإلجراء مبساعدة خبري  ذلك  ينجز  أن  الضبط، وميكن  أو كاتب  قضائي  بواسطة عون 
�لوصف املفصل املذكور، ومؤدى ذلك أن مهمة املفوض القضائي تنحصر يف إجراء الوصف املفصل 
للمنتجات موضوع األمر الر©سي دون أن يتعدى ذلك للحسم يف قيام التزييف من عدمه، الذي يعد 
من املسائل القانونية اليت يرجع أمر البت فيها حملكمة املوضوع. واحملكمة ملا اعتربت أن التزييف ~بت 
مبجرد معاينة املفوض القضائي للمنتجات احملجوزة مبحل الطالب دون أن تراعي يف ذلك مقتضيات 
املادة 219 من القانون رقم 97-17 املتعلق حبماية امللكية الصناعية، تكون قد بنت قضاءها على غري 

أساس.
(القرار عدد 461 الصادر بتاريخ 2019/10/10 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/684)

49. غش يف التزويد =لكهر=ء - عدم إشارة حماضر املعاينة إىل اسم حمررها - حجيتها.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن حماضر معاينة اخللل املدىل �ا من طرف الطاعن ال حتمل اسم املستخدم 
أو العون الذي عاين اخللل املدون �حملضر، واعترب�ا خمالفة للشكليات املتطلبة قانو[، وال ميكن االرتكاز 
إليها والقول حبجيتها إلثبات ما دون �ا من خمالفات ... واستبعد�ا من دائرة اإلثبات، مل يكن من 
واجبها األمر �جراء خربة للتأكد من قيمة الذعرية عن تلك املخالفات اليت أصبحت غري ~بتة، يكون 

قرارها معلال تعليال سليما، ومرتكزا على أساس قانوين.
(القرار عدد 463 الصادر بتاريخ 2019/10/10 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/197)

50. عوار حبري - اتفاقية هامبورغ - اإلخالل ¯جراء رسالة االحتجاج - تعطيل قرينة اخلطأ 

املفرتض - إثبات الضرر بكافة وسائل اإلثبات.
إن احملكمة ملا ردت ما متسكت به الطاعنة من بطالن رسالة التحفظ لكوRا حررت بتاريخ سابق 
لوصول البضاعة بعلة أن املشرع يف إطار املادة 19 من اتفاقية هامبورغ وإن كان قد أوجب توجيه رسالة 
االحتجاج إىل الناقل البحري خبصوص العوار أو اخلصاص يف اليوم املوايل لوضع البضاعة رهن إشارة 
املرسل إليه، فإنه مل يرتب أي جزاء على اإلخالل �ذا اإلجراء سوى تعطيل قرينة اخلطأ املفرتض لتحل 
حملها قرينة اخلطأ الواجب إثباته من طرف املرسل إليه، الذي ميكنه إثبات الضرر بكافة وسائل اإلثبات 
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مبا فيها اخلربة املستدل �ا، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها مسايرا ملقتضيات املادة 
املشار إليها أعاله، ومعلال تعليال سليما. 

(القرار عدد 465 الصادر بتاريخ 2019/10/10 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/445)

51. مسؤولية الناقل البحري - نقص يف البضاعة املنقولة - تقرير خربة بكون اخلصاص مما 

يتسامح فيه - حجيته.

إن احملكمة ملا اعتربت أن منازعة املستأنف عليها يف تقرير اخلربة تبقى غري مؤسسة قانو[، طاملا 
أن حتديد اخلبري لنسبة اخلصاص اليت تشكل ضياعا طبيعيا جاء انطالقا من املعاينة امليدانية والبحث 
والتحرgت اليت قام �ا مبيناء اإلفراغ، وأيضا من طبيعة وظروف النقل املتعلقة �لرحلة البحرية موضوع 
النزاع، وخلصت إىل كون النقص املسجل من قبيل اخلصاص الطبيعي الداخل يف عجز الطريق، تكون 
قد أبرزت العناصر املوضوعية اليت اعتمد�ا يف اعتبار نسبة النقص يف البضاعة املنقولة داخلة يف نسبة 
تناول �لبحث مجيع  الذي  النزاع، وهو ما أكده اخلبري  البحرية موضوع  للرحلة  الطريق �لنسبة  عجز 
مراحل الرحلة البحرية وظروفها، واستخلص أن النقص احلاصل للبضاعة هو مما يتسامح فيه، يكون 

قرارها غري خارق ألي مقتضى، ومعلال تعليال كافيا، ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 466 الصادر بتاريخ 2019/10/10 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/450)

52. عيب خفي - سوء نية الصانعة - أثره.

ملا كانت الطالبة قد متسكت بكون األمر يتعلق �لعيوب اخلفية اليت ال ميكن اكتشافها إال بعد 
استعمال البضاعة، وأن املطلوبة �عتبارها صانعتها فهي سيئة النية، مما ال جمال معه للتمسك �لتقادم، 
فإن احملكمة عندما ردت دفعها بعلة أن املشرتي ملزم بفحص املبيع فور تسلمه، وإخطار البائع بكل 
عيب يلزمه �لضمان داخل أجل السبعة أgم املوالية للتسليم، وأن يرفع دعوى الضمان داخل أجل 30 
يوما حتت طائلة السقوط، دون أن تناقش ما أثري بشأن ثبوت سوء نية املطلوبة املستخلص من كوRا 
صانعة املواد الكيماوية املوردة للطالبة، وما يستتبع ذلك من عدم وجوب تطبيق مقتضيات الفصلني 553 
و574 من قانون االلتزامات والعقود على النازلة املاثلة، يكون قرارها [قص التعليل املنزل منزلة انعدامه.
(القرار عدد 467 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/616)

53. منافسة غري مشروعة - إثبا¬ا.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن الطالبني عجزا عن إثبات ما متسكا به من قيام أفعال املنافسة غري 
القاضي  املستأنف  احلكم  إلغاء  إىل  انتهت  املطلوب،  مواجهة  يف  التعويض  لطلب  املربرة  املشروعة 
�لتعويض عنها اعتبارا ألن ادعاءمها املذكور جاء مفتقرا لإلثبات، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 
399 من قانون االلتزامات والعقود املقررة لقاعدة «البينة على من ادعى»، وليس يف ما خلصت إليه 

�ذا الشأن أي إضرار �لطالبني بصفتهما مستأنفني، ما دام أن احلكم �لتعويض املذكور كان موضوع 
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استئناف من لدن املطلوب أيضا، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وجاء قرارها غري خارق ألي 
مقتضى، ومعلال تعليال سليما.

(القرار عدد 468 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1694)

54. طعن ¯عادة النظر - حاالته.

إن انعدام التعليل الذي يشكل سببا من أسباب إعادة النظر يف قرار النقض عمال مبقتضيات 
الفصل 379 من قانون املسطرة املدنية يتجلى يف عدم اجلواب على وسيلة من وسائل النقض أو جزء 
النقض  املذكور يف رده على وسائل  القرار  تعليل  أما مناقشة  القبول،  بعدم  أو على دفع مؤثر  منها، 
املعتمدة يعترب من قبيل اlادلة اليت ال تدخل ضمن حاالت إعادة النظر، و�لرجوع إىل ما أسست عليه 
الوسيلتني حول تعليل احملكمة املنصب على االستئناف الفرعي وعلى مبدأ حسن النية وخرق قاعدة 
احلياد وخرق القانون، فهو ال يعدو أن يكون جمرد جمادلة يف تعليالت القرار ال تندرج ضمن انعدام 

التعليل مبفهومه اآلنف الذكر املربر إلعادة النظر، والوسيلتان غري مقبولتني. 
(القرار عدد 472 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/316)

55. وصوالت كرائية – إنكار حمتواها - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا من خالل جلسة البحث الذي أجرته مع طريف الدعوى إنكار املطلوبني 
حملتوى الوصوالت املدىل �ا من طرف الطالبني إلثبات العالقة الكرائية مع موروث املطلوبني خبصوص 
نصف احملل املدعى فيه، واعتربت أن الوصوالت الكرائية جمرد ورقة عرفية أنكرها املستأنفني و[زعوا فيها 
بشدة �لنسبة لفحواها خطا وتوقيعا، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 431 من قانون االلتزامات 
والعقود، الذي جيرد الورقة العرفية من قيمتها الثبوتية يف حال إنكار احملتج ضده �ا خلطه أو توقيعه، 
أو تصريح موروثه ½نه ال يعرف خطه أو توقيعه، وجاء القرار مرتكزا على أساس، ومعلال تعليال كافيا. 
(القرار عدد 473 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1119)

56. تفويت أسهم - سبقية البت يف النزاع مبوجب قرار استئنايف - حجيته.

إن احملكمة ملا قضت برفض الطلب بعلة أن املنازعة يف الوصل العريف موضوع الدعوى احلالية سبق 
حسمها مبقتضى القرار االستئنايف الذي أيد احلكم املستأنف القاضي بعدم قبول طلب بطالن اجلمع 
العام االستثنائي املتعلق بتفويت األسهم يف الشركة العقارية، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وجاء 

قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 474 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/398)

57. شركة مسامهة - حماضر مجوع عامة عادية وغري عادية - أسباب بطال�ا.

ملا كان الطالبون قد أسسوا دعواهم الرامية إىل التصريح ببطالن حمضري اجلمعية العمومية العادية 
وغري العادية، وبطالن وإبطال حمضر اجتماع اlلس اإلداري، والتشطيب عليه من السجل التجاري، 
على عدم صدور الدعوة عن اlلس اإلداري، وعدم إمكانية توجيه الدعوة جلمعية عادية واستثنائية يف 
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نفس الوقت، وعدم دعوة مراقب احلسا�ت املعني ورئيس جملس اإلدارة، وعدم تالوة التقرير وتقدمي 
القوائم الرتكيبية، وعدم احتساب النصاب طبقا lموع أسهم الشركة، وغياب ورقة احلضور، وتضمن 
احملضر ختفيض رأس املال، وهو أمر ال ميكن أن يتم إال يف إطار مجعية غري عادية، فإن احملكمة عندما 
اكتفت يف معرض جوا�ا على األسباب املذكورة مبناقشة انعدام الصفة لرفع الدعوى املاثلة، والتشطيب 
على املساهم يف الشركة مبوجب حمضر اجلمع العام االستثنائي، وأعرضت عن مناقشة �قي األسباب 
املنزل منزلة  التعليل  نتيجة قضائها، يكون قرارها [قص  املثارة مع ما قد يكون لذلك من ¨ثري على 

انعدامه.
(القرار عدد 476 الصادر بتاريخ 2019/10/24 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/485)

58. كراء جتاري - أمر استعجايل ¯رجاع احلالة إىل ما كانت عليه - حجيته الوقتية.

إن احملكمة ملا ألغت احلكم املستأنف، وقضت من جديد برفض الطلب استنادا إىل حمضر املعاينة 
واالستفسار الذي يتضمن أنه مت حتويل احملل إىل حمل سكين، واعتربت أن األمر الذي قضى �رجاع 
احلالة إىل ما كانت عليه يف غري حمله، تكون قد استبعدت ضمنيا ما مت التمسك به خبصوص احلجية 

الوقتية لألوامر االستعجالية، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا، وغري خارق ألي مقتضى.
(القرار عدد 478 الصادر بتاريخ 2019/10/24 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1080)

59. طعن ¯عادة النظر - إغفال البت يف أحد الطلبات - أثره.

الطعن  تقبل  اليت ال  األحكام  تكون  أن  املدنية ميكن  املسطرة  قانون  من   402 الفصل  مبقتضى 
الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية  النظر ممن كان طرفا يف  �لتعرض واالستئناف موضوع إعادة 
للمشاركة فيها وذلك يف األحوال اآلتية مع مراعاة املقتضيات اخلاصة املنصوص عليها يف الفصل 379 
املتعلقة مبحكمة النقض، إذا بت القاضي يف ما مل يطلب منه أو حكم ½كثر مما طلب أو إذا أغفل 
البت يف أحد الطلبات. واحملكمة ملا اكتفت �لقول ½ن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه �عادة النظر 
مل تغفل البت يف أي طلب دون أن تتأكد من أRا اقتصرت يف قضائها على البت يف اجلزء املتعلق �لغاء 
قرار مدير املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية، ودون أن تبت يف صحة التعرض من عدمه، 
وترتب يف ضوء ذلك اآل~ر القانونية الواجبة التطبيق، خاصة وأن قرار احملكمة املطعون فيه رد األطراف 
إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل صدور قرار مدير املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما 

يعين بقاء مقال التعرض قائما دون البت فيه، تكون قد ركزت قضاءها على غري أساس.
(القرار عدد 480 الصادر بتاريخ 2019/10/24 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1189)

60. حمكمة اإلحالة - عدم تقيدها =لنقطة اليت بتت فيها حمكمة النقض - أثره.

الطرفني  موروث  املذكور  احملل  صاحب  به  منح  الذي  االلتزام  مبناقشة  اكتفت  ملا  احملكمة  إن 
للمطلوب حق استغالله يف التجارة، ودون أن تناقش الو~ئق املشار إليها بتعليل حمكمة النقض رغم 
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أن الطرف الطاعن متسك �لو~ئق املذكورة مبقتضى مذكرته املدىل �ا بعد النقض، تكون قد خرقت 
مقتضيات الفصل 369 من قانون املسطرة املدنية لعدم تقيدها �لنقطة اليت بتت فيها حمكمة النقض، 

وجاء قرارها [قص التعليل، وغري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 481 الصادر بتاريخ 2019/10/24 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/317)

61. مسطرة ودية - تفعيلها قبل اللجوء إىل القضاء - أثره.

أن  بعلة  الودية  للمسطرة  املطلوبة  احرتام  الطالبة من عدم  به  ما متسكت  ملا ردت  احملكمة  إن 
املستأنف عليها قد احرتمت مقتضيات الفصل 21 من العقد، وذلك ببعثها للطاعنة رسالة إنذار دعتها 
فيها ألداء األقساط غري املؤداة ومنحتها أجل 8 أgم لتسوية وضعيتها املالية، وأRا مل تقم بتسوية وضعيتها 
إزاء املستأنف عليها رغم التوصل، األمر الذي جيعلها حمقة يف التوجه للقضاء قصد املطالبة بدينها، تكون 
قد راعت شروط العقد، وأعملت بشكل سليم مقتضيات الفصل 230 من قانون االلتزامات والعقود، 
واستخلصت عن صواب التماطل يف األداء من اخلربة املنجزة على ذمة القضية اليت تفيد أن الطالبة 
متوقفة عن أداء أقساط حالة، وطبقت بشكل صحيح مقتضيات الفصل 260 من قانون االلتزامات 

والعقود، وجاء قرارها غري خارق للمقتضيات القانونية احملتج خبرقها. 
 (القرار عدد 483 الصادر بتاريخ 2019/10/24 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/595) 

62. مسؤولية - إخالل =لتزام عقدي - رسائل إلكرتونية متبادلة بني الطرفني - حجيتها.

ملا ثبت من الرسائل اإللكرتونية املتبادلة بني الطرفني أن الطالبة قبلت ترشيح املطلوب للتسجيل 
يف دبلوم املاسرت، وليس دبلوم من درجة ماسرت، وأخربته برب[مج حضور الدروس والنظام البيداغوجي 
املتعلقني �ملاسرت املذكور، وأكدت له بعد استفسارها عن طبيعة الشهادة احملصل عليها، ½نه سيحصل 
على دبلوم ماسرت يف قانون األعمال والضرائب إذا كان حاصال على اإلجازة، علما أن املطلوب حاصل 
�لفعل على شهادة اإلجازة يف احلقوق، فإن احملكمة كانت على صواب عندما اعتربت أن املطلوب 
حمق يف اسرتجاع مصاريف الدراسة ويف احلصول على التعويض ما دام أن الطالبة ولئن مكنته من دبلوم 
من درجة ماسرت، غري أن ذلك ال ينفي مسؤوليتها عن اإلخالل �لتزامها املتمثل يف متكينه من الدبلوم 
املتفق عليه، وهو املاسرت، وليس دبلوما من درجة ماسرت، فإRا مل حترف أي وثيقة أو واقع بشكل نتج 

عنه خرق للقانون، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا، ومرتكزا على أساس.
 (القرار عدد 486 الصادر بتاريخ 2019/10/31 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/1692)

63. تبليغ - مكتب احملامي كموطن خمتار - أثره.

إن احملكمة ملا ردت الدفع املثار خبصوص عدم قبول االستئناف املقدم من لدن املطلوبتني بعلة أن 
تبليغ احلكم يف املوطن املختار مبكتب دفاعه جيعل التبليغ مبحل املخابرة صحيحا ومنتجا آل~ره القانونية، 
وأن أجل الرفض حيتسب بعد انصرام أجل 10 أgم من �ريخ أجل الطعن �الستئناف يف احلكم، ورتبت 
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عليه قبول االستئناف شكال لوقوعه داخل األجل القانوين، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وجاء 
قرارها معلال تعليال سليما وكافيا، وغري خارق ألي مقتضى قانوين.

 (القرار عدد 487 الصادر بتاريخ 2019/10/31 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/1731)
64. مديونية - إقرار - جتزئته - شهادة الشهود - حرية اإلثبات.

إن احملكمة ملا أسست ما انتهت إليه على شهادة الشاهد وإقرار الطالب �ملديونية خالل جلسة 
البحث لفائدة املطلوب، والناجتة عن التزام شخصي ال عالقة له ببنود عقد البيع املتمسك به، ومها من 
وسائل اإلثبات املقررة يف القانون، وال ينال من سالمة موقفها ما وقع التمسك به من عدم جتزئة اإلقرار 
عليه وعدم قبول شهادة الشاهد لكون مبلغ النزاع يفوق عشرة أالف درهم، طاملا أRا مل تعتمد اإلقرار 
فقط يف قضائها، وإمنا استندت إىل شهادة الشاهد أيضا، وهو ما يسمح القانون يف هذه احلالة بتجزئة 
اإلقرار �لفصل 414 من قانون االلتزامات والعقود ما دام أنه مل يكن هو احلجة الوحيدة أمام احملكمة، 
وطاملا أيضا ثبت هلا أن النزاع القائم بني الطرفني له عالقة ½عماهلما التجارية وخيضع حلرية اإلثبات مبا 

يف ذلك شهادة الشهود، يكون قرارها غري خارق ألي مقتضى ومرتكزا على أساس. 
 (القرار عدد 488 الصادر بتاريخ 2019/10/31 يف امللف التجاري عدد 2017/1/3/1251)

65. مديونية - حكم قضائي �ائي - حجيته.

إن احملكمة ملا ثبت هلا من القرار االستئنايف املستدل به أن الطالبة مدينة للبنك املطلوب، وأيدت 
احلكم االبتدائي القاضي �لبيع اإلمجايل لألصل التجاري اململوك للطالبة بعلة أن منازعة الطاعنة يف 
املديونية، ومتسكها بكون اخلربة جاءت ½قل بكثري من املبلغ املطالب به من طرف املستأنف عليها غري 
جديرة �العتبار طاملا أن الدين املطالب به من طرف البنك أصبح Rائيا، فضال على أن األحكام سواء 
مغربية أم أجنبية تعترب عمال �لفصل 418 من قانون االلتزامات والعقود أوراقا رمسية هلا حجية الوقائع 
اليت تثبتها، وال تنال منها قابلية هذه األحكام للطعن ما دام مل يتم إلغاؤها فعال، تكون قد اعتمدت 
على القوة الثبوتية للحكم املذكور الذي هو حجة قاطعة، وجاء القرار غري خارق ألي مقتضى، ومعلال 

تعليال سليما ومرتكزا على أساس.
 (القرار عدد 490 الصادر بتاريخ 2019/10/31 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/600)

66. تشطيب على أصل جتاري - اختصاص رئيس احملكمة بصفته تلك للبت فيه. 

إن احملكمة ملا ردت ما متسك به الطالب من كون النزاع خيرج عن اختصاص قاضي املستعجالت، 
واعتربت أن املنازعات املتعلقة �لتقييدات يف السجل التجاري تعرض أمام رئيس احملكمة الذي يبت فيها 
مبقتضى أمر، وأن طلب املستأنف عليه يندرج ضمن املنازعات املذكورة، ومت البت فيه مبقتضى األمر 
املطعون فيه من طرف السيد رئيس احملكمة بصفته تلك، وقضت تبعا لذلك بتأييد األمر املستأنف، 

تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا. 
(القرار عدد 496 الصادر بتاريخ 2019/11/07 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/1487)
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67. دين 6شئ قبل صدور حكم فتح املسطرة - إشعار الغري احلائز - الطبيعة العمومية 

للدين - أثرها.
الذي يعود �ريخ نشأة دينه إىل ما قبل صدور حكم فتح املسطرة على سند  الدائن  إن توفر 
تنفيذي ال يعد سببا للقول ½ن الدين املذكور مستثىن من اخلضوع ملسطرة التصريح والتحقيق والتوزيع، 
كما أن الطبيعة العمومية للدين ال أثر هلا على ما ذكر، ذلك أن املشرع ملا أخضع الديون السابقة لتاريخ 
صدور احلكم املفتتح للمسطرة لتلك اإلجراءات، فهو مل مييز يف ذلك بني الديون العمومية واخلاصة وال 
بني تلك املثبتة منها بسندات تنفيذية وبني غريها. واحملكمة ملا أيدت أمر القاضي املنتدب املستأنف 
القاضي بوقف إجراءات إشعار الغري احلائز الصادر عن الطالب، ورفع احلجز عن املبالغ موضوعه بعلة 
أن اإلشعار املذكور يتناىف مع ما تفرضه مقتضيات مدونة التجارة بشأن الديون الناشئة قبل فتح املسطرة، 

تكون قد أقامت قضاءها على أساس وجاء قرارها معلال تعليال كافيا. 
(القرار عدد 503 الصادر بتاريخ 2019/11/14 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/777)

68. حجز لدى الغري - انتفاء صفة مدين املدين - أثرها.

من املقرر أن إجراء احلجز لدى الغري يقتضي وجود دين لفائدة احملجوز عليه بذمة احملجوز بني 
يديه، أي أن تتوفر يف هذا األخري صفة مدين املدين اليت يشرتط لقيامها ثبوت دين حمقق يف ذمته. 
واحملكمة اليت أيدت احلكم املستأنف رغم متسك الطالبة يف مقاهلا االستئنايف ½Rا غري مدينة للمحجوز 
عليها ½ي مبلغ، وأRا هي الدائنة هلا مببلغ مايل، واعتربت أن ختلفها عن اإلدالء بتصرحيها اإلجيايب رغم 
التوصل كاف للقول مبا انتهت إليه، وأن الدفع بعدم حيازة املبلغ املذكور ومديونية احملجوز عليها لفائد�ا 
غري جمد، دون أن تتحقق من حقيقة هذا الدفع، مع ما يستتبع ذلك من انتفاء صفة مدين املدين اليت 

تعد شرطا إللزام هذا األخري بتقدمي تصرحيه اإلجيايب، تكون قد ركزت قرارها على غري أساس.
(القرار عدد 529 الصادر بتاريخ 2019/12/05 يف امللف التجاري عدد 2018/1/3/1336)

69. دين أصلي - انقضاؤه - أثره =لنسبة للكفالة بصفتها دينا تبعيا ولو كانت تضامنية.

إن انقضاء الدين األصلي يؤدي إىل انقضاء الكفالة بصفتها دينا تبعيا ولو كانت تضامنية عمال 
مبقتضيات الفصل 1150 من قانون االلتزامات والعقود الناص على أن: «كل األسباب اليت يرتتب عليها 
بطالن االلتزام األصلي أو انقضاؤه يرتتب عليها انتهاء الكفالة»، وهو ما حيق معه للكفيل أن يتمسك 
�لدفع �نقضاء الدين األصلي، واحملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة الرامي 
إىل التشطيب على اإلنذار العقاري املبلغ إليها بصفتها كفيلة، واملؤسس على نفس الدين، دون أن 
تتحقق مما وقع التمسك به أمامها من انقضاء الدين األصلي لعدم التصريح به داخل األجل القانوين، 
أو تستبعد شهادة رئيس كتابة الضبط مبقبول، تكون بذلك قد جعلت قرارها [قص التعليل املعد مبثابة 

انعدامه.
(القرار عدد 536 الصادر بتاريخ 2019/12/05 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/1088)
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 70. حتكيم - اتفاق على إسناد االختصاص لرئيس احملكمة التجارية لتعيني حمكم [لث - 
أثره.

مبقتضى الفقرة السابعة من املادة السادسة من قانون إحداث احملاكم التجارية ميكن االتفاق بني 
التاجر وغري التاجر على إسناد االختصاص للمحكمة التجارية يف ما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب 
عمل من أعمال التاجر. ومؤداه أن االختصاص ينعقد للمحكمة التجارية ولئن كان أحد الطرفني غري 
�جر يف حالة االتفاق على إسناد االختصاص إليها ملا يتعلق األمر بعمل من أعمال التاجر. وملا كان 
الثابت أن اتفاق الطالب غري التاجر مع املطلوبة التاجرة على إسناد االختصاص لرئيس احملكمة التجارية 
لتعيني حمكم ~لث يف حالة عدم الرتاضي حوله بني الطرفني قد انصب على عمل من أعمال تسيري 
املطلوبة بصفتها �جرة، وهو ما جيعل الشرط املتعلق �سناد االختصاص إىل احملكمة التجارية صحيحا 
ومنتجا آل~ره، وجيعل أمر البت يف الطلب من اختصاص رئيسها، فإن احملكمة اليت حنت خالف ذلك، 
واعتربت أن األمر املستأنف القاضي بعدم االختصاص النوعي سليم بعلة الطبيعة الشغلية للنزاع، تكون 

قد خرقت املقتضى القانوين أعاله، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 539 الصادر بتاريخ 2019/12/12 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/798)

71. مسؤولية بنكية - إخبار البنك بسحب التوكيل من الوكيل - صرف مبلغ الشيك بعد 

ذلك - أثره.
إن احملكمة ملا ثبت هلا أن البنك قام بصرف مبلغ الشيك يف �ريخ الحق إلخباره بسحب التوكيل 
من الوكيل، اعتربت صوا� أن مسؤوليته قائمة عن صرف الشيك املذكور املوقع من لدن من ليست 
له الصفة، وأن املطلوبة حمقة يف اسرتجاع مبلغه على شكل تعويض اعتبارا منها بكون البنك مؤسسة 
تعليال سليما،  قرارها معلال  فإRا مل خترق أي مقتضى، وجاء  تعليمات زبوRا،  ائتمان، وملزمة �تباع 

ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 566 الصادر بتاريخ 2019/12/26 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/966)

72. تعيني قيم - مربراته.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن التبليغ �لربيد املضمون مت يف عنوان الطالبة الذي ما زالت تتواجد به ومل 
تنتقل منه كما ورد يف مالحظة ساعي الربيد، مل تكن ملزمة �جلواب على ما متسكت به ما دام أن القيم 
ال ميكن تعيينه إال يف احلالة اليت يكون فيها موطنها أو حمل إقامتها غري معروف عمال مبقتضيات الفصل 
39 من قانون املسطرة املدنية، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وجاء قرارها معلال مبا فيه الكفاية.

(القرار عدد 572 الصادر بتاريخ 2019/12/26 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/1433)

73. مسؤولية بنكية - التزام املوثق شخصيا ¥داء مبلغ الدين للبنك - اقتطاع البنك نفس 

املبلغ من احلساب البنكي للمقرتض - أثره.
إن احملكمة ملا ثبت هلا أن املوثق التزم شخصيا ½ن يؤدي للطالب مبلغ الدين احملدد داخل أجل 
شهر من �ريخ توصله برفع اليد أو العمل على إرجاعه رفع اليد للبنك الطالب، واعتربت املطلوب األول 
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غري معين �ذا االلتزام، ورتبت على ذلك أن البنك (الطالب) مل يعد حمقا يف اقتطاع نفس املبلغ من 
حسابه البنكي، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 228 من قانون االلتزامات والعقود تطبيقا سليما، 

وجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم، ومعلال مبا يكفي.
(القرار عدد 573 الصادر بتاريخ 2019/12/26 يف امللف التجاري عدد 2019/1/3/1478)

74. تبليغ - منازعة يف صفة املبلغ هلا من حيث القرابة - أثرها.

إن الفصل 38 من قانون املسطرة املدنية مل يشرتط أن يكون الشخص الذي وجد يف موطن املعين 
�لتبليغ تربطه معه عالقة قرابة، بل يكفي أن يكون الشخص الذي توصل عن املبلغ له يوجد مبوطنه، 
واملطلوبة يف النقض مل تنف تبليغ اإلنذار مبحل سكناها، بل أقرت بذلك جبلسة البحث، إال أRا اكتفت 
�ملنازعة يف صفة املبلغ هلا من حيث القرابة، واحملكمة لئن بسطت رقابتها على حسن تطبيق إجراءات 
تبليغ اإلنذار للمطلوبة يف النقض، إال أRا حبثت يف مسألة القرابة اليت جتمع بني هذه األخرية والشخص 
الذي بلغ مبوطنها، ورتبت عن عدم وجودها عدم صحة تبليغ اإلنذار، و�لتايل عدم جدوى مناقشة 
سببه، واحلال أن صفة الشخص الذي بلغ مبوطن املعين �لتبليغ ودرجة قرابته منه ليس شرطا لصحة 

التبليغ، يكون قرارها متسما بفساد التعليل املعترب مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 48 الصادر بتاريخ 2019/01/31 يف امللف التجاري عدد 2017/2/3/768)

75. توجيه إنذار يف إطار القانون القدمي - صدور حكم ابتدائي بشأنه قبل دخول القانون 

اجلديد حيز التنفيذ - أثره.
القدمي (ظهري 1955/05/24) بوشرت  القانون  للطاعن يف إطار  الذي وجه  ملا ثبت أن اإلنذار 
بشأنه دعوى املنازعة انتهت بصدور حكم ابتدائي قبل دخول القانون رقم 49/16 احملتج به حيز التنفيذ، 
وأن املادة 38 منه اعتربت يف فقر�ا األوىل أن األحكام بصفة عامة ودون حصرها يف األحكام النهائية 
واليت صدرت قبل دخول القانون اجلديد حيز التنفيذ ال جتدد، وهو ما يعين استمرار آ~رها ومناقشة 
الدعوى يف ظل القانون الذي صدرت يف إطاره، وال يطبق عليها القانون اجلديد حىت ولو كان قد دخل 
حيز التنفيذ وقت عرض القضية على حمكمة االستئناف، فإن هذه األخرية بصفتها درجة ~نية للتقاضي 
عندما نظرت يف النازلة يف إطار القانون الذي طبقته حمكمة الدرجة األوىل لتتأكد مما إذا كان مصادفا 
للصواب أم ال، واعتربت أن احملاكمة القانونية اليت نشأت واكتملت فور حتقق سببها قبل نفاذ القانون 
اجلديد ختضع للقانون القدمي الذي نشأت يف ظله، تكون قد طبقت صحيح القانون، وجاء قرارها غري 

خارق ألي مقتضى.
(القرار عدد 62 الصادر بتاريخ 2019/02/07 يف امللف التجاري عدد 2017/2/3/2344)

76. توجيه إنذار للمكرتي =إلفراغ - خلو اإلنذار من اإلشارة إىل االستعمال الشخصي - 

أثره على التعويض.
إن احملكمة ملا ثبت هلا من اإلنذار املوجه للمطلوبني من قبل الطاعنة أنه معلل �إلفراغ لالستعمال 
الشخصي، وال يتضمن أي عبارة تفيد أRا تريد اسرتجاعه للسكىن به، واعتربت عن صواب أن التعويض 
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املستحق للمطلوبني هو املنصوص عليه يف الفصل 10 من ظهري 1955/05/24، وليس يف إطار الفصل 
16 منه، �عتبار أن اإلنذار هو منطلق دعوى اإلفراغ، وليس ما قد يورده املكري من أسباب مل تكن 

من تضمينات اإلنذار، يكون قرارها على النحو املذكور غري خارق للمقتضيات احملتج خبرقها، ومعلال 
تعليال كافيا وسليما.

(القرار عدد 84 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف التجاري عدد 2017/2/3/2309)

77. تعيني قيم - وجوب التأكد من احرتام اإلجراءات املسطرية الواردة يف الفصل 39 من 

قانون املسطرة املدنية.
مبقتضى الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون املسطرة املدنية اليت مت تعديلها مبوجب القانون رقم 
11.33 الذي دخل حيز التطبيق يف اخلامس من شهر شتنرب 2011 فإنه إذا تعذر على املكلف �لتبليغ 

تسليم االستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على شخص يف موطنه أو حمل إقامته ألصق يف احلني 
إشعارا بذلك يف موضع ظاهر مبكان التبليغ، وأشار إىل ذلك يف الشهادة اليت ترجع إىل كتابة ضبط 
احملكمة املعنية �ألمر، وتوجه حينئذ كتابة الضبط االستدعاء �لربيد املضمون مع اإلشعار �لتوصل، 
واحملكمة ملا قررت تعيني قيم يف حق املدعى عليه بعدما رجع الربيد املضمون مبالحظة غري مطالب به 
دون أن تتأكد من احرتام اإلجراءات املسطرية احملددة مبقتضى الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون 
املسطرة املدنية املشار إليها، واليت أضاف إليها املشرع عملية إلصاق اإلشعار عند تعذر العثور على 
املبلغ إليه، خاصة أن عملية التبليغ جاءت الحقة على �ريخ نشر تعديل الفقرة الثانية املدعى خرقها، 

تكون قد أقامت قضاءها على غري أساس.
(القرار عدد 171 الصادر بتاريخ 2019/03/28 يف امللف التجاري عدد 2018/2/3/1732)

78. عالقة كرائية - إقرار الطرفني بوجودها - إنذار ¥داء واجبات الكراء - سلطة احملكمة 

يف تقدير األجل املعقول.
ملا ثبت أن العالقة الكرائية قائمة بني الطرفني �قرارمها، وأنه ال وجود لعقد كراء أو أي سند حيدد 
أجال معينا لتنفيذ املكرتية التزامها ½داء الكراء خالله، فإنه يتعني معه إعمال الفقرة الثانية وما بعدها 
من الفصل 255 من قانون االلتزامات والعقود، وتقدير األجل املمنوح للطاعنة مبقتضى اإلنذار الصادر 
من طرف املكرين واملعرب عن إراد�م املنفردة، وحتديد ما إذا كان أجال معقوال للوفاء أم ال، واحملكمة ملا 
اعتربت أن األجل الوارد �إلنذار هو الواجب احرتامه، ومل تقم �عمال سلطتها يف تقدير األجل املذكور، 

تكون قد خرقت مضمون الفصل 255 احملتج به أعاله، وجاء قرارها غري مرتكز على أساس. 
(القرار عدد 172 الصادر بتاريخ 2019/04/02 يف امللف التجاري عدد 2016/2/3/1280)

79. طعن ¯عادة النظر - عدم اجلواب عن الدفع بعدم القبول املثار من طرف اخلصم - 

اعتباره حالة من حاالت انعدام التعليل املوجب إلعادة النظر.
من املقرر أن عدم اجلواب عما يرد الدفع بعدم القبول املثار من طرف اخلصم يشكل حالة من 
حاالت انعدام التعليل املوجبة إلعادة النظر وفق مقتضيات الفصل 379 من قانون املسطرة املدنية الذي 
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حييل على الفصل 375 من نفس القانون، وملا كانت املطلوبة قد دفعت بعدم قبول مقال النقض شكال 
لكون عنواRا املذكور به غري حقيقي، وردت عليه الطالبة مبا تضمنته مذكر�ا التعقيبية، فإن عدم جواب 
احملكمة مصدرة القرار املطلوب إعادة النظر فيه على ما ردت به الطالبة على دفع املطلوبة بعدم القبول، 
يشكل حالة من حاالت انعدام التعليل املربر إلعادة النظر، والرجوع يف القرار املطعون فيه، والنظر يف 

طلب النقض املرفوع من طرف الطالبة.
(القرار عدد 258 الصادر بتاريخ 2019/05/15 يف امللف التجاري عدد 2018/2/3/900)

80. توجيه إنذار =ألداء واإلفراغ - سلوك مسطريت العرض واإليداع داخل األجل احملدد قبل 

نفاذ القانون اجلديد - أثره.
ملا ثبت أن املطلوبة يف النقض توصلت من الطاعن �نذار �إلفراغ يف إطار ظهري 1955/05/24، 
والذي تضمن مطالبتها ½داء واجبات الكراء، واستجابت ملقتضياته بسلوكها ملسطريت العرض واإليداع 
داخل األجل احملدد هلا قبل دخول القانون 49.16 حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/11 طبقا للفقرة األوىل 
احلق  بسقوط  مواجهتها  الصلح، وال ميكن  معفاة من سلوك مسطرة  تكون  فإRا  منه،   38 املادة  من 
املنصوص عليه يف ظهري 1955/05/24 الذي تبقى مقتضياته هي الواجبة التطبيق. واحملكمة ملا قضت 
تبعا لذلك �لغاء احلكم املستأنف يف ما قضى به من إفراغ، واحلكم من جديد برفض الطلب، تكون 

قد أقامت قضاءها على أساس.
(القرار عدد 277 الصادر بتاريخ 2019/05/23 يف امللف التجاري عدد 2017/2/3/2209)

81. عقد كراء - تفويت العقار املكرتى - أثره.

إن المحكمة ملا ردت الدفع املثار يف الوسيلة بناء على مالحظتها عن صواب أن ملكية العقار 

املدعى فيه انتقلت إىل املطلوبتني عن طريق اهلبة، و�لتايل فإن األمر ال يتعلق حبوالة احلق اليت تطبق 
بشأRا قواعد احلوالة املنصوص عليها يف الفصل 195 من قانون االلتزامات والعقود، وإمنا �خللف اخلاص 
الثابتة للمطلوبتني مبقتضى عقد اهلبة، واللتني حلتا حمل املكري القدمي يف مجيع احلقوق املرتتبة عن عقد 
الكراء، فأصبحت هلما املصلحة والصفة بشكل قانوين ومباشر، وال يشرتط األمر أي تبليغ، يكون قرارها 

معلال تعليال مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 292 الصادر بتاريخ 2019/05/23 يف امللف التجاري عدد 2017/2/3/2121)

82. واجبات الكراء - جتاوز قيمتها املبلغ احملدد يف الفصل 443 من قانون االلتزامات والعقود 

- عدم جواز إثبات الوفاء ¶ا بشهادة الشهود.
مبقتضى الفصل 443 من قانون االلتزامات والعقود فإن االتفاقات وغريها من األفعال القانونية اليت 
يكون من شأRا أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي االلتزامات أو احلقوق اليت يتجاوز مبلغها عشرة 
آالف درهم ال جيوز إثبا�ا بشهادة الشهود، ويلزم أن حترر �ا حجة رمسية أو عرفية. واحملكمة ملا ثبت هلا 
أن املطلوب يف النقض (املكري) وجه للطاعن (املكرتي) إنذارا يف إطار مقتضيات ظهري 1955/05/24 
من أجل أداء واجبات الكراء تتجاوز قيمته عشرة آالف درهم، واعتربت عدم جواز إثبات الوفاء به 
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بشهادة الشهود، ويلزم للتحلل منه أن حترر بشأنه حجة رمسية أو عرفية وفقا ملا تنص عليه مقتضيات 
الفصل 443 من قانون االلتزامات والعقود، تكون قد جعلت ملا قضت به أساسا. 

(القرار عدد 434 الصادر بتاريخ 2019/09/19 يف امللف التجاري عدد 2017/2/3/2395)

83. تقادم - احتسابه ابتداء من ريخ إ�اء االتفاق املربم بني الطرفني.

من   380 للفصل  طبقا  اكتسا�ا  يوم  من  إال  يسري  ال  للحقوق  �لنسبة  التقادم  أن  املقرر  من 
قانون االلتزامات والعقود. واحملكمة ملا ثبت هلا التزام الطاعن �رجاع املبلغ املسلم له، وتسليم احملل فور 
املطالبة به من طرف املطلوبني يف النقض، وأن األمر يتعلق �لتزام ارتضى الطاعن تنفيذه مبجرد املطالبة 
قانون  للفصل 230 من  املتعاقدين طبقا  يعترب شريعة  إليه، والذي  املشار  االلتزام  به، واملثبت مبقتضى 
التقادم حتتسب من �ريخ إRاء االتفاق املربم بني  االلتزامات والعقود، واعتربت عن صواب أن مدة 
الطرفني وليس من �ريخ إبرامه كما متسك بذلك الطاعن على اعتبار أن التزامه املذكور الذي مل حيدد له 
أجل واجب التنفيذ مبجرد املطالبة به، فيكون �ريخ مطالبة الطاعن بتنفيذ التزامه هو موعد استحقاقه، 
و�لتايل فإن تقادم املطالبة �لوفاء �ذا االلتزام ال يسري إال من هذا التاريخ، تكون قد بنت قرارها على 

أساس سليم، وجاء مطابقا للقانون.
(القرار عدد 452 الصادر بتاريخ 2019/09/19 يف امللف التجاري عدد 2017/2/3/1863)

84. حكم =لز دة يف السومة الكرائية - توجيه إنذار ¥داء الفرق احملكوم به - أثره.

من املقرر مبقتضى املادة 8 من القانون 07/03 املتعلق بكيفية مراجعة أمثان كراء احملالت املعدة 
للسكىن أو االستعمال املهين أو التجاري أو الصناعي أو احلريف أن أجل االستئناف واالستئناف نفسه 
استصدر حكما  الذي  املكري  أن  الكراء، ومؤداه  مثن  �لزgدة يف  الصادرة  األحكام  تنفيذ  يوقف  ال 
�لزgدة يف مثن كراء حمل جتاري من حقه املطالبة بتنفيذه رغم استئنافه من قبل املكرتي. واحملكمة ملا 
ردت عن صواب ما متسك به الطاعن بشأن املطالبة �لفرق بني السومتني مبقتضى اإلنذار املبلغ له بعلة 
أن املقتضيات الواردة يف القانون رقم 03-07 تظل سارية املفعول �لنسبة للمحالت املعدة لالستعمال 
التجاري أو الصناعي أو احلريف، وأن احملل موضوع الدعوى حمل جتاري، وأن الطاعن مل يسبق له إ~رة 
عدم تبليغه �حلكم القاضي �لزgدة، فضال على أن للمكري املطالبة ½داء الفرق احملكوم به بعد صدور 
احلكم بواسطة إنذار دون االلتجاء إىل وسائل التنفيذ املقررة مبقتضى قانون املسطرة املدنية، تكون قد 
بنت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا، وغري خارق للمقتضى القانوين احملتج خبرقه.
(القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 2019/09/26 يف امللف التجاري عدد 2017/2/3/1012)

85. حمضر إرساء املزاد العلين - وجود كراء سابق على ريخ الشراء - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا من حمضر إرساء املزاد العلين موضوع امللف التنفيذي أنه تضمن يف ديباجته 
اإلشارة إىل القرار االستئنايف القاضي �ملصادقة على تقرير اخلربة التقييمية للعقار، واليت أشارت إىل وجود 
مكرتي �لدكانني املستخرجني من العقار مع حتديد سومتهما الكرائية، وردت ما متسكت به الطاعنة 
من كون دفرت التحمالت خال من اإلشارة إىل وجود مكٍرت، وأن حمضر إرساء املزاد يطهر العقار من 
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مجيع احلقوق، واعتربت عن صواب أن ما تضمنه احملضر املذكور من إشارة لألحكام القضائية اليت تعترب 
حجة على الوقائع اليت تثبتها عمال مبقتضيات الفصل 418 من قانون االلتزامات والعقود حىت �لنسبة 
للغري ولإلجراءات املنجزة �مللف التنفيذي ابتداء من حتديد الثمن االفتتاحي للعقار املبيع مبقتضى اخلربة 
املأمور �ا إىل �ريخ رسو املزاد، وخلصت إىل أن انتقال ملكيته إىل الطالبة مبقتضى حمضر املزاد ال يرتتب 
عنه فسخ عقد الكراء السابق وعدم استمراره بينها وبني املطلوب – املكرتي له - قبل شرائها للعقار 
املتواجد به مبقتضى احملضر املذكور، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال 

سليما، وغري خارق للمقتضى احملتج به.
(القرار عدد 475 الصادر بتاريخ 2019/10/03 يف امللف التجاري عدد 2017/2/3/1050)

86. مطل املكرتي - توجيه إنذار يف القانون القدمي - أثره.

إن احملكمة ملا اعتربت أن كل ما يستلزمه املشرع مبوجب القانون اجلديد من أجل إفراغ املكرتي 
للمطل هو إنذاره من أجل أداء الكراء، ومنحه أجل 15 يوما، وأن اإلنذار القدمي املوجه للمكرتي يتضمن 
مجيع هذه الشروط والبيا[ت املنصوص عليها �ملادة 26 من القانون رقم 16-49 حىت ولو مل يتم ذكر 
أنه موجه يف إطاره، ورتبت على ذلك أن املكري مل يكن ملزما عند مقاضاة املكرتي املتقاعس عن أداء 
الكراء بتوجيه إنذار جديد لكون املادة 38 من نفس القانون تنص على أنه يدخل هذا القانون حيز 
التطبيق دون جتديد للتصرفات واإلجراءات واألحكام السابقة، تكون قد أجابت على دفوع الطاعن 
بتعليل سليم، وطبقت مقتضيات املادة 38 املشار إليها أعاله تطبيقا سليما، وجاء قرارها معلال مبا فيه 

الكفاية.
 (القرار عدد 492 الصادر بتاريخ 2019/10/10 يف امللف التجاري عدد 2018/2/3/659)

87. طعن ¯عادة النظر - أسبابه.

ملا ثبت أن القرار املطعون فيه �عادة النظر أجاب على ما متسكت به الطاعنة من دفع �ختصاص 
منظمة «اليا�» بعلة أن هذه األخرية جمرد مجعية للنقل اجلوي الدويل، �دف إىل تطوير النقل اجلوي 
بني  تقوم  اليت  املنازعات  للبت يف  ليست خمتصة  وأRا  دوليا،  عليها  املتعارف  الضوابط  وتنظيمه وفق 
قانون  375 من  الفصل  الثانية من  الفقرة  قد طبقت  تكون  األسفار،  الدويل ووكاالت  النقل  شركات 

املسطرة املدنية، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 2019/01/15 يف امللف التجاري عدد 2018/3/3/928)

88. مسؤولية بنكية - تقادم - القانون الواجب التطبيق.

الطالبة  من حساب  مالية  مبالغ  اقتطاعه  بسبب  املطلوب  البنك  مبساءلة  يتعلق  األمر  ملا كان 
الحتسابه فوائد بطرق خمالفة للقوانني البنكية املنظمة لسعر الفائدة املتغري، واملرتتب عنه الضرر الذي 
متسكت الطالبة بعدم العلم به، وهي املسؤولية اليت ختضع يف دفعها للفصل 106 من قانون االلتزامات 
والعقود الناصة مقتضياته على أن دعوى التعويض من جراء جرمية أو شبه جرمية تتقادم مبضي مخس 
سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إىل علم الفريق املتضرر الضرر، ومن هو املسؤول عنه، وتتقادم 
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يف مجيع األحوال مبضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر، فإن احملكمة اليت اعتربت أن 
مقتضيات املادة اخلامسة من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق رغم أن األمر يتعلق بقرض أدمج يف 

احلساب اجلاري للطالبة، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوين.
(القرار عدد 16 الصادر بتاريخ 2019/01/15 يف امللف التجاري عدد 2018/3/3/472)

89. مثن إمجايل مقرتح من طرف اخلبري - إمهال مناقشة وثيقة الثمن املرجعي احملدد من طرف 

اإلدارة - أثره.
إن احملكمة ملا اعتمدت على تقرير اخلربة لرد منازعة الطرف الطاعن يف الثمن اإلمجايل الذي حدده 
اخلبري مبناسبة إعادة تقومي املوجودات العقارية، وأمهلت مناقشة الوثيقة اليت مت االستدالل �ا إلثبات 
الثمن املرجعي احملدد من طرف اإلدارة، �لرغم مما قد يكون هلا من أثر على قضائها، فإRا مل جتعل 

لقضائها أساسا، وجاء قرارها [قص التعليل.  
(القرار عدد 345 الصادر بتاريخ 2019/06/18 يف امللف التجاري عدد 2017/3/3/1925)

90. طلب إجراء خربة مقرون بطلب تعويض مسبق - األثر الناشر لالستئناف - نطاقه.

ملا ثبت للمحكمة أن طلب إجراء خربة الذي قدم هلا مل èت جمردا، بل مت إقرانه بطلب تعويض 
مسبق، وأن اخلربة املطلوبة مل تكن بغرض إثبات مسؤولية الشركة عن احلادث املطلوب التعويض عن 
األضرار الناجتة عنه، بل فقط لتحديد األضرار والتعويض عنها، وقررت إجراء خربة حسابية لتحديد 
اخلسائر وتقدير التعويض، تكون قد أعملت األثر الناشر لالستئناف، والذي يتيح هلا كدرجة ~نية اختاذ 
ما تراه مناسبا من إجراءات التحقيق، وجاء  قرارها غري خارق للفصل 55 من قانون املسطرة املدنية، 

ومعلال تعليال سليما.
(القرار عدد 416 الصادر بتاريخ 2019/07/23 يف امللف التجاري عدد 2018/3/3/1592)





122

رابعا : القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية



123

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
9

1. ترخيص حبيازة السالح - السلطة التقديرية لإلدارة يف رفضه - مشروعية قرارها.

إن الرتخيص حبيازة السالح أو عدمه من اlاالت املرتوكة لتقدير اإلدارة، واليت تتمتع فيها هذه 
األخرية بسلطة واسعة ملنح الرتخيص أو رفضه حسب ما يتبني هلا من ظروف احلال ومالبساته 
وما يتوفر لديها من معلومات مبا يكفل محاية األمن العام ووقاية اlتمع، وملا كان الطالب قد 
متسك بكون رفض منح ترخيص محل السالح للمطلوب يف النقض كان لدواعي احلفاظ على 
األمن والنظام العامني، ومها غاية القرار، الذي يبقى مشروعا طاملا أن اجلهة اإلدارية املختصة 
مل ختالف القانون ومل تتعسف يف استعمال سلطتها عند إصداره، فإن احملكمة عندما اكتفت 
بتأييد احلكم االبتدائي يف ما انتهى إليه من أن اإلدارة استنكفت عن بيان األسباب الواقعية 
والقانونية اليت حالت دون منح املطلوب الرخصة املطلوبة، مل جتعل ملا قضت به من أساس، 

وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه. 
(القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 2019/01/03 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/3397)

2. حق املواطن يف التعليم - قرار اجلامعة بفرض رسوم على املوظفني للتسجيل يف سلك 

الدكتوراه - مشروعيته.
من املقرر أن الدستور املغريب يكفل احلق يف التعليم �عتباره من أهم وظائف الدولة، ومؤداه أن 
يكون لكل مواطن احلق يف أن يتلقى قدراً من التعليم يتناسب مع قدراته، وذلك كله وفق القواعد اليت 
يتوىل املشرع وضعها تنظيماً هلذا احلق مبا ال يؤدي إىل مصادرته أو االنتقاص منه، واحملكمة ملا استندت 
يف تعليل قضائها إىل ما نصت عليه مقتضيات املادة 18 من القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم 
العايل من كون ميزانية اجلامعة يف شق مواردها تشتمل على جمموعة من املداخيل اليت قصرها املشرع 
خبصوص الرسوم اليت تقوم �ستخالصها على تلك اليت ختص التكوين املستمر دون فرض أي رسوم 
واعتربت  الدكتوراه،  سلك  يف  تسجيله  طلب  املطلوب  قدم  إطاره  يف  الذي  األساسي  التكوين  على 
حتميله تكاليف احلصص املقدمة خارج أوقات العمل الرمسية ال يشفع هلا يف إقرار شرط جديد ينتفي 
سنده يف القانون، كما يتناىف مع طبيعة مهمة اجلامعة اليت �دف إىل حتقيق املصلحة العامة، وحيدد 
القانون مواردها املالية لتغطية مصاريفها واليت ال خيضع هلا التكوين األساسي، وخلصت إىل ¨ييد احلكم 
املستأنف القاضي �لغاء قرار جملس اجلامعة بفرض رسوم التسجيل يف مواجهة الطلبة املوظفني الراغبني 

يف التسجيل بسلك الدكتوراه، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا وسليما.
(القرار عدد 16 الصادر بتاريخ 2019/01/03 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/700)

3. قرار وزيري مشرتك - اسرتجاع األراضي اململوكة لألجانب - أجل الطعن فيه.

مبقتضى املادة األوىل من القانون رقم 42-05 القاضي بسن بعض اإلجراءات املتعلقة �لعقارات 
الفالحية أو القابلة للفالحة املنقولة ملكيتها إىل الدولة اليت تنص على أنه: «حيدد أجل تقدمي طلبات 
اإللغاء ضد القرارات املشار إليها يف الفصل 4 من الظهري الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 1963/09/26 
بتحديد الشروط اليت تسرتجع الدولة مبوجبها أراضي االستعمار وكذا الفصل 2 من الظهري الشريف مبثابة 
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قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 1973/03/02 املنقولة مبوجبه إىل الدولة ملكية العقارات الفالحية أو القابلة 
للفالحة اليت ميلكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون يف ستني يوما ابتداء من �ريخ نشر 
هذه القرارات �جلريدة الرمسية، غري أن أجل تقدمي طلبات اإللغاء ضد القرارات املشار إليها أعاله اليت 
مت نشرها قبل �ريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية حيدد يف ستني يوما ابتداء من هذا التاريخ». 
واحملكمة ملا ثبت هلا أن العقار موضوع النزاع كان بتاريخ اسرتجاعه مملوكا ألجانب، وأن الطعن احلايل 
قدم خارج اآلجال املنصوص عليها يف املقتضى القانوين اآلنف الذكر، ورتبت عن ذلك ¨ييدها للحكم 
املستأنف الذي قضى بعدم قبول الطعن، يكون قرارها غري خارق ألي حق من حقوق الدفاع يف شيء، 

ومعلال تعليال كافيا وسائغا. 
(القرار عدد 30 الصادر بتاريخ 2019/01/10 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/11)

4. طبيب - قرار برفض استقالته - مشروعيته.

من املقرر أن مقتضيات الفصلني 77 و78 من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية تعترب اإلطار 
القانوين لنظام استقالة املوظفني، وأن العالقة النظامية اليت تربط املوظف �إلدارة تعطي هلذه األخرية 
السلطة التقديرية يف قبول أو رفض االستقالة تبعا ملا تقتضيه املصلحة العامة ومصلحة املرفق الذي يعمل 
به املوظف، وأن املادة 32 مكررة من املرسوم املشار إليه اليت مت تعديلها مبوجب املرسوم رقم 2.15.990 
تنص على أن التحرر من االلتزام اليت يربط الطبيب �إلدارة ال يتم إال بعد املوافقة الصرحية هلذه األخرية، 
وأن قبول االستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيال لعمل الدولة واملؤسسات العامة امللزمة بتعبئة كل الوسائل 
املتاحة لتيسري استفادة املواطنني على قدم املساواة من احلق يف العالج والعناية الصحية، وسلطة اإلدارة 
تلك منبعثة من خالل كوRا املسؤولة عن حسن سري مرافقها العامة �نتظام واضطراد، ورفضها قبول 
االستقالة راجع �ألساس إىل حالة اخلصاص املهول الذي تعاين منه وزارة الصحة يف خمتلف املناطق من 
األطر الطبية املتخصصة، ومن ذلك املرفق الذي يعمل به املعين �ألمر، و�لتايل فإن قبول استقالة هذا 
األخري يشكل خطورة على األمن الصحي للساكنة، واحملكمة ملا بتت يف القضية ودون مراعاة ما ذكر 
مل جتعل ملا قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. 
(القرار عدد 32 الصادر بتاريخ 2019/01/10 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/837)

5. تكليف مبهمة - قرار اإلعفاء منها - مشروعيته.

إن التكليف مبهمة أو اإلعفاء منها هو مما يندرج ضمن السلطة التقديرية لإلدارة ضما[ حلسن 
سري املرفق العمومي ما مل يثبت احنرافها يف استعمال تلك السلطة أو اخلطأ البني يف التقدير، واحملكمة 
ملا استندت يف ما انتهت إليه يف تعليل قضائها إىل أن إعفاء املستأنف (الطالب) من مهمة مدير ~نوية 
مل يكن نتيجة إرادة منفردة ملصدره، وإمنا كان يف إطار املخالفات اليت نسبت إليه، املتمثلة يف تدخله يف 
اختصاصات املكلف �ملصاحل املادية واملالية للمؤسسة من خالل صرفه املباشر وتلقيه ملبالغ مالية دون 
االستناد إىل مساطر معمول �ا يف هذا الباب، واعتربت أن القرار اإلداري املطعون فيه غري مشوب 
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�لتجاوز يف استعمال السلطة أو خرق القانون، وأيدت احلكم املستأنف القاضي برفض الطلب، تكون 
قد أسست قضاءها على سند من الواقع، والقانون وعللت قرارها تعليال كافيا.

(القرار عدد 60 الصادر بتاريخ 2019/01/17 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/1559)

6. قرار إداري - رفض شهادة إدارية لنفي صبغة مجاعية على عقار غري حمفظ - مشروعيته.

إن احملكمة ملا استندت إىل نص املادة 18 من املرسوم التطبيقي رقم 2.08.378 املتعلق بتطبيق 
أحكام القانون رقم 16-03 بشأن خطة العدالة، الذي أوكل إىل اجلهة اإلدارية منح الشهادة اإلدارية 
اليت تنفي الصفة اجلماعية على العقارات غري احملفظة، وأن دورها يقتصر على التحقق من كون العقار 
موضوع طلب الشهادة ليس ملكا مجاعيا أو حبسيا، و½نه ليس من أمالك الدولة وغريها، ودون أن متتد 
صالحيا�ا إىل الفصل يف ملكية العقار طاملا أن التعرضات اليت قد تنصب عليه يرجع النظر فيها إىل 
القضاء املختص يف إطار مسطرة التحفيظ، وانتهت إىل اعتبار قرار العامل بعدم منح الشهادة اإلدارية 
املطلوبة غري مشروع بعلة ¨سيسه على تعرضات مقدمة من طرف جماورين لعقار الطاعن وعلى حجج 
مدىل �ا من قبلهم وعلى تداخل العقار مع حدود عقار حمفظ، وقضت على النحو الوارد مبنطوقها، 

تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع، وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 61 الصادر بتاريخ 2019/01/17 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/1833)

7. رئيس جملس مجاعي - اتفاق بتعيني منصب رئيس ديوان - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا من و~ئق امللف أن الفصل 12 من االتفاقية املربمة بني الطرفني ينص صراحة 
على أنه ال ميكن اعتبار هذه االتفاقية سارية املفعول إال بعد املصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية، 
وهو األمر الذي مل يقم أي دليل مقبول على توفره يف [زلة احلال، واعتربت أن منصب رئيس ديوان رئيس 
اlلس اجلماعي غري قانوين وغري مشروع، و�لتايل كل عمل �شره املستأنف عليه �اته الصفة مت بشكل 

غري قانوين، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال سائغا.
(القرار عدد 72 الصادر بتاريخ 2019/01/17 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/1946)

8. قرار مكتب جهوي لالستثمار الفالحي - رفض جدولة أصل الديون واإلعفاء من الفوائد 

وصوائر املستحقات واملسامهة - مشروعيته. 
إذا كان القرار الصادر عن وزير االقتصاد واملالية بتاريخ 2014/07/07 املتعلق �عادة جدولة أصل 
قبل  املباشرة  الديون  واملسامهة خبصوص  الري  التأخري وصوائر مستحقات  فوائد  من  واإلعفاء  الديون 
فاتح يوليوز 2013، يعترب قرارا تنظيميا حيدد قواعد وطرق وإجراءات االستفادة من إعادة اجلدولة ومن 
اإلعفاء املنصوص عليه فيها وفق شروطه، فإن املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي يف تطبيقها هلذا 
القرار ال جيوز هلا أن تضيف شروطا أخرى غري منصوص عليها، واحملكمة ملا اعتربت القرار املطعون فيه 
غري مشروع بعلة إضافته شرطا جديدا للقرار التنظيمي دون مراعاة ما متسك به الطالب أمامها ½ن 
القرار الصادر عنه جاء مطابقا للقانون ولقرار وزير االقتصاد واملالية الذي يفرض على امللزمني التوقيع 
على العقد املرفق منوذجه رفقة القرار املذكور، وأن املطلوب يف النقض تعمد عدم اإلدالء �لعقد، والذي 
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�الطالع عليه يتضح أنه يتعني على الراغبني يف االستفادة من اإلعفاء الوارد يف قرار وزير املالية أداء 
أصل ديون ماء السقي واملسامهة املباشرة املستحقة بذمتهم جتاه املكتب، تكون قد ركزت قضاءها على 

غري أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه.
(القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 2019/01/17 في الملف اإلداري عدد 2017/1/4/1947)

 - اجلماعة  أفراد  ألحد  مجاعية  أرض  عن  التخلي  على  موافقة   - نيايب  جملس  قرار   .9

مشروعيته.
إن احملكمة ملا ثبت هلا من الو~ئق املعروضة أمامها أن اlلس النيايب، �عتباره اجلهة املخولة قانو[ 
بتحديد الشخص الذي له حق االنتفاع ½رض مجاعية، وافق على طلب التخلي ألسباب صحية عن 
القطعة اجلماعية موضوع النزاع لفائدة أحد أفراد اجلماعة، واعتربت أن هذه املوافقة تدخل يف صميم 
املستأنف وتصدg برفض  أفراد اجلماعة، وقضت �لغاء احلكم  االنتفاع بني  بتوزيع  املتعلق  اختصاصه 

الطلب، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال سليما.
(القرار عدد 77 الصادر بتاريخ 2019/01/24 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/3229)

10. حمضر اجتماع جلنة إدارية - �سيسه على عقد كراء إدارة األمالك املخزنية لعقارها - 

رفع السومة الكرائية - أثره.
إن احملكمة ملا تبني من حمضر اجتماع اللجنة اإلدارية، الذي انبثق منه القرار املطعون فيه، أنه مت 
¨سيسا على عقد كراء مجع بني إدارة األمالك املخزنية والطرف املستأنف عليه يتعلق بعقار يدخل ضمن 
أمالكها اخلاصة، واعتربت أن تصرف اإلدارة يف هذا اإلطار كتصرف شخص عادي، و�لتايل ال يسوغ 
هلا أن تتدخل يف هذا الوضع بسلطتها العامة كشخص عام، بل يتعني الفصل يف حقوقها كشخص 
خاص وحسم نزاعا�ا بواسطة السلطة القضائية حبكم واليتها قانو[، ورتبت عن ذلك ¨ييدها للحكم 

املستأنف يف ما انتهى إليه، تكون قد ردت على ما أثري وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 85 الصادر بتاريخ 2019/01/24 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/2017)

11.  قرار اقتطاع من األجرة - مشروعيته.

إن الوظيفة األساسية لألجر تتجلى يف كونه يقابل العمل الذي يؤديه املوظف، وأن ثبوت امتناع 
املوظف أو املستخدم عن القيام بعمله يقابله االقتطاع من أجره حىت ولو كان حاضرا مبقر عمله، فعلة 
االقتطاع هي عدم إجناز العمل وليس التغيب غري املشروع عن العمل، وأن قاعدة األجر مقابل العمل 
تقتضي أال يستحق أجرا مىت ثبت عدم إجناز العمل، واعتبارا لكون األجر يؤدى مقابل قيامه �لوظيفة 
املسندة إليه، و�لتايل فإن السبب القانوين ألداء األجر هو إجناز العمل، ومشروعية الوقفة االحتجاجية 
من عدمها ال عالقة هلا �ستحقاق األجر من عدمه و�لتبعية بقانونية االقتطاع من عدمه، وأن االتفاق 
املربم بني الطرفني مت يف إطار ضمان حسن سري املرفق ولتجاوز اإلشكاالت االحتجاجية التعسفية أو 
الفجائية، وليس بغاية محاية املستخدمني من تطبيق االقتطاع من األجر، وال ينص أي بند على التزام 
اإلدارة بعدم االقتطاع من األجر عن مدة االنقطاع عن العمل خالل الوقفات االحتجاجية، واحملكمة 
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ملا حنت خالف ذلك، ودون مراعاة ما ذكر مل جتعل ملا قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها 
تعليال فاسدا يوازي انعدامه. 

(القرار عدد 86 الصادر بتاريخ 2019/01/24 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/2981)

12. قرار رفض تفويت سكن إداري - مشروعيته.

مبقتضى املادة األوىل من املرسوم رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 1999/06/30 املغري للمرسوم رقم 
األمالك  تبيع �لرتاضي  أن  اخلاص) يف  (امللك  للدولة  è 1987ذن  18 غشت  الصادر يف   2.38.659

املخزنية ملن يشغلها من املوظفني واملستخدمني العاملني يف إدارات الدولة مبوجب عقود، ومؤدى صيغة 
الرتاضي الواردة يف املادة تؤكد على أن البيع يتم �لرتاضي وال يوجد ما يلزم اإلدارة �لقيام بعملية التفويت 
رغما عن إراد�ا، واحملكمة ملا استندت يف قضائها على أن املسكن موضوع الطلب يقع داخل حرم املركز 
الوطين لتكوين املستشارين يف التخطيط الرتبوي، وهو واقع ال ميكن دحضه بوجود �ب مستقل به من 
خارج هذه املؤسسة، ويندرج ضمن االستثناء من البيع املقرر يف املادة الثانية من املرسوم املذكور، اليت 
أوردت أنه تستثىن من جمال تطبيق هذا املرسوم املساكن اليت تقع داخل مبىن أو جممع إداري، واعترب�ا 
مستثناة من البيع ملن يشغلوRا، تكون قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون، وعللت قرارها 

تعليال كافيا.
(القرار عدد 87 الصادر بتاريخ 2019/01/24 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/3034)

13. غرامة ¬ديدية - شروطها.

إن احملكمة ملا استندت يف تعليل قضائها إىل حمضر االمتناع احملرر من طرف املفوض القضائي، 
الذي يتضمن مباشرته لتنفيذ القرار سند التنفيذ يف مواجهة اإلدارة اليت قامت بتبليغ الو~ئق املتعلقة 
�مللف إىل اإلدارة اجلهوية واإلدارة املركزية يف موضوع التنفيذ، وأRا تنتظر إفادة يف هذا الشأن، واعتربت 
أن ذلك ال يشكل امتناعا صرحيا، وال يربر عدم اإلذعان حلكم القضاء، إضافة إىل أن اإلدارة املعنية 
�لتنفيذ قد عملت على إصدار قرار برفع يدها على العقار املعين، وهو تعبري عن امتثاهلا لقوة الشيء 
التهديدية، قضت �لغاء األمر املستأنف واحلكم من  الغرامة  املقضي به، ويف ظل عدم حتقق شروط 
جديد برفض الطلب، تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليال كافيا وسليما.
(القرار عدد 88 الصادر بتاريخ 2019/01/24 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/3557)

14. تقادم - ديون مستحقة على الدولة واجلماعات احمللية - القانون الواجب التطبيق.

من املقرر أن تقادم الديون املستحقة على الدولة واجلماعات احمللية خيضع للقانون رقم 56.03 
الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ 2004/04/21 الذي نص يف مادته األوىل على أنه 
تتقادم وتنقضي بصفة Rائية لفائدة الدولة واجلماعات احمللية مجيع الديون اليت مل يتم تصفيتها واألمر 
املالية اليت أصبحت خالهلا احلقوق  اليوم املوايل للسنة  بدفعها وتسديدها داخل أجل 4 سنوات من 
مكتسبة �لنسبة للدائنني املعينني موطنهم �ملغرب، كما نصت مادته الثانية على أنه ال تطبق أحكام 
املادة األوىل على الديون اليت مل يتم تسديدها داخل اآلجال احملددة بفعل اإلدارة أو نتيجة دعوى قضائية، 
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واحملكمة ملا ردت خبصوص ما أثري بشأن خرق الفصل 391 من قانون االلتزامات والعقود ½ن األمر 
يف النازلة يتعلق بتسوية وضعية إدارية ألحد العاملني مبرفق عام، فإنه ال جمال إل~رة التقادم املنصوص 
عليه مبوجب الفصل املذكور ما دام أن اإلدارة يف [زلة احلال امتنعت عن صرف أجور املستأنف رغم 
قيامه �لعمل موضوع التعاقد وتنفيذ التزاماته املرتتبة عن ذلك �قرارها املضمن �ملراسالت املشار إليها 
أعاله، واعتربت أن الدفع �لتقادم يبقى غري مرتكز على أساس، تكون قد بنت قضاءها على أساس 

من القانون، وعللت قرارها تعليال سائغا.
(القرار عدد 100 الصادر بتاريخ 2019/01/31 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/680)

15. صفقة عمومية - مكنة التأشري على عقود االلتزام وعلى جدول األمثان والبيان التقديري 

املفصل - قرار ا�لس األعلى للحسا=ت - مشروعيته.
لئن كانت املادة 39 من املرسوم رقم 2.98.482 الصادر بتاريخ 1998/09/30 املتعلق بتحديد شروط 
وأشكال إبرام صفقات الدولة أشارت إىل أن أعضاء اللجنة هم من يؤشرون على عقود االلتزام وعلى 
جدول األمثان والبيان التقديري املفصل، فإن مكنة التأشري على الو~ئق تعترب آلية يف إطار تفعيل منظومة 
وختاطب كل  حمتواها،  تغيري  ولعدم  الصفقة  إطار  يف  املطلوبة  الو~ئق  لتواجد  القانونية ضمانة  املراقبة 
املتدخلني يف تدبريها ترسيخا ملبدأ حتقيق الشفافية وعدم املس �ألسس اليت تقوم عليها املنافسة واملساواة 
أمام الطلبيات العمومية أثناء مرحلة إبرام الصفقات العمومية، و(اlلس األعلى للحسا�ت) ملا قضى 
بتأييد احلكم املستأنف يف شقه املتعلق مبؤاخذة املعين �ألمر مبخالفة عدم احرتام النصوص التنظيمية 
املتعلقة �لصفقات العمومية، وبتخفيض مبلغ الغرامة احملكوم به ابتدائيا إىل مخسة آالف (5.000,00) 

درهم، يكون قد أسس قضاءه على سند من القانون والواقع، وعلل قراره تعليال كافيا وسليما.
(القرار عدد 110 الصادر بتاريخ 2019/01/31 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/2323)

16. قرار إداري - شروطه وقف تنفيذه.

من املقرر أن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية رهني بتوفر عنصري اجلدية واالستعجال، واحملكمة ملا 
ثبت هلا من ظاهر و~ئق امللف ومستنداته أن الوسائل املعتمدة يف طلب إلغاء القرار اإلداري املطلوب 
وقف تنفيذه ال تتسم �جلدية، كما أنه ليس من شأن تنفيذ القرار اإلداري القاضي بفتح �ب الرتشيح 
قرار تكليف مؤقت أن يلحق به ضررا ال ميكن  املستأنف عليه مبقتضى  يتواله  الذي  املنصب  لولوج 
إصالحه، وانتهت إىل أن الظروف االستثنائية اليت تربر االستجابة لطلب وقف التنفيذ منتفية، تكون قد 

بنت قرارها على أساس قانوين، وعللته تعليال سائغا. 
(القرار عدد 130 الصادر بتاريخ 2019/01/31 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/2332)

=لتسديدات  املتعلقة  النفقات  تنفيذ  بتحديد كيفيات  تعلقه   - املالية  وزير  قرار   .17

والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية - طبيعته.
مبقتضى املادة 16 من املرسوم رقم 2.15.426 الصادر يف 15 يوليوز 2015 املتعلق �عداد وتنفيذ 
واإلرجاعات  والتخفيضات  التسديدات  فصل  املدرجة يف  النفقات  تنفيذ  فإن كيفيات  املالية،  قوانني 
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الضريبية املنصوص عليها يف املادة 42 من القانون التنظيمي رقم 130.13، حتدد بقرار للوزير املكلف 
النفقات املتعلقة  �ملالية، وأن قرار وزير املالية رقم 193.16 املطعون فيه يتعلق بتحديد كيفيات تنفيذ 
�لتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية، ال يعدو أن يكون إجراًء تنفيذg حيدد كيفية تنفيذ 
املادة 16 من  النفقات، وال يكتسي أي حجية منبثقة من ذاتيته، وإمنا يستمدها من  النوع من  هذا 
املرسوم رقم 2.15.426 املشار إليه، والذي اختذ (القرار) من أجل تطبيقه، وهو بذلك إجراء مل حيدث يف 
حد ذاته أي أثر قانوين مباشر وRائي يف املركز القانوين للطرف املخاطب به، وال يرقى إىل درجة القرار 

القابل لإللغاء.
(القرار عدد 145 الصادر بتاريخ 2019/02/07 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/1215)

18. تعويض عن املكافأة - شروط استحقاقه.

من املقرر أن كيفية التعويض عن املردودية حتكمها مقتضيات املرسوم رقم 02.03.535 يف مادته 
التاسعة، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس املباشر، وأن عنصر 
األجرة ال يتم أخذه بعني االعتبار إال بعد التنقيط، وأن مصطلح مكافأة املردودية ال وجود له يف الفصلني 
التنقيط  املدعى عليه أدىل بالئحة  يتعلقان �لتقييم والرتقية، وأن  اللذين  املذكور  املرسوم  10 و11 من 

والتعويض عن مكافأة املردودية املتعلقة والناجتة عن هذا التنقيط، واحملكمة ملا رفضت ملتمسه خبصوص 
إجراء حبث دون تعليل، وقضت لفائدة املدعية �لتعويض عن املكافأة دون أن تستند إىل معايري التنقيط 
والتقييم املقررة يف هذا اجلانب، وأRا �عراضها عن البت يف النازلة على النحو املذكور تكون قد جردت 

قرارها من أي أساس، وعللته تعليال فاسدا يوازي انعدامه.
(القرار عدد 150 الصادر بتاريخ 2019/02/07 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/1401)

19. مقرر عقوبة اإلقصاء املؤقت مع احلرمان من كل أجرة - مشروعيته.

إن احملكمة ملا استندت يف ما انتهت إليه يف تعليل قضائها إىل تقرير إحالة املعنية �ألمر (املطلوبة) 
على اlلس التأدييب وإىل اإلنذار بوجوب االلتحاق مبقر العمل، وتبني هلا أRا أدلت بشهادة داخل 
األجل القانوين مد�ا مخسة أgم، وأوردت اإلدارة اإلعالن �نقطاعها عن العمل واستئنافه من قبلها، 
وأRا (اإلدارة) قامت بتوجيه اإلنذار املذكور إىل غري عنوان املعنية �ألمر الصحيح، معتربة قرار جلنة املراقبة 
ال ميكن أن حيل حمل الفحص الطيب املضاد، وخلصت إىل افتقار وجود أسباب واقعية وقانونية تربر مقرر 
عقوبة اإلقصاء املؤقت مع احلرمان من كل أجرة ، وقضت بتأييد احلكم املستأنف القاضي �لغائه، تكون 

قد بنت قضاءها على أساس واقعي وقانوين، وعللت قرارها تعليال سليما وكافيا.
(القرار عدد 175 الصادر بتاريخ 2019/02/14 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/1550)

20. قرار ضمين برفض شهادة املاسرت - مشروعيته.

إن الدراسة �ألسالك اجلامعية العليا منظمة بضوابط بيداغوجية حمددة وفق معايري مضبوطة، وأن 
املدة الزمنية اليت تقتضيها الدراسة يف سلك املاسرت حمددة يف سنتني من الناحية املبدئية، وأن الطالب 
يسجل مرتني على األكثر يف نفس الوحدة، ويستفيد على األكثر من فصلني احتياطيني، وأن ثالث 
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سنوات هي أقصى مدة ميكن أن يقضيها الطالب يف سلك املاسرت إذا مت تقدمي طلب حتت إشراف 
املنسق البيداغوجي للسلك إىل رئيس املؤسسة لتحديد هذا األجل مع ضرورة تعزيز هذا الطلب مبربرات 
بشكل  بشأنه  القرار  وتتخذ  فيه،  تنظر  اليت  البيداغوجية  اللجنة  على  بدوره  ويعرض  ومعتربة،  مقبولة 
األكثر الستيفاء  على  تتجاوز شهرا  ملدة حمددة ال  األجل  هذا  لتمديد  واحدة  وملرة  استثنائي وحمدد 
الوحدات املتبقية بعد دراسة هذه احلاالت، واحملكمة ملا ثبت هلا أن املطلوب يف النقض مل يناقش رسالته 
رغم مرور 9 سنوات، وأن حمضر املناقشة احملتج به جمرد صورة مشسية غري مطابق لألصل وغري مؤرخ وال 
حيمل خامت وطابع الكلية، وقضت بتأييد احلكم املستأنف دون إجراء أي حتقيق يف ذلك، فإRا مل جتعل 

ملا قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه.
(القرار عدد 185 الصادر بتاريخ 2019/02/14 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/2209)

21. قرار العزل من أسالك الوظيفة العمومية - مشروعيته.

إن احملكمة ملا استندت يف ما انتهت إليه يف تعليل قضائها إىل أن اإلدارة أسست قرارها �إلضافة 
إىل املخالفات اليت متت مناقشتها أمام اlلس التأدييب على املخالفة ذات الصلة �قتحام املستأنف عليه 
(املطلوب) للجنة مناقشة املاسرت وفرض حضوره بلجنة املداولة، بينما خترج هذه املخالفة عن نطاق 
ما [قشه اlلس التأدييب، فضال عن عدم ثبو�ا، وتبني هلا خروج اإلدارة عن الضوابط اليت يقرها حق 
الدفاع، واليت تقتضي عرض املخالفات التأديبية موضوع املتابعة على املوظف املنسوبة إليه، ومتكينه من 
الدفاع عن نفسه، واعتربت القرار املطعون فيه القاضي بعزله من أسالك الوظيفة العمومية مشو� �لتجاوز 
يف استعمال السلطة، وخلصت إىل ¨ييد احلكم املستأنف القاضي �لغائه، تكون قد أسست قضاءها 

على سند من القانون والواقع، وعللته تعليال كافيا.
(القرار عدد 210 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/3252)

22. قرار سليب صادر عن رئيس اجلماعة - دعوى موازية - شروطها.

إن احملكمة ملا اعتربت أن طعن الطالب ال يتعلق بتدخل اجلماعة يف الرتاخيص اليت متنحها، بل 
أسس على األضرار اليت حلقت به بسبب إقامة أحد جريانه إسطبل للبهائم مبحاذاة منزله، وأن حاصل 
املطالبة حبقوقه عن طريق  يبقى يف وسعه  طلبه هو ضرر اجلوار، والذي ال تسعه دعوى اإللغاء، بل 
الدعوى املوازية أمام القضاء العادي، يف حني أن املقال االفتتاحي يهدف إىل إلغاء القرار السليب الصادر 
عن رئيس اجلماعة املطلوبة ملخالفته القانون �عتبار أن الطالب تقدم بتظلم إىل هذا األخري من أجل 
اختاذ قرار منع إقامة حظرية البهائم واإلسطبل املعد لذلك حفاظا على النظافة والوقاية الصحية، وذلك 
يف إطار ممارسة رئيس اجلماعة لصالحيات الشرطة اإلدارية، أي أن الطعن انصب على قرار الرفض 
الضمين الصادر عن رئيس اجلماعة بعدم منع إقامة إسطبل جماور ملنزل الطالب، أي بدعوى ضد قرار 
اجلماعة بقصد التوصل إىل إلغائه ½ثر قبل الكافة وليست دعوى بني اخلصوم، واحملكمة مبا حنته مل جتعل 

ملا قضت به من أساس.
(القرار عدد 215 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/412)
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23. رخصة إدارية - ترخيص بفتح مقهى وسط حي سكين - مشروعيته.

ملا كان الطالب قد متسك ½ن اجلماعة احلضرية بعد تبليغها بشكاية الطاعن قامت �يفاد جلنة 
تقنية مكونة من املكتب الصحي والوقاية املدنية وقسم التعمري والسلطة اإلدارية احمللية إىل عني املكان، 
فأجنزت حمضر معاينة ومل تسجل فيه أي مالحظة تستوجب االعرتاض على استغالل املقهى حمل النزاع، 
واحملكمة ملا استندت يف ما انتهت إليه من كون اجلماعة مل تعمل على إجراء حبث حول املنافع واملضار 
واستشارة اجلوار قبل منح الرتخيص بفتح املقهى وسط حي سكين، ودون مراعاة ما أثري أعاله، فإRا مل 

جتعل ملا قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه.
(القرار عدد 220 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/1322)

24. قرار اإلدارة برفض اإلعانة املالية يف إطار خمطط املغرب األخضر - مشروعيته.

مبقتضى املادة 7 من القرار املشرتك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير االقتصاد واملالية ووزير 
الداخلية عدد 10-3417 بتاريخ 2010/12/28 بتحديد إجراءات صرف إعانة الدولة من أجل التهيئة 
املائية الزراعية والتحسينات العقارية يف الضيعات الفالحية، يشرتط أن تكون األشغال احملددة يف امللف 
التقين قد مت إجنازها �لكامل. واحملكمة ملا ألغت احلكم املستأنف يف ما انتهى إليه دون مراعاة ما متسك 
املقام على  االستثماري  املبدئية على مشروعه  املوافقة  املطلوب وبعد حصوله على  الطالب بكون  به 
مزرعته املشروطة �لوفاء �لتزاماته وتقدمي طلبه للحصول على اإلعانة املالية اليت تقدمها الدولة املغربية يف 
إطار خمطط املغرب األخضر، قامت جلنة تقنية بزgرة ميدانية تبني هلا كون صهاريج املياه املوجودة قدمية 
وال ميكن أن تكون موضوعا للدعم، وأن آالت السقي غري مرتبة، لتستخلص أن املشروع املنجز غري 
مطابق للملف التقين، وبناء على االلتزام �ستكمال املشروع املقدم من طرفه و إمهاله 6 أشهر غري قابلة 
للتمديد من أجل القيام �إلصالحات املطلوبة، فقامت جلنة ~نية بزgرة لعني املكان، فالحظت مجلة 
من النواقص تشوب مشروعه ورفضت طلبه، تكون بذلك قد ركزت قضاءها على غري أساس قانوين، 

وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه.
(القرار عدد 230 الصادر بتاريخ 2019/02/28 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/2230)

25. دين - تعلقه بتعويضات منحتها الدولة لفائدة أحد موظفيها على إثر تعرضه حلادثة 

سري - عدم جواز حتصيله عن طريق التنفيذ املباشر املخول للخزينة العامة للمملكة.

الدين موضوع اإلنذار املطعون فيه يتعلق بتعويضات  إليه ½ن  انتهت  إن احملكمة ملا عللت ما 
منحتها الدولة لفائدة أحد موظفيها على إثر تعرضه حلادثة، وال ميكن حتصيله عن طريق التنفيذ املباشر 
والرسوم  الضرائب  ميدان  العمومية يف  الديون  للمملكة مبوجب مدونة حتصيل  العامة  للخزينة  املخول 
املباشرة واألداءات املماثلة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال سائغا.
(القرار عدد 250 الصادر بتاريخ 2019/02/28 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/1945)
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26. اختصاص نوعي - طلب تعويض عن خطأ احملافظ يف �سيس رسم عقاري - اجلهة 

املختصة =لبت فيه.
سيس  لما *ان الطلب يهدف إ� الحكم على احملافظ بتعويض املدعني من جراء ارتكاب احملافظ خلطأ يف̈ 

رسم عقاري مع األمر �جراء خربة، فهو نزاع ينعقد االختصاص بشأنه للمحاكم اإلدارية طبقا للمادة 
الثامنة من قانون 41.90 احملدث حملاكم إدارية اليت جتعلها خمتصة �لنظر يف التعويض عن األضرار اليت 
تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، و�عتبار احملافظ سلطة إدارية، فإن احملكمة اإلدارية ملا 

صرحت �ختصاصها نوعيا للبت يف الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. 
(القرار عدد 265 الصادر بتاريخ 2019/03/07 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/237)

27. اختصاص نوعي - موضوع النزاع يدخل يف إطار النشاط التجاري للشركة - اختصاص 

احملاكم التجارية.
ملا ثبت من خالل عقد الصفقة املربم بني الطرفني أن املستأنف عليها هي شركة جتارية مقيدة 
�لسجل التجاري، وأن موضوع النزاع يدخل يف إطار نشاطها التجاري، ويتعلق بتنفيذ أشغال النجارة 
اخلشبية واحلديدية خبصوص مشروع جتاري ال عالقة له ½ي مرفق عمومي، ويبقى اختصاص البت فيه 
نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية وليس للمحاكم اإلدارية، واحملكمة اإلدارية ملا صرحت بعدم اختصاصها 

نوعيا للبت يف الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
(القرار عدد 270 الصادر بتاريخ 2019/03/07 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/824)

28. اختصاص نوعي - عقد نقل - تعويض عن الضرر الالحق من جراء سقوط من القطار 

- اختصاص القضاء التجاري.
ملا كان طلب املدعي (املستأنف) يروم التعويض عما تعرض له ابنه بعد سقوطه من القطار يف 
إطار تنفيذ عقد النقل الذي كان يربطه �ملدعى عليه أثناء الرحلة اليت وقع �ا احلادث، وأن املكتب 
املذكور ميارس نشاطا جتارg حسب املادة السادسة من مدونة التجارة، فإن النزاعات املرتتبة عن عالقته 
بزبنائه حتكمها مقتضيات القانون اخلاص، مبا يف ذلك التعويض عن األضرار الناجتة مبناسبة تنفيذ عقد 
النقل الذي هو عقد جتاري طبقا للمادة 443 من نفس املدونة، و�لتايل ينعقد اختصاص الفصل يف 
الطلبات املتعلقة به للقضاء التجاري استنادا للمادة اخلامسة من القانون رقم 95.53 احملدث للمحاكم 
التجارية، واحلكم املستأنف مبا حناه من اعتبار النزاع حتكمه مقتضيات املادة 8 من القانون املنظم حملاكم 

إدارية قد جانب الصواب، ويتعني إلغاؤه.
(القرار عدد 275 الصادر بتاريخ 2019/03/07 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/438)

29. اختصاص نوعي - تدبري مفوض لشركة جتارية - تعويض عن األضرار الناجتة عن تسرب 

املياه - اختصاص القضاء اإلداري.
إن التدبري املفوض هو أسلوب تعاقدي لإلدارة، يرمي إىل متكني شخص معنوي خاص من إدارته 
وتدبريه ملرفق عام ملدة حمددة �دف تقدمي خدمات عامة حتت مراقبة السلطة املاحنة له، وأن ممارسة 
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املفوض هلا نشاطها يف إطار توزيع املاء والكهر�ء والتطهري السائل املمنوح هلا يف ظل التدبري املفوض 
هو جتسيد لتغيري أسلوب إدارة هذا املرفق العام الذي يبقى حمتكرا لنشاط هذا التدبري املفوض، وتكون 
من مث اجلهة املفوض هلا (املستأنفة) هي املسؤولة عن األضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات أشخاص 
القانون العام الذي تديره اجتاه األغيار، وذلك حبلوهلا حمل اجلهة املفوض هلا، ويف [زلة احلال فإن تراخي 
املدعى عليها يف القيام بصيانة وإصالح القناة العمومية لتصريف املياه العادمة، أدى إىل تسرب املياه 
 �

ها لهذه الوضع(ة، و%$#" القا�� منها إىل سكىن املدعي وأحلق أضرارا �ا، مما تبقى معه المفوض لها مسؤولة عن تدب12
ار الناتجة عن األعمال يف هذا اإلطار  �Aض األ%Dاعات وعن تع � � مثل هذه ال�2

�H تثار �
"Iالمسؤول(ة ال �

�H المؤهل لل$ت �L)الطب

هو القاضي اإلداري بصرف النظر عن الشكل القانوين الذي تتخذه املفوض هلا كشركة جتارية، واحملكمة 
االبتدائية ملا قضت �ختصاصها النوعي للبت يف الطلب يكون حكمها غري صائب وواجب اإللغاء.

(القرار عدد 280 الصادر بتاريخ 2019/03/07 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/821)

30. اختصاص نوعي - تنظيم ورشات تكوينية لفائدة األطر العاملة - تعاقد استنادا إىل 

مسطرة طلب العروض - اختصاص القضاء اإلداري.
عليها  املستأنف  مع  للتعاقد  العام  القانون  وسائل  من  وسيلة  اختارت  قد  املستأنفة  ملا كانت 
بلجوئها إىل صفقة حيكمها القانون العام استنادا إىل مسطرة طلب العروض، فإن احملكمة اإلدارية ملا 
تبني هلا أن العقد املربم بني الطرفني مت يف إطار صفقة تقدمي خدمات يف نطاق املرسوم رقم 2.12.349 
بتاريخ 2013/03/20 املتعلق �لصفقات العمومية، وأنه يهدف إىل تنظيم ورشات تكوينية لفائدة األطر 
العاملة يف جمال التأمني الصحي وتوفري الوسائل اللوجستيكية لتسيري املرفق العام، واعتربت أن البت يف 

النزاع القائم بني الطرفني يندرج ضمن اختصاصها النوعي، كان حكما صائبا وواجب التأييد.
(القرار عدد 285 الصادر بتاريخ 2019/03/07 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/804)

31. دفع بعدم االختصاص النوعي - التمسك بكون االختصاص يعود للمحكمة التجارية 

- صدور حكم عن احملكمة االبتدائية =الختصاص النوعي - طعن =الستئناف أمام 
حمكمة النقض - أثره.

مبقتضى الفصل 13 من القانون رقم 41.90 احملدث للمحاكم اإلدارية تبقى الغرفة اإلدارية مبحكمة 
النقض خمتصة كمرجع استئنايف �لنظر يف استئناف األحكام املتعلقة �الختصاص النوعي اليت أثريت 
أو  عادية  القضائية  اجلهة  أg كانت  وذلك  عدمه،  من  اإلداري  القضاء  اختصاص  بشأن  دفوع  فيها 
إدارية الصادرة عنها تلك األحكام، وما دام أن الدفع املثار بعدم االختصاص النوعي قدم أمام احملكمة 
االبتدائية مصدرة احلكم مبقولة أن االختصاص يعود للمحكمة التجارية، فإن ذلك ال يدخل يف هذا 

اإلطار، ويبقى الطلب غري مقبول.
(القرار عدد 305 الصادر بتاريخ 2019/03/14 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/831)

32. قرار العزل - �سيسه على أسباب مادية وقانونية - مشروعيته.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعن قد شارك يف الوقفة االحتجاجية لبعض رجال األمن يف الشارع 
العام، ومت خالهلا رفع الشعارات الرافضة لقرار االحتفاظ �م، وعربوا عن ذلك بتوجيه وابل من السب 
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والشتم والقذف لعناصر األمن احمللي مرددين شعارات تتمحور كلها حول رفضهم املطلق للتعليمات 
�الحتفاظ �م، وإصرارهم على االلتحاق بعائال�م، وقيامهم بعرقلة السري وإرغام السيارات على تغيري 
املتعلق �ملديرية  اجتاهها، واعتربت أن ذلك يشكل خمالفة ملقتضيات الظهري الشريف رقم 1.09.213 
العامة لألمن الوطين والنظام األساسي ملوظفي األمن الوطين وخاصة املواد 2 و14 و15 و16، وكذا املادة 
22 من نفس الظهري اليت تعترب الدعوة أو املشاركة يف أي عمل مجاعي خيل بقواعد االنضباط أو �لنظام 

العام سببا من أسباب توقيع العقوبة التأديبية دومنا حاجة الستشارة اlلس التأدييب، وخلصت �لتايل إىل 
كون قرار عزل الطاعن من عمله مؤسسا على أسباب مادية وقانونية صحيحة، تكون قد بنت قضاءها 

على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال سائغا.
(القرار عدد 440 الصادر بتاريخ 2019/04/04 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/3248)

33. قرار احملافظ بقبول تعرض استثنائي - مشروعيته.

مبقتضى الفصل 29 من ظهري التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه: «ميكن أن يقبل التعرض 
بصفة استثنائية من طرف احملافظ على األمالك العقارية ولو مل يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض 
سابق شريطة أن ال يكون امللف قد وجه للمحكمة االبتدائية». واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه 
ونزوال عند حكم هذا املقتضى ملا تبني هلا من و~ئق امللف أن التعرضات السابقة مت البت فيها من 
طرف احملكمة املختصة مبوجب أحكام مربمة وبني نفس املتعرضني احلاليني الذين مارسوا تعرضا�م داخل 
األجل واستنتجت - عن حق - عدم مشروعية قرار احملافظ بفتح أجل جديد للتعرض خلرقه املقتضى 
املذكور، ولعدم وجود مربرات استثنائية تسمح بذلك، ورتبت عن ذلك ¨ييدها للحكم املستأنف يف ما 
قضى به من إلغاء قرار احملافظ، وترتيب اآل~ر القانونية عن ذلك، وجاء قرارها معلال تعليال سائغا وكافيا 

وغري خارق للقانون يف شيء.
(القرار عدد 460 الصادر بتاريخ 2019/04/11 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/2541)

34. قرار ضمين لرئيس مصلحة املسح الطبوغرايف واخلرائطية - موضوعه رفض تسليم وصل 

إيداع امللف التقين اخلاص بتجزئة عقارية - مشروعيته.

ملا كان الطرف الطالب قد متسك بكون الرمسني العقاريني يتعلقان مبجموعة سكنية تنجز عرب 
أشطر ما دام دفرت التحمالت يلزم املطلوبة ببناء كافة األشطر وليس بوضع بناgت بشكل جزئي �لتتابع 
وليس بشكل اعتباطي، ولكل شطر من األشطر املذكورة حمضر تسليم مؤقت وRائي طبقا للفصل 24 
من قانون 25.90 املتعلق �لتجز©ت العقارية واlموعات السكنية وتقسيم العقارات والفصل 16 من 
املرسوم رقم 2.92.811 الصادر يف 1993/10/12 بتطبيقه، وأن ما أدلت به املعنية �ألمر هو جمرد و~ئق 
ختالف صراحة شكل حماضر التسليم اليت يتم حتريرها والتوقيع عليها من طرف أعضاء اللجنة فور االنتهاء 
فإن احملكمة مصدرة  السكنية،  التجز©ت واlموعات  االقتضاء وتشمل إجراءات  من االجتماع عند 
القرار املطعون فيه عندما ألغت احلكم املستأنف وقضت من جديد �لغاء القرار الضمين الصادر عن 
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رئيس مصلحة املسح الطبوغرايف واخلرائطية برفض تسليم وصل إيداع امللفني التقنيني دون مراعاة ما ذكر 
أعاله، مل جتعل ملا قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه.

(القرار عدد 480 الصادر بتاريخ 2019/04/11 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/2199)

35. قرار معدوم - صدوره عن جهة غري خمتصة ¯صداره - أثره.

إن احملكمة ملا ردت الدفع بعدم االختصاص املكاين بعلة أن القرار اإلداري املطعون فيه قرار معدوم 
ألنه صادر عن جهة غري خمتصة �صداره، وأن الذي له احلق يف إصداره هو وزير الرتبية الوطنية والتكوين 
املهين الكائن مبكاتبه مبدينة الر�ط �عتباره سلطة تسمية �لنسبة للطاعن حسب مقتضيات الفصل 65 
من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، مل خترق مقتضيات املادة املشار إليها أعاله، وتكون قد 

بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال سائغا.
(القرار عدد 520 الصادر بتاريخ 2019/04/18 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/2157)

36. قرار اإلعفاء الصادر عن رئيس احلكومة - الطعن فيه =إللغاء - اجلهة املختصة =لبت 

فيه.
مبقتضى الفصلني 65 و71 من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ختتص حبق التأديب السلطة 
اليت هلا حق التسمية، وال ميكن يف أي حالة من األحوال أن تكون العقوبة الصادرة �لفعل أشد من 
العقوبة اليت يقرتحها اlلس التأدييب اللهم إذا وافق عن ذلك رئيس احلكومة. وملا كان مقال الطعن أنه 
يهدف إىل احلكم �لغاء قرار اإلعفاء الصادر عن رئيس احلكومة، واحلال أن هذا القرار اختذ فقط يف 
نطاق الفصل 71 املذكور من أجل تشديد العقوبة، وهو غري مؤثر يف املركز القانوين للطاعن، ليبقى 
القرار الصادر عن وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي هو املؤثر يف املركز 
املذكور �عتباره قرارا صادرا عن سلطة التسمية، مما يبقى معه الطلب غري مندرج يف إطار املادة التاسعة 
من القانون رقم 41.90 احملدث مبوجبه حماكم إدارية، وإمنا يندرج ضمن االختصاص املوكول للمحاكم 

اإلدارية، ويتعني التصريح بعدم قبوله.
(القرار عدد 560 الصادر بتاريخ 2019/04/25 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/3870)

37. اختصاص نوعي - بر6مج الضمان متعدد املخاطر يف إطار خمطط املغرب األخضر - 

التزام شركة التأمني بضمان األضرار الناجتة عن الظروف املناخية - اختصاص القضاء 
اإلداري.

ملا كان الطلب يندرج يف إطار خمطط املغرب األخضر وبر[مج الضمان متعدد املخاطر املناخية 
لألشجار املثمرة احملدث من طرف وزارة الفالحة والصيد البحري بشراكة مع شركة التأمني قصد منح 
الفالحني املتضررين تعويضا عن األضرار الالحقة �م جراء ما قد تتعرض له حماصيلهم الفالحية من 
أضرار نتيجة ظروف مناخية، وهو ¨مني يستفيد من مسامهة مالية للدولة حبسب مستوى الضمان، فإن 
االختصاص نوعيا للبت يف الطلبات املرتتبة عنه ينعقد جلهة القضاء اإلداري، واحملكمة مصدرة احلكم 



136

املستأنف ملا صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت يف الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها 
واجب اإللغاء.

(القرار عدد 580 الصادر بتاريخ 2019/04/25 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/244)
=لنقض -  الطعن  بعدم  الضبط - موضوعه رفض شهادة  رئيس مصلحة كتابة  قرار   .38

مشروعيته.
إن احملكمة ملا عللت قضاءها ½ن اختصاص البت يف قانونية التبليغ من عدمها هو من اختصاص 
حمكمة املوضوع مستنتجة، واعتربت أن امتناع رئيس كتابة الضبط من تسليم شهادة بعدم الطعن �لنقض 
بعلة عدم قانونية التبليغ يبقى غري مربر وخارج عن اختصاصه، تكون طبقت القانون ما دام املشرع مل 
يوكل جلهاز كتابة الضبط تقدير قانونية التبليغ من عدمها وترتيب اآل~ر القانونية على ذلك، وجاء قرارها 

مرتكزا على أساس ومعلال تعليال سليما.
(القرار عدد 600 الصادر بتاريخ 2019/05/02 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/698)

39. بطالن إجراءات تنفيذ قرار استئنايف - العربة مبنطوق القرار موضوع التنفيذ.

إن احملكمة ملا استندت يف تعليل قضائها ½ن اجلامعة احملكوم عليها أجنزت حمضرا ورد فيه أن اللجنة 
املكونة من أستاذين تبني هلا أن الطالبة تستحق نفس النقطة اليت حصلت عليها، وأRا مدعوة إلعادة 
إجراء امتحان املادتني، وأن القرار االستئنايف موضوع التنفيذ اقتصر على إلغاء قرار رفض إعادة تصحيح 
ورقيت امتحان الطالبة، أي أن الطعن �إللغاء املقدم من طرفها مل ينصب على تشكيلة اللجنة املكلفة 
�لتصحيح اليت مل يقع جترحيها أو بسبب احنراف يف استعمال السلطة، تكون قد عللت قرارها تعليال 
سليما مادامت الطالبة مل تستظهر أمام احملكمة سوى �لقرار القاضي �لغاء قرار رفض إعادة تصحيح 
ورقيت االمتحان الذي اجتازته، والذي كان واضحا يف مبناه ومعناه ومل يكن موضوع طلب تفسري، وأRا 
(أي احملكمة) ¨كدت من تنفيذه من طرف اجلهة احملكوم عليها �عادة تصحيح الورقتني من طرف 

األستاذين التابعني للجامعة املعهود إليهما بتدريس املادتني. 
(القرار عدد 620 الصادر بتاريخ 2019/05/09 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/2009)

ا�لس  طرف  من  عليه  مستند  فيديو  شريط   - الوطين  األمن  أسالك  من  عزل  قرار   .40

التأدييب - مشروعيته.
إن احملكمة ملا استندت يف قضائها إىل أن شريط الفيديو املستدل به ال يرقى إىل مستوى احلجة 
املعتربة قانو[ ما دام مل يعزز ½ي دليل يؤكد إقرار مصداقيته من طرف اجلهة القضائية املختصة للتثبت 
من جرمية الرشوة املنسوبة للمستأنف عليه، وأن البحث خلص إىل أن شريط الفيديو يظهر جليا من 
خالله تسلم الشرطي املعين من يد بعض سائقي النقل املزدوج والسري أشياء يظهر أRا رشوة على اعتبار 
أنه ال يقوم بردها إىل أصحا�ا، واعتربت أن اlلس التأدييب بىن قناعته على االحتمال والتخمني دون 
مراعاة ما متسك به الطالب من كون الوقائع اليت وردت يف شريط الفيديو املستند عليه يف اختاذ قرار 
العزل هي وقائع صحيحة وتشكل حقيقة ~بتة بدليل إقرار املعين �ألمر كونه هو من مت تصويره بنفس 
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املكان والزمان، وأن اإلدارة هي اجلهة اليت هلا احلق يف حتديد خطورة مثل هذا التصرف، تكون قد ركزت 
قضاءها على غري أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه.

(القرار عدد 640 الصادر بتاريخ 2019/05/09 يف امللف اإلداري عدد 2017/1/4/2434)

41. قرار ¯لغاء الرتخيص =جتياز مباراة - مشروعيته.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن املستأنف عليه وجل املعهد الوطين للتهيئة والتعمري بتاريخ 3 مارس 2014، 
فيكون خاضعا ملقتضيات املرسوم اجلديد عدد 2.13.36 الصادر بتاريخ 2013/06/20، وليس للمرسوم رقم 
2.91.69 الصادر بتاريخ 27 مارس 1991 الذي مت نسخه �ملرسوم املذكور، وأنه يتضح من قرار توظيفه 

أنه التحق �ألسالك اإلدارية بتاريخ 5 شتنرب 2003، ومت ترسيمه بتاريخ 14 ماي 2013، وأن اإلدارة قد 
رخصت له مبتابعة التكوين بسلك املاسرت املتخصص يف التهيئة والتعمري، وليس بسلك التكوين املستمر، 
ومت تسجيله وفق الشروط اخلاصة، واليت تشري فقط إىل اإلجازة والرتخيص مبتابعة الدراسة املسلم من 
طرف اإلدارة كما هو واضح من نسخة اإلعالن عن املباراة للسنة الدراسية 2013/2014، واعتربت أن 
املعين �ألمر مستوف للشروط الواردة يف املرسوم رقم 2.13.36 املشار إليه أعاله خاصة يف مواده 1 و8 

و10، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال سائغا.
(القرار عدد 700 الصادر بتاريخ 2019/05/23 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/3759)

42. قرار اجلماعة الساللية - قرار ضمين للسلطة احمللية برفض تنفيذه - مشروعيته.

ملا ثبت من و~ئق امللف والقرار املطعون فيه �لنقض أن السلطة اإلدارية احمللية عملت على تنفيذ 
القرار الصادر عن اجلماعة الساللية حسب حمضر التنفيذ املدىل بنسخة منه، واحملكمة ملا عللت قضاءها 
½ن املستأنف مل يثبت مبقبول كون العقار موضوع النزاع يدخل ضمن األراضي الواقعة داخل دوائر الري 
اليت تندرج املنازعات بشأRا ضمن مقتضيات الظهري الشريف رقم 2.69.30 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 
1969، واليت يعود lلس الوصاية البت يف النزاع املتعلق �ا، تكون قد بنت قضاءها على أساس من 

القانون، وعللت قرارها تعليال سائغا.
(القرار عدد 740 الصادر بتاريخ 2019/05/30 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/645)

43. قرار ضمين برفض التشطيب على السيارة من بيان القبول املؤقت - مشروعيته.

إن احملكمة ملا تبني هلا من و~ئق امللف أن املستأنف عليه �در إىل حتويل تسجيل السيارة يف 
امسه حتت نظام القبول املؤقت، واعتربت أنه أصبح ملزما �لرسوم اجلمركية وغريها من الرسوم واملكوس 
الواجب أداؤها حبسب ما تنص عليه مقتضيات الفصل 87 من مدونة اجلمارك والضرائب غري املباشرة 
بصرف النظر عن املعترب املالك القانوين للسيارة ونوع النزاع الناشئ بينه واملستأنف حول إمتام عملية 
القبول املؤقت تبقى خمتلفة عن مسؤولية احلائز  التفويت والتعشري، كما أن مسؤولية املصرح يف نظام 
للبضاعة بدون سند الختالف األساس القانوين لكل واحدة منهما، و�لتايل تبقى مطالبته �لتشطيب 
النظام دون تسوية وضعية السيارة جتاه إدارة اجلمارك ال جيد له سندا يف مدونة  على امسه من ذلك 

اجلمارك، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ومل خترق املقتضيات القانونية احملتج �ا.
(القرار عدد 820 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/491)
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44. قرار إداري - سلوك مسطرة التظلم - أثره.

مبقتضى املادة 23 من القانون رقم 41.90 احملدث مبوجبه حماكم إدارية، جيب أن تقدم طلبات 
إلغاء القرارات الصادرة عن السلطة اإلدارية بسبب جتاوز السلطة داخل أجل ستني يوما يبتدئ من نشر 
أو تبليغ القرار املطلوب إلغاؤه إىل املعين �ألمر، وجيوز للمعنيني �ألمر أن يقدموا قبل انقضاء األجل 
املنصوص عليه يف الفقرة السابقة تظلما من القرار إىل مصدره أو رئيسه، ويف هذه الصورة ميكن رفع 
طلب اإللغاء إىل احملكمة اإلدارية داخل أجل ستني يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض 
التظلم اإلداري كليا أو جزئيا، وإذا التزمت السلطة اإلدارية املرفوع إليها التظلم الصمت يف شأنه طوال 
ستني يوما اعترب سكو�ا عنه مبثابة رفض له ما مل ينص قانون على خالف ذلك، وللمعين �ألمر حينئذ 
أن يطعن يف ذلك أمام احملكمة اإلدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستني يوما املشار 
إليها أعاله، واحملكمة ملا عللت قضاءها ½ن الثابت من معطيات القضية أن املستأنفني تقدموا بتظلم 
بشأن القرار اإلداري املطعون فيه، ومل يتوصلوا ½ي جواب عنه خالل أجل الستني يوما املوالية للتاريخ 
املذكور، ومل يتقدموا �لدعوى إال بعد انصرام األجل املنصوص عليه يف املادة 23 املذكورة أعاله، وأن 
توصلهم مبراسلة من ممثل السلطة اإلدارية احمللية خالل سنة 2017 خبصوص عدم إمكانية إعادة النظر 
يف قرارات جملس الوصاية ليس من شأنه أن يفتح هلم أجال جديدا للطعن، تكون قد بنت قرارها على 

أساس من القانون، وعللته تعليال سائغا.
(القرار عدد 840 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/676)

45. ترخيص =لبناء - عقار غري حمفظ حمل منازعة يف حقيقة التملك على الشياع – أثره.

إن احملكمة ملا أسندت يف ما انتهت إليه إىل أن العقار موضوع الرتخيص �لبناء غري حمفظ وغري 
مستجمع للشروط املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من القانون رقم 25.90 املتعلق �لتجز©ت العقارية 
واlموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأن املستأنف يقر صراحة ½ن املستأنف عليها راجعته بشأن 
الرخصة موضوع الدعوى، وأخربها بسند متلك طاليب الرخصة رغم أنه غري خمتص للقول مبدى صحة 
أي سند من سندات التملك املقدمة له، وحل حمل القضاء يف ترجيح احلجج، واقرتاح نوع الدعاوى 
اليت جيب عليها أن متارسها يف ما خيص الطعن �لزور بشأن السند املقدم أمامه من قبل املرخص هلما 
�لبناء، مما يعين أن العقار موضوع الرتخيص �لبناء ال زال قيد املنازعة يف حقيقة التملك على الشياع، 

تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون، وعللته تعليال سائغا.
(القرار عدد 880 الصادر بتاريخ 2019/07/04 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/985) 

46. اختصاص نوعي - مسطرة التحفيظ - تعرضات - اجلهة املختصة للبت هي حمكمة 

التحفيظ.
ملا ثبت من و~ئق امللف، والسيما شواهد التعرض على التحفيظ، أن األمر يتعلق مبسطرة حتفيظ 
للعقارات املدعى فيها من طرف الدولة (امللك اخلاص)، و�لتايل فإن أي نزاع بشأRا ال ميكن تصوره 
إال يف نطاق التعرض على التحفيظ، وتبقى حمكمة التحفيظ هي اجلهة القضائية املختصة نوعيا للنظر 
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يف الطلب، واحملكمة اإلدارية ملا قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت يف الطلب تكون قد صادفت 
الصواب، وحكمها واجب التأييد.

(القرار عدد 900 الصادر بتاريخ 2019/07/04 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/3003)

47. قرار احملافظ - رفض تقييد حكم قضائي �ائي - مشروعيته.

إن احملكمة ملا أوردت يف تعليل قرارها بكون [زلة احلال تتعلق حبكم قضى بقسمة عقار حمفظ، 
وفرز نصيب املدعني فيه مبصادقته على تقرير اخلربة، وحتميل األطراف الصائر حبسب حصة كل واحد 
منهم مع رفض �قي الطلب، والذي أصبح Rائيا وحائزا لقوة الشيء املقضي به، واعتربت بناء عليه 
احملافظ ملزم بتنفيذه وتسجيله �لرسم العقاري، وردت ما متسك به من عدم مشول دعوى القسمة مجيع 
املالك على الشياع �لرسم العقاري املذكور وعدم سلوك مسطرة التقييد االحتياطي للحفاظ املؤقت على 
الوضعية اليت كانت إ�ن رفع دعوى القسمة بكون ذلك ال يعفيه من تقييد احلكم املذكور بعد أن سبق 
للمستأنفني تنفيذه سنة 2010 وحدد هلم مأمور التنفيذ وكذا اخلبري نصيبهم وحازوه، أما الشركاء اجلدد 
فقد اشرتوا قطعهم من املالكني اآلخرين مع تعيني املساحة املبيعة، ومل يسبق ألحد أن ادعى حقا على 
اجلزء الذي تقرر فرزه للمستأنفني طاليب دعوى اإللغاء موضوع [زلة احلال، أما �لنسبة ملسطرة التقييد 
االحتياطي فإRا مل تكن إلزامية يف ظل القانون الواجب التطبيق على النازلة يف القسمة الذي هو ظهري 
12 غشت 1913، احرتاما ملبدأ عدم رجعية القوانني، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم املستأنف يف ما 

انتهى إليه، وجاء قرارها غري خارق للمقتضيات احملتج خبرقها، وغري حمرف للوقائع يف شيء، ومعلال 
تعليال كافيا وسائغا.

(القرار عدد 920 الصادر بتاريخ 2019/07/11 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/440)

48. قرار ترخيص =لبناء - عقار مملوك على الشياع - مشروعيته.

إن احملكمة ملا أوردت ضمن تعليل قرارها ½Rا و�طالعها على و~ئق امللف تبني هلا أن العقار 
موضوع مطلب التحفيظ مملوك على الشياع بني عدد من املالكني مبا فيهم املستأنف عليه، واعتربت أنه 
يف ضوء عدم وجود أي قسمة رضائية أو قضائية بني الطرفني، فإنه ال ميكن منح أي ترخيص خبصوصه 
من قبل رئيس اlلس اجلماعي، وردت ما مت التمسك مبن من األطراف ميلك النصيب األكرب من هذا 
العقار من عدمه نظرا لآل~ر الواقعية والقانونية اليت قد ترتتب عن هذا الرتخيص، واليت ال يستلزم معها 
منح أي ترخيص �لبناء إال عند وضوحها وعدم املنازعة فيها، واستخلصت - عن حق - عدم مشروعية 
للحكم  ¨ييدها  ذلك  ورتبت عن  أساس،  على  قيامه  لعدم  للمستأنف  املمنوح  �لبناء  الرتخيص  قرار 

املستأنف الذي قضى �لغائه، وجاء قرارها معلال مبا يكفي ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 960 الصادر بتاريخ 2019/07/18 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/2856)

49. تعاقد مبوجب سندات الطلب - شروط صحته.

لصحتها وجوب حصول  يشرتط  الطلب  تتم عن طريق سندات  اليت  املعامالت  أن  املقرر  من 
املقاول من اإلدارة على سندات التسليم إلثبات إجناز هذه املعاملة، وحتقق تسلمها لألشغال موضوعها 
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خمتوم وموقع عليه من قبل اآلمر �لصرف أو من هو خمول له احلق يف تسليم موضوع املعاملة، واحملكمة 
ملا ثبت هلا أن واقعة تسليم األشغال متحققة استنادا للمحضر املوقع عليه من طرف رئيس اجلماعة 
احلضرية يشري فيه إىل أن األشغال أجنزت بنسبة %100، واعتربت أن املقاولة حمقة يف احلصول على 

مقابل األشغال املنجزة، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوين، وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 1140 الصادر بتاريخ 2019/09/26 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/51)

50. تبليغ - عدم اإلشارة إىل اهلوية الكاملة للمبلغ إليه وتوقيعه - أثره.

من املقرر أن التبليغ املعتد به هو الذي يتضمن اهلوية الكاملة للمبلغ إليه وتوقيعه أو اإلشارة إىل 
رفضه اإلدالء �هلوية والتوقيع، ألن ذلك يعترب من البيا[ت اجلوهرية اليت ال يصح التبليغ إال �ا تطبيقا 
ألحكام املقتضيات املشار إليها أعاله، واحملكمة ملا عللت ما انتهت إليه ½ن احلكم املستأنف مت تبليغه 
لكل من وزارة الصحة ورئيس احلكومة، و�لتايل فإن مقال الطعن �الستئناف املقدم من طرف الوكيل 
القضائي للمملكة بصفته [ئبا عن السيدين رئيس احلكومة ووزير الصحة يظل غري مقبول من الناحية 
الشكلية لتقدميه خارج األجل القانوين املنصوص عليه يف املادة 9 من القانون 80.03 احملدثة مبوجبه حماكم 
االستئناف اإلدارية الصادر بتاريخ 14 فرباير 2008، تكون قد ركزت قضاءها على غري أساس، وجاء 

قرارها خارقا للمقتضيات املذكورة.
(القرار عدد 1165 الصادر بتاريخ 2019/10/03 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/3707)

51. تصويت على مقرر عزل رئيس جملس مجاعة - أثره.

إن احملكمة ملا أوردت ضمن تعليل قرارها ½نه لئن كان يبدو من حماضر دورات اlلس اجلماعي 
املدىل �ا من طرف املستأنف أن أعمال تلك الدورات كانت تتسم �لتوافق واالنسجام وحتظى �إلمجاع، 
فإن ذلك ليس من شأنه أن مينع أعضاء اlلس من املطالبة �عمال مقتضيات املادة 70 من القانون 
التنظيمي رقم 113.14 املتعلق �جلماعات واملقاطعات، و�لتايل إصدار مقرر بعزل الرئيس من مهامه 
الثابت  إذ  الذي يعطي هذه املكنة كما هو عليه األمر يف [زلة احلال،  القانوين  النصاب  كلما توفر 
أن ثالثة أر�ع (3/4) أعضاء اlلس صوتوا �ملوافقة على اختاذ املقرر السالف الذكر، ومعلوم أن هذه 
الوضعية جتعل ما متسك به املستأنف غري جدير �العتبار شأنه يف ذلك شأن ما ادعاه من انتفاء حرية 
األعضاء املذكورين لكوRم وقعوا على اعرتافات بدين لفائدة أحد أعضاء اlلس لعدم إدالئه مبا يثبت 
ذلك، ورتبت عن ذلك ¨ييدها للحكم املستأنف يف ما انتهى إليه، ومل تكن ملزمة �جراء حبث أو 
أي إجراء من إجراءات التحقيق ما دامت قد توفرت على العناصر الواقعية والقانونية للبت يف موضوع 
النزاع، وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح من القانون، ومعلال تعليال سائغا وكافيا وغري خارق ألي 

إجراء مسطري.
(القرار عدد 1175 الصادر بتاريخ 2019/10/03 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/3121)
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52. طلب األجرة عن تدريس ساعات إضافية =جلامعة - خضوعها ملقتضيات املرسوم رقم 

2.08.11 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008.

مبقتضى املرسوم رقم 2.08.11 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008 املتعلق مبنح التعويضات لألساتذة 
العرضيني، يتم حتديد هذه التعويضات إما حبسب اإلطار أو الشهادة وفق نسب حمددة. واحملكمة ملا 
ثبت هلا أن املستأنف عليه قدم لفائدة اجلامعة ساعات إضافية لطلبة االقتصاد يف مادة املعلوميات مبعدل 
32 ساعة برسم املوسم الدراسي األول وساعات إضافية  لطلبة احلقوق يف مادة املعلوميات، ولطلبة 

االقتصاد يف مادة الرgضيات برسم املوسم الدراسي التايل مبعدل 161 ساعة، وأيدت احلكم املستأنف، 
تكون قد خالفت املقتضى أعاله، وجاء قرارها  معلال تعليال فاسدا يوازي انعدامه، وغري مرتكز على 

أساس من القانون.
(القرار عدد 1236 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/847)

53. تنفيذ - توصل اإلدارة ¯خبار =حلجز - عدم اإلدالء ¥ي تصرف إجيايب - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن احملجوز عليها (طالبة النقض) توصلت مبحضر اإلعذار املضمن به 
املبلغ احملكوم به الواجب التنفيذ، وكذا �خبار �حلجز، ومل تدل ½ي تصرف إجيايب يفسر أRا بصدد 
تنفيذ حكم Rائي، تكون قد أبرزت عنصر االمتناع عن تنفيذ ما قضى به السند التنفيذي الذي قضى 
عليها �ألداء، واملعترب الوثيقة األساسية يف مباشرة مسطرة احلجز لدى الغري، وجاء قرارها معلال تعليال 

سائغا، ومرتكزا على أساس.
(القرار عدد 1238 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/3048)

54. قرار عزل 6ئب رئيس جلنة التعمري =جلماعة - تشييده لبناء يف ملكه بدون رخصة - 

أثره.

إن احملكمة ملا تبني هلا من و~ئق امللف أن املستأنف (الطالب) قام بتشييد بناء بدون رخصة برتاب 
اجلماعة اليت يشتغل فيها [ئبا لرئيس جلنة التعمري، وصدر على إثر ذلك أمر فوري �يقاف األشغال 
من طرف نفس اجلهة يف إطار املادة 67 من نفس القانون، لتستخلص - عن حق - ثبوت املخالفة يف 
ظل عدم إدالئه ½ي رخصة صادرة لفائدته ¨ذن له �لبناء وعدم طعنه يف احملضر املذكور، أو املنازعة 
يف قرار إيقاف األشغال، واعتبار ما قام به أفعاال متس ½خالقيات املرفق العمومي لتنافيها مع الصفات 
اليت يتعني أن يتحلى �ا عضو اlلس اجلماعي �عتباره منتميا للجهاز التقريري ملرفق اجلماعة، والذي 
يفرتض فيه أن يكون أحرص من غريه على تطبيق القانون ومراعاة مصاحل اجلماعة اليت هو عضو فيها، 
ورتبت عن ذلك ¨ييدها للحكم املستأنف يف ما انتهى إليه من عزله من عضوية جملس اجلماعة، وجاء 

قرارها غري خارق للمقتضيات احملتج خبرقها، ومعلال تعليال كافيا وسائغا.
(القرار عدد 1247 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/3474)
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55. تعويض عن الضرر - إثباته.

من املقرر أن إثبات الضرر أو نفيه من األمور الواقعية اليت تقدرها حمكمة املوضوع، واحملكمة ملا 
تبني هلا ½ن الطالب مل يثبت عناصر الضرر الذي يدعيه، واعتربت أن طلب التعويض غري مؤسس، 

تكون قد بنت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليال سائغا.
(القرار عدد 1266 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف اإلداري عدد 2018/1/4/2487)

56. طلب إيقاف تنفيذ قرار استئنايف - مربراته.

ملا كان الوكيل القضائي للمملكة قد تقدم نيابة عن عامل اإلقليم مبقال يلتمس من خالله إيقاف 
تنفيذ القرار الصادر عن حمكمة االستئناف اإلدارية �لر�ط الذي ألغى احلكم املستأنف وقضى برفض 
الطلب، وذلك استنادا إىل كون أسباب الطعن اليت بين عليها مقال الطعن �لنقض جدية وحامسة، وإىل 
كون تنفيذ القرار القضائي املراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن خيلق أوضاعا وخيلف أضرارا يصعب تداركها 
مستقبال، ال سيما وأن اإلخالالت املنسوبة للمطلوب متس ½خالقيات املرفق العام وتضر بشكل كبري 
مبصاحل اجلماعة، وأن من شأن متكينه من ممارسة العضوية مبجلس اجلماعة ومهام النائب الثالث إفساح 
اlال أمامه للتمادي يف سلوكه وتصرفاته غري القانونية، وذلك إىل حني البت يف طلب النقض املرفوع 
ضد نفس القرار، فإنه قد تبني من ظاهر و~ئق امللف وجود ظروف استثنائية تربر االستجابة لطلب 

إيقاف التنفيذ.
(القرار عدد 1272 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/4275)

57. جملس اجلماعة - إجراء انتخا=ت تكميلية - املقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.

إن احملكمة ملا عللت قرارها ½ن املادة 153 من القانون رقم 59.11 بشأن انتخاب أعضاء اlالس 
اجلماعية يف فقر�ا السادسة تنص صراحة على اإلجراءات اليت جيب سلوكها عند فقد جملس اجلماعة 
املنتخب أعضاءه عن طريق االقرتاع الفردي ألي سبب آخر غري إلغاء االنتخا�ت الثلث على األقل 
من عدد أعضائه، فإنه جيب إجراء انتخا�ت تكميلية، وأن املقتضيات القانونية الواجبة التطبيق يف [زلة 
احلال جتعل املقصود من اlلس اجلديد الوارد �ملادة 75 أعاله اlلس بتشكيلته اجلديدة اليت تتكون من 
األعضاء غري املستقلني واألعضاء املنتخبني يف إطار انتخا�ت تكميلية، و�لتايل فإن إعادة االنتخا�ت 
�لنسبة لكامل اlلس اجلماعي تبقى غري مؤسسة قانو[، مما يستوجب إعادة االنتخا�ت فقط �لنسبة 
للدوائر اليت استقال األعضاء املنتخبون منها ودون األعضاء غري املستقلني من عضوية اlلس الذين 
يبقى من حقهم االحتفاظ بعضويتهم، واعتربت أن طلب تعرض الغري اخلارج عن اخلصومة غري مؤسس 

بدوره، تكون قد تقيدت �لنقطة القانونية اليت بتت فيها حمكمة النقض.
(القرار عدد 1275 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/4305)

والسلطات  العمران  شركة  بني  اتفاقية  تنفيذ  عن  6شئة  نزاعات   - نوعي  اختصاص   .58

العمومية - اختصاص القضاء اإلداري.
لئن حتولت شركة العمران مبقتضى الفقرة األخرية من املادة الثانية من القانون رقم 27.03 إىل شركة 
مسامهة جهوية تسمى «العمران»، فإRا بقيت تقوم �ملهام اليت تندرج ضمن املرفق العمومي يف إطار 
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االتفاقات اليت تربمها هلذا الغرض مع السلطات العمومية املعنية، وهو ما ينطبق على املشروع السكين 
موضوع النازلة املتعلق �جناز جتزئة «رgض سايس»، مما تكون معه النزاعات الناشئة عن تنفيذه ومن 
ضمنها تعويض ذوي احلقوق يف األرض اجلماعية عن حقوق السطحية من اختصاص القضاء اإلداري، 
واحملكمة اإلدارية ملا صرحت �نعقاد اختصاصها نوعيا للبت يف الطلب يكون حكمها صائبا وواجب 

التأييد.
(القرار عدد 1280 الصادر بتاريخ 2019/10/17 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/5225)

59. طلب التجريد من العضوية يف جملس اجلهة - ترحال سياسي - مفهومه.

التنظيمي رقم 29.11 املتعلق �ألحزاب السياسية واملادة 54 من  القانون  مبقتضى املادة 20 من 
القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق �جلهات، فإن مفهوم التخلي عن االنتماء السياسي الذي يرتتب 
عليه جتريد املنتخب من العضوية يف اlلس جيب أن يفهم يف سياقه العام، وذلك �لتخلي عن االنتماء 
السياسي إما صراحة أو ضمنا �ختاذ تصرف قانوين يستفاد منه ذلك، ما دام أن حرية املنتخب يف 
تغيري انتمائه السياسي مقيدة حبقوق الناخبني وحقوق اهليئات السياسية اليت رشحته ملهام انتدابية يف 
نطاق تعاقد معنوي بني الطرفني يوجب على املنتخب عدم املساس �لتوجه السياسي للحزب الذي 
ينتمي إليه وبر[جمه االنتخايب، كما يلزمه عدم خيانة أصوات الناخبني بعد أن قدم هلم بر[جما يلخص 
اختيارات احلزب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، ومتكن بذلك من إقناعهم بتطبيقها أثناء 
متكني احلزب من دواليب تسيري الشأن العام، وبذلك يكون الرتحال السياسي وفقا هلذا املفهوم غري 
مقتصر على جمرد تقدمي استقالة من احلزب بقدر ما هو سلوك وممارسة ال تعطي قيمة لاللتزام السياسي 

ومصداقية للعمل احلزيب.
(القرار عدد 1329 الصادر بتاريخ 2019/10/24 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/570)

60. قرار العامل برفض اختاذ قرار العزل - مستشار مجاعي - ارتباطه مع اجلماعة برخصة 

استغالل حمل جتاري - أثره.
من املقرر قانو[ أنه مينع على كل عضو من أعضاء جملس اجلماعة أن يربط مصاحل خاصة مع 
اجلماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع جمموعات اجلماعات الرتابية اليت تكون اجلماعة عضوا فيها، 
أو مع اهليئات أو مع املؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة هلا، وأن يربم معها أعماال أو عقودا 
للكراء أو االقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى �م أمالك اجلماعة، أو أن يربم معها صفقات األشغال 
أو التوريدات أو اخلدمات، أو عقودا لالمتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبري املرافق العمومية 
بصفة  ذلك  املصاحل، سواء كان  تنازع  إىل  يؤدي  قد  نشاط  عامة كل  بصفة  ميارس  أن  أو  للجماعة 
شخصية أو بصفته مسامها أو وكيال عن غريه أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، واحملكمة ملا ثبت هلا 
أن الطالب يعترب مستشارا مجاعيا ويرتبط جبماعته برخصة استغالل للمحل التجاري، واستخلصت - 
عن حق - سرgن املقتضى املشار إليه أعاله وعدم مشروعية قرار العامل الرافض الختاذ إجراءات العزل 
يف حقه، حىت ولو كان الرتخيص �الستغالل صادرا قبل اكتسابه لعضوية اlلس اجلماعي احلايل، بعدما 
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كانت وضعيته االنتخابية هلذه العضوية خمتلة أصال نظرا للرابطة الشخصية اليت جتمعه بنفس اجلماعة، 
ورتبت عن ذلك ¨ييدها للحكم املستأنف يف ما انتهى إليه، فقد جاء قرارها غري خارق للقانون يف 

شيء، ومعلال تعليال سائغا وكافيا.
(القرار عدد 1565 الصادر بتاريخ 2019/12/19 يف امللف اإلداري عدد 2019/1/4/5965)

61. اتفاقية التبادل احلر - عمليات توريد واسترياد - إجراء مراقبة الحقة على املنشأ من 

طرف إدارة اجلمارك - أثره.
من حق اإلدارة اجلمركية وفق مقتضى املادة 32 من برتوكول قواعد املنشأ أن تطلب إجراء مراقبة 
الحقة على املنشأ للشواهد اليت تديل �ا أطراف عمليات التوريد واالسترياد، للتأكد من صحة هذه 
الشواهد ومدى مطابقتها ملا هو منصوص عليه يف برتوكول االتفاق املربم بني الدول األعضاء يف اتفاقية 

التبادل احلر، وحيق لألطراف االستفادة من اإلعفاءات اجلمركية موضوع االتفاقية.
(القرار عدد 122 الصادر بتاريخ 2019/01/31 يف امللف اإلداري عدد 2016/2/4/1629)

62. قرار الشفعة - صدوره عن وزير املالية أو من فوض إليه يف ذلك - أجل الطعن فيه.

تفويض  بني  اختالف   - القضائي  الطعن  ¥جل  ارتباطه  عدم   - االختصاص  عيب 
االختصاص وتفويض اإلمضاء - أثره.

إن قرار الشفعة الذي يصدر عن وزير املالية أو من فوض إليه يف ذلك لئن كان قرارا إدارg إال أنه 
منظم مبقتضى املادتني 143 و218 من املدونة العامة للضرائب، و�لتايل خيضع يف إصداره وآجال الطعن 
فيه إىل املقتضيات اخلاصة الواردة �ذه املدونة، واليت ال تتضمن أي مقتضى قانوين حييل على مقتضيات 

املادة 23 من القانون رقم 90-41 احملدث مبوجبه حماكم إدارية.
من املقرر أن عيب االختصاص يف القرار اإلداري يعترب من العيوب غري املرتبطة ½جل الطعن 
القضائي، وأن هناك اختالفا كليا بني تفويض االختصاص وتفويض اإلمضاء. وإذا كان املشرع قد أوكل 
االختصاص بشأن اختاذ قرار يف موضوع معني إىل شخص بعينه، فإن صحة تفويض هذا األخري لغريه، 

يقتضي أن يكون هذا التفويض يف االختصاص، وليس التفويض يف اإلمضاء.
(القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 2019/02/14 يف امللف اإلداري عدد 2017/2/4/2870)

=لربيد  رجوعها   - إقراره  يف  الوارد  عنوانه   - الضريبة  ¥داء  امللزم  إىل  رسالة  توجيه   .63

املضمون مبالحظة أن العنوان غري م - أثره. 
إن قيام إدارة الضرائب بتوجيه رسالة إىل امللزم ½داء الضريبة بعنوانه الوارد يف إقراره، ورجوع هذه 
الرسالة �لربيد املضمون مبالحظة مفادها أن العنوان غري �م، فإن اخلاضع للضريبة يعترب مبلغا تبليغا 
صحيحا بتلك الرسالة بعد مرور 10 أgم عن التعذر، واإلدارة عند تطبيقها ملسطرة التصحيح يف مواجهة 

امللزم، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
 (القرار عدد 316 الصادر بتاريخ 2019/03/14 يف امللف اإلداري عدد 2017/2/4/4177)
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64. صفقة عمومية - خصوصية مسطرة اإلثبات.

إذا كان إثبات االلتزام يف إطار الصفقات العمومية حتكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر قيمة 
األشغال املنجزة واإلدالء �لكشف احلسايب النهائي موقع ومقبول من طرف مجيع األطراف، فإن ذلك 
يعد تدبريا ووقاية للحفاظ على املال العام، وعدم صرف االعتمادات املخصصة للصفقة دون احرتام 
هلذه الضوابط، إال أن هذه الشكلية يف اإلثبات ال ميكن أن متتد إىل مرحلة املنازعة القضائية، ال سيما 
وأن املدعي ما فتئ يعيب على اإلدارة عدم تعاوRا يف هذا الشأن إلعداد هذه الو~ئق، و�لتايل حيق له 
اللجوء إىل القواعد العامة يف اإلثبات، واحملكمة ملا جلأت يف إطار التحقيق إىل األمر خبربة يف املوضوع، 
و¨كد هلا من التقرير املنجز �ا أن هناك أشغاال أخرى ثبت إجنازها من طرف املطلوب يف النقض، وأنه 
يستحق عنها تعويضا، وقضت على النحو الوارد يف منطوقها، تكون قد استندت إىل حقائق ومعطيات 

واقعية أثبتتها اخلربة، وجاء قرارها معلال وسليما.
(القرار عدد 325 الصادر بتاريخ 2019/03/14 يف امللف اإلداري عدد 2017/2/4/2099)

65. تبليغ - مفهوم «عنوان مغلق» الوارد يف املادة 219 من املدونة العامة للضرائب.

يقصد �لعنوان مغلق �عتباره حالة من حاالت تعذر التبليغ املنصوص عليها يف املادة 219 من 
املدونة العامة للضرائب ليس فقط عدم تواجد أي أحد به وقت التبليغ، وإمنا كونه غري مشغل �ملرة. 
واحملكمة ملا ثبت هلا أن املطلوبني قد بلغوا برسالة التصحيح األوىل بنفس العنوان، ويف غياب ما يثبت 
كون احملل قد مت إفراغه من ساكنيه وإغالقه بصفة مستمرة، اعتربت أن إفادة عون اإلدارة اجلبائية بكونه 
طرق الباب عدة مرات ومل جيبه أحد رغم تكراره للمحاولة بتارخيني خمتلفني، ال يفيد كون العنوان مغلقا 
�ملعىن الذي قصده املشرع يف املادة 219 من املدونة العامة للضرائب، يكون استخالصها سائغا، وليس 
فيه أي خرق ملقتضيات املادة 219، وجاء قرارها معلال تعليال سليما، وغري خارق للمقتضيات القانونية 

احملتج خبرقها.
(القرار عدد 333 الصادر بتاريخ 2019/03/21 يف امللف اإلداري عدد 2018/2/4/1414)

66. ضريبة على القيمة املضافة - شروط فرضها وتصحيحها.

هلذه  تصحيح  وكل  احملاسبة،  بنظام  يرتبط  وتصحيحها  املضافة  القيمة  على  الضريبة  فرض  إن 
الضريبة يقتضي أن يكون مسبوقا �شعار �لفحص اجلبائي، مع إلزام اإلدارة بشروطه املقررة قانو[ حتت 

طائلة اعتبار التصويب الغيا.
(القرار عدد 338 الصادر بتاريخ 2019/03/21 يف امللف اإلداري عدد 2017/2/4/3997)

67. طعن =الستئناف - حكم متعلق =الختصاص النوعي - حمكمة النقض هي املختصة 

=لبت كدرجة [نية.
إن احملكمة ملا صرحت بعدم اختصاصها للبت يف االستئناف املرفوع إليها املتعلق �الختصاص 
النوعي بعلة أن حمكمة النقض هي املختصة نوعيا للبت فيه كدرجة ~نية، عمال مبقتضيات املادة 12 
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من القانون رقم 03-80 احملدثة مبوجبه حماكم استئناف إدارية، واملادة 13 من القانون احملدث للمحاكم 
اإلدارية، تكون قد عللت قرارها تعليال سليما.

(القرار عدد 775 الصادر بتاريخ 2019/06/27 يف امللف اإلداري عدد 2017/2/4/3855)

68. ضرائب - تقادمها - حجز حتفظي على السجل التجاري - أثره.

ملا ثبت للمحكمة أن الطاعن مل يدل مبا يفيد قيامه ½ي إجراء من إجراءات التحصيل بشأن 
الضرائب حمل النزاع، أو ½ي إجراء قاطع للتقادم الذي طاهلا، فإنه يبقى احلجز التحفظي املضروب على 
السجل التجاري منجزا خارج أمد التقادم الر�عي املنصوص عليه يف املادة 123 من مدونة حتصيل الديون 

العمومية، وجيعل القرار املطعون فيه معلال تعليال سليما، وغري خارق حلقوق الدفاع.
(القرار عدد 1030 الصادر بتاريخ 2019/09/12 يف امللف اإلداري عدد 2017/2/4/4343)

69. مسطرة الفرض التلقائي - شروطها.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن اإلدارة مل يسبق هلا أن بلغت الطالبة �قرتاح إدماج مبلغ خمصصات 
املؤونة موضوع النزاع، وخلو امللف مما يفيد احرتام اإلدارة إلجراءات التصحيح الالزمة وفق املقتضيات 
املنظمة ملسطرة الفرض التلقائي عند اعتبارها أن البيا[ت املضمنة �قرار الطالبة غري كفيلة �ثبات صحة 
املنازع فيه، فإRا حينما عللت قضاءها بعدم  التضريب  ادعاءها تكوينها ملخصصات املؤونة موضوع 
انطباق مقتضيات املادة 228 من املدونة العامة للضرائب على النازلة، وجبواز قيام اإلدارة بفرض تلقائي 
شأنه  من  مبا  واالستئنافية  االبتدائية  املرحلتني  التقاضي يف  أثناء  أدلت  الطالبة  أن  رغم  دون مسطرة، 
استعمال املؤونة املذكورة يف شراء عقار الغرض منه استعماله كمقر هلا، تكون قد بنت قضاءها على 

غري أساس.
 (القرار عدد 1072 الصادر بتاريخ 2019/09/19 يف امللف اإلداري عدد 2017/2/4/2972)

70. مسؤولية الدولة - �سيسها على مبدأ التضامن.

إن احملكمة ملا ثبت هلا من خالل ما ورد يف حمضر سرية الدرك أن الضحية (املطلوب) كان يتواجد 
مبزارعه املتامخة للشريط احلدودي بسبب إقامته االعتيادية، واستخلصت مسؤولية الدولة عن األضرار 
الالحقة به من جراء إطالق النار عليه من طرف الغري (حرس احلدود)، وانتهت إىل ¨سيس املسؤولية 
على مبدأ التضامن استلهاما منها للمبادئ اليت سبق حملكمة النقض أن أقر�ا، تكون قد بنت قضاءها 

على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 311 الصادر بتاريخ 2019/02/28 يف امللف اإلداري عدد 2017/3/4/2993)

أطراف  ـــــــ  الغري  وأخطاء  أفعال  بسبب  استعماهلا  أثناء  ضرر  – حصول  سيار  طريق   .71

الدعوى.
إن حراسة الطريق السيار �ملغرب من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة �ملغرب واجب مطلق، 
وذلك لضمان سالمة مجيع العر�ت املسموح هلا قانو[ �ستعمال تلك الطريق وركا�ا يف إطار العقد 
الذي يربطها �م مبجرد التحاقهم �لطريق السيار، وهم ال يواجهون �ألفعال واألخطاء الصادرة عن الغري 
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الذي مينع عليه استعمال الطريق السيار. واحملكمة ملا [قشت الدعوى يف غيبة شخص غري مدخل يف 
الدعوى وغري مطلوب فيها هو أو ذوي حقوقه، ومحلته مسؤولية احلادثة رغم أنه ال يسأل إال يف مواجهة 
الشركة الوطنية للطرق السيارة �ملغرب وليس يف مواجهة ضحاg احلوادث اليت يصاب فيها مستعملو 

الطريق املذكور، فإRا مل جتعل ملا قضت به أساسا.
(القرار عدد 464 الصادر بتاريخ 2019/03/28 يف امللف اإلداري عدد 2018/3/4/1030)

72. ضريبة على األر=ح العقارية - تعويض حمكوم به عن غصب عقار من طرف اإلدارة - 

طبيعته.
من املقرر أن النص الضرييب جيب أن يفسر �ملعىن األكثر فائدة للملزم �عتباره الطرف الضعيف 
يف مواجهة اإلدارة. وملا كانت املادة 61 من املدونة العامة للضرائب يف فقر�ا الثانية قد عرفت وحصرت 
األر�ح العقارية يف األر�ح املثبتة أو احملققة مبناسبة بيع عقارات واقعة �ملغرب أو تفويت حقوق عينية 
عقارية متعلقة �لعقارات املذكورة، فإن احملكمة حينما أخضعت التعويض احملكوم به للطالبني عن غصب 
عقارهم من طرف اإلدارة للضريبة على األر�ح العقارية، رغم أنه مل يكن نتيجة بيع أو تفويت، تكون 

قد توسعت يف تفسري مقتضيات املادة 61 أعاله، ومل جتعل ملا قضت به أساسا.
(القرار عدد 786 الصادر بتاريخ 2019/05/23 يف امللف اإلداري عدد 2018/3/4/3014)

73. خطأ قضائي - حكم =لرباءة - سلطة املالءمة املوكولة للنيابة العامة - أثرها.

إن احملكمة لئن قضت برباءة املطلوب من املنسوب إليه، فإن ذلك ال يعفيه من املسؤولية عن 
األفعال املرتكبة اليت تتجلى يف جتهيز مسجد اجلماعة وتزويد أطفال احلي ببذالت رgضية وإجناز مشروع 
املاء �ملنطقة خالل الفرتة املالزمة لالنتخا�ت اليت هي وقائع قائمة، مما ينفي عن اإلدارة اخلطأ يف ما 
ذهبت إليه من متابعته من أجل املنسوب إليه يف املراحل األوىل قبل النقض، �عتبار أن النيابة العامة هلا 

سلطة املالءمة يف اختاذ القرار الذي تراه مالئما، وبذلك تكون مسؤولية الدولة غري قائمة.
(القرار عدد 1114 الصادر بتاريخ 2019/07/11 يف امللف اإلداري عدد 2018/3/4/156)

74. ضريبة على الدخل - تعويض عن املغادرة الطوعية - خضوع جزء منه إلعفاء حمدد 

مبوجب القانون.
لئن أيدت احملكمة احلكم االبتدائي القاضي برفض الطلب، فإRا مع ذلك غريت األساس الذي 
قام عليه، منتهية إىل حتقق استفادة الطالبة من التعويض عن املغادرة الطوعية وليس عن التقاعد املبكر، 
به  ما متسكت  بذلك  القانون، مسايرة  التعويض خيضع جزئيا إلعفاء حمدد مبوجب  ومقرة ½ن ذلك 
اإلدارة يف إطار األثر الناشر لالستئناف دون أن تعمل هذه األخرية على بيان نسبة التعويض اخلاضعة 
للضريبة والنسبة املعفاة منها، لتتحقق احملكمة - اليت ساير�ا يف ذلك - مما إذا كان جمموع املبلغ املقتطع 
يشكل فعال ما يتوجب اقتطاعه وèخذ بعني االعتبار األجزاء املعفية من مبلغ التعويض، تكون قد بنت 

قضاءها على غري أساس.
(القرار عدد 1611 الصادر بتاريخ 2019/10/24 يف امللف اإلداري عدد 2018/3/4/572)
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خامسا : القرارات الصادرة عن الغرفة االجتماعية
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1. مسطرة االستماع إىل األجري - تعذر إجنازها أو إمتامها - اللجوء إىل مفتش الشغل - 

جمرد إجراء إداري.
إذا �انت الفقر�ن األوىل والثانية من املادة 62 من مدونة الشغل واضحيت الداللة من حيث وجوب 

إتباع الشكليات الواردة �ما، ويفهم املراد منهما من اللفظ نفسه، فإن الفقرة الثالثة من املادة نفسها غري 
واضحة الداللة من لفظها لعدم بيان املشرع املراد من اللجوء إىل مفتش الشغل. وقد تبني من األعمال 
التحضريية ملدونة الشغل أنه مت اقرتاح تعديل املادة 62 املشار إليها أعاله �ضافة فقرة جديدة تنص على 
إرسال احملضر إىل مفتش الشغل بواسطة الربيد املضمون يف حالة رفض األجري التوقيع عليه، وهو ما 
يفيد منه أن الغرض من اللجوء إىل مفتش الشغل هو جمرد اإلخبار بتعذر إجناز مسطرة االستماع أو 
إمتامها، وليس مباشر�ا أو اإلشراف عليها أو مواصلتها، وهو بذلك يعترب جمرد إجراء إداري ال يرتتب 

عنه أي ضرر من عدم سلوكه. 
(القرار عدد 79 الصادر بتاريخ 2019/01/15 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/2935)

2. دعوة لاللتحاق =لشغل - رسالة إلكرتونية - حجيتها.

إذا كانت الوثيقة احملررة على دعامة إلكرتونية تتمتع بنفس قوة اإلثبات اليت تتمتع �ا الوثيقة احملررة 
على ورق، فإن ذلك مشروط ½ن تكون الوثيقة مذيلة بتوقيع إلكرتوين مؤمن وخمتومة زمنيا وفقا للشروط 
املنصوص عليها �لفصلني 417-2 و417-3 من قانون االلتزامات والعقود، ومها شرطان غري متوفرين يف 
الوثيقة احملتج �ا. واحملكمة ملا ثبت هلا أن املطلوبة اختارت توجيه رسالة إلكرتونية إىل الطالب من أجل 
دعوته إىل االلتحاق �لشغل، واليت ال دليل على توصله �ا يف �رخيها، فإRا حني اعتمدت تصريح 
التلقائية للشغل،  املطلوبة واستبعدت تصرحيات الطالب رغم أن املطلوبة هي املكلفة �ثبات املغادرة 

تكون قد بنت قرارها على أساس غري سليم.
(القرار عدد 147 الصادر بتاريخ 2019/01/29 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/858)

3. مهلة اإلخطار - عقد غري حمدد املدة - شرط سر ن مفعوله.

من املقرر أن احرتام مهلة اإلخطار يف إطار العقد غري احملدد املدة يقتضي أن يكون العقد الزال 
ساري املفعول، واحملكمة ملا ثبت هلا أن املطلوبة يف النقض وجهت رسالة للطالبة تشعرها مبقتضاها أRا 
ألغت االتفاق الذي كان بينهما، ويسري مفعوهلا ابتداء من �رخيها، وطالبتها �حرتام مهلة اإلخطار 
خرقت  قد  تكون  عليها،  املتفق  اإلخطار  مهلة  حترتم  مل  الطالبة  أن  واعتربت  أشهر،  ستة  يف  احملددة 

مقتضيات املادة 52 من مدونة الشغل وخالفت مضامني املادة 11 من االتفاقية الدولية 158.
(القرار عدد 167 الصادر بتاريخ 2019/01/29 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/3300)

4. شغل مومسي - استخالصه من طبيعة النشاط. 

إن طبيعة الشغل املومسي ال تتحدد �لنص على ذلك ضمن أوراق أداء األجر أو عقد الشغل، 
وإمنا من طبيعة النشاط، وأن الشغل املومسي هو كل نشاط يتكرر كل سنة، خالل فرتة زمنية تكاد تكون 
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~بتة حسب تواتر املواسم، وتكون دوريته ومدته خاضعتني لعوامل مستقلة عن إرادة املشغل، وال تتجاوز 
يف أقصى احلاالت مدته ستة أشهر من الشغل خالل السنة، وإذا كان الشغل يتوقف خالل بعض 
الفرتات بسبب عدم توفر املواد األولية، فإن هذه املدة حتسب ضمن أgم الشغل الفعلي طبقا للمادة 

352 من مدونة الشغل.

(القرار عدد 279 الصادر بتاريخ 2019/02/19 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/614)

5. راتب الشيخوخة - شروط االستفادة منه.

إن نظام الضمان االجتماعي يهدف إىل توفري بعض اإلعا[ت لألجراء مبناسبات خمتلفة، أمهها 
ضمان االستفادة من راتب الشيخوخة بعد اإلحالة إىل التقاعد، وإذا كان املشرع قد استلزم أن يتوفر 
األجري املسجل �لصندوق الوطين للضمان االجتماعي على أربعة ومخسني يوما من االشرتاك خالل مدة 
ستة أشهر من الشغل من أجل استحقاق التعويضات اليومية عن املرض وكذا التعويضات اليومية عن 
الوالدة خالل مدة عشرة أشهر، فإنه لالستفادة من راتب الشيخوخة يشرتط، �إلضافة إىل بلوغ سن 
التقاعد احملددة كمبدأ يف ستني سنة، أن يتوفر األجري على فرتة التأمني احملددة مبوجب الفصل 53 من 
ظهري 1972/07/27 املتعلق �لضمان االجتماعي، أي 3240 يوما من التأمني، ويف حالة عدم بلوغ هذا 
العدد من أgم التأمني، فقد أوجب طبقا للفقرة الثالثة من املادة 526 من مدونة الشغل ¨خري اإلحالة إىل 
التقاعد إىل حني التوفر على مدة التأمني املطلوبة حىت يتحقق الغرض من نظام التعويض عن الشيخوخة.
(القرار عدد 280 الصادر بتاريخ 2019/02/19 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/616)

6. مقرر الفصل - صدوره عن حمام دون اإلشارة فيه إىل النيابة عن املشغلة - أثره.

ملا كان املطلوب يف النقض قد توصل �شعار مبقرر الفصل من طرف حمام ليس فيه أي إشارة إىل 
أنه ينوب عن الطالبة، أو ميثلها، أو كلف من قبلها بتبليغه مبقرر الفصل، فإن هذا اإلشعار الصادر عن 
دفاع ليست له الصالحية للقيام بذلك يفرغ املادة 63 من مدونة الشغل من مقتضيا�ا، وال يرقى إىل 
درجة اعتباره مقررا للفصل، وتكون بذلك الطالبة مل تدل مبا يثبت تسليمها للمطلوب يف النقض مقرر 

الفصل، وجيعلها مسؤولة عن فسخ عقد الشغل بصورة تعسفية.
(القرار عدد 286 الصادر بتاريخ 2019/02/19 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/2963)

7. عدم االلتحاق مبقر العمل اجلديد داخل األجل - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن الطالب توصل �نذار من أجل التحاقه مبقر عمله اجلديد داخل أجل 
48 ساعة، واستخلصت من عدم التحاقه داخل األجل املذكور اعتباره مغادرا تلقائيا لعمله، تكون قد 

بنت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا، وغري خارق ألي مقتضى قانوين.
(القرار عدد 288 الصادر بتاريخ 2019/02/19 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/2400)
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 - السلطة  طرف  من  للمسح  العمل  حمل  واجهة  تعرض  بسبب  إ�اؤه   - شغل  8.عقد 

أثره. 
إن احملكمة ملا اعتربت أن تعرض واجهة حمل العمل للمسح من طرف السلطة احمللية ال يشكل 
قوة قاهرة ما دام احملل املذكور الزال مستمرا يف مزاولة نشاطه التجاري، ورتبت على ذلك عدم قانونية 

إRاء عقد الشغل، يكون قرارها معلال تعليال كافيا، وغري خارق ألي مقتضى قانوين.
(القرار عدد 309 الصادر بتاريخ 2019/02/26 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/2072)

9. قرار الفصل التأدييب - تقاعس املشغل عن اختاذه داخل أجل معقول من ريخ االستماع 

إىل األجري - أثره.  
من املقرر أن عدم وجود أي مقتضى مبدونة الشغل يلزم املشغل �ختاذه قرار الفصل التأدييب داخل 
أجل معني من �ريخ االستماع إىل األجري حول األخطاء املنسوبة إليه ال يعين عدم إفصاح املشغل 
عن موقفه من األخطاء اليت كانت حمل مسطرة االستماع. وملا كانت تراتبية اإلجراءات املستوحاة من 
مقتضيات املواد من 62 إىل 64 من مدونة الشغل، واملتعلقة مبسطرة الفصل التأدييب تقتضي من املشغل 
بعد االنتهاء من إجراء االستماع إىل األجري، حتديد موقفه من هذا األخري خالل أجل معقول حىت 
يعرف وضعيته ومصريه، واإلفصاح عن نيته خبصوص مسطرة الفصل اليت شرع فيها عند استماعه إىل 
األجري، ال أن يرتاخى يف ذلك ملدة طويلة، فإن تقاعس املشغل عن اختاذ مقرر الفصل داخل أجل 
معقول ال ميكن إال أن حيمل على أنه تنازل منه عن مسطرة الفصل، وتراجعه عن االستغناء عن األجري.
(القرار عدد 336 الصادر بتاريخ 2019/02/26 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/500)

10. مسطرة االستماع لألجري - شكليا¬ا وضوابطها. 

لئن كان املشرع قد أوجب توفري فرصة الدفاع لألجري عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء 
جسيمة من خالل املادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن تكون جلسة االستماع داخل 
املقاولة، ومل يسمح حبضورها إال للشخص الذي يؤازر األجري، شريطة أن يكون مندو� لألجراء أو ممثال 
نقابيا أو من ضمن أجراء املقاولة، مستبعدا تدخل أي أجنيب عن عالقة الشغل يف إجناز هذه املسطرة. 
على  والتوقيع  االستماع  جلسة  القضائي حبضور  للمفوض  الطاعنة مسحت  أن  هلا  ثبت  ملا  واحملكمة 
حمضرها وكأنه طرفا يف املسطرة، وهو ما يعد جتاوزا ملقتضيات املادة 62 من مدونة الشغل، فإRا بعدم 

جوا�ا على هذا الدفع، تكون قد عللت قرارها تعليال [قصا.
(القرار عدد 436 الصادر بتاريخ 2019/03/19 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/1048)

11. أجري أجنيب - اتفاقية دولية - أولويتها يف التطبيق.

ملا كان املطلوب يف النقض أجري أجنيب حيمل اجلنسية اجلزائرية، وأنه ارتبط �لطالبة مبقتضى عقود 
عمل خاصة �ألجانب منذ سنة 2007 إىل غاية أبريل 2013، و�لتايل فإن اتفاقية االستيطان املربمة 
بني اململكة املغربية واجلمهورية اجلزائرية بتاريخ 1963/03/15، واليت تنص على تقدمي عقد الشغل من 
كال رعاg البلدين يف ما يتعلق �ألعمال املؤدى عنها، والربوتوكول امللحق �ا املؤرخ يف 1969/01/15، 
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والظهري الشريف الصادر بتاريخ 1969/04/14 القاضي �ملصادقة عليها، تبقى يف غياب ما يثبت إلغاءها 
أو جتميدها سارية املفعول والواجبة التطبيق، ويتعني لذلك مراعاة مقتضيا�ا عمال �ملادة 520 من مدونة 
الشغل املشار إليها. واحملكمة املطعون يف قرارها ملا استندت يف استخالص قضائها على هذه االتفاقية 
�عتبارها الواجبة التطبيق عمال �ملادة 520 من مدونة الشغل يكون قرارها مرتكزا على أساس سليم، 

وغري خارق ألي مقتضى قانوين.
(القرار عدد 446 الصادر بتاريخ 2019/03/19 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/1131)

12. دعوى الفصل - أجل رفعها من طرف األجري.

إن سقوط حق األجري يف رفع دعوى الفصل أمام احملكمة املختصة داخل أجل التسعني يوما من 
�ريخ التوصل مبقرر الفصل عمال �ملادة 65 من مدونة الشغل رهني من جهة �حرتام مسطرة الفصل 
املنصوص عليها يف املواد 62 و63 و64، ومن جهة أخرى التنصيص على هذا األجل يف مقرر الفصل، 

وإال يبقى األجل حمددا يف سنتني طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل.
(القرار عدد 447 الصادر بتاريخ 2019/03/19 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/1135)

13. تغيب عن العمل ألكثر من أربعة أ م - عدم استجابة األجري إلجراء فحص طيب مضاد 

- أثره.

من املقرر قانو[ أن التغيب بدون مربر ألكثر من أربعة أgم أو مثانية أنصاف يوم خالل اثين عشر 
شهرا يعترب من األخطاء اجلسيمة، وأنه جيب على كل أجري مصاب مبرض أن يشعر مشغله مبرضه �دالئه 
بشهادة طبية خالل 48 ساعة حىت يتمكن املشغل من ممارسة حقه يف الرقابة الطبية يف إ�Rا، واحملكمة 
ملا اعتربت عدم استجابة األجري إلجراء فحص مضاد ال يشكل خطأ جسيما، تكون قد أفرغت املادة 

271 من مدونة الشغل من فحواها، وعللت قرارها تعليال فاسدا موازي النعدامه.

(القرار عدد 459 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/216)

14. قرار الفصل من الشغل - أسباب مالية واقتصادية - وجوب احرتام املسطرة الواردة 

ضمن املادة 67 وما يليها من مدونة الشغل.

إن إلغاء منصب األجري ألسباب مالية أو اقتصادية يستلزم القيام �لتفاوض مع ممثلي األجراء 
�لكيفية احملددة يف املادة 67 من مدونة الشغل وما يليها لتدارس اإلجراءات اليت من شأRا أن حتول 
دون الفصل أو ختفف من آ~ره السلبية. وإذا كان الفصل من الشغل يستوجب استصدار إذن بذلك 
من عامل العمالة أو اإلقليم طبقا للمادة 67 من مدونة الشغل، فإن استدعاء األجري شخصيا للتفاوض 

معه ال يغين عن احرتام املسطرة املذكورة. 
(القرار عدد 466 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/923)
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15. توقف عقد الشغل - إغالق احملل بسبب اإلصالح - عدم دعوة األجري لاللتحاق 

=لشغل بعد استئناف املشغل لنشاطه - أثره.
إن ثبوت صحة واقعة إغالق حمل العمل بعلة إصالحه يرتتب عنه توقف عقد الشغل لسبب يعود 
إىل املشغل، وأن عدم إدالء هذا األخري مبا يثبت دعوة األجري لاللتحاق �لشغل بعد استئناف نشاطه، 
تكون واقعة املغادرة التلقائية للشغل ال يوجد ما يزكيها، متاشيا مع مقتضيات املادة 63 من مدونة الشغل، 
وينتفي معه وجود املربر املقبول إلRاء عالقة الشغل من طرف املشغلة، واحملكمة ملا خلصت إىل هذه 

النتيجة، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم من حيث الواقع والقانون.
(القرار عدد 468 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/1211)

16. عقوبة الفصل من الشغل - تراكم األخطاء املنسوبة إىل األجري - إثبا¬ا.

إن تراكم األخطاء اليت قد تصل إىل حد اختاذ عقوبة الفصل من الشغل، ينبغي أن تكون ~بتة 
وفق الكيفية املنصوص عليها �ملادة 37 من مدونة الشغل، وأن تكون عقوبة الفصل من الشغل مسبوقة 
بعقو�ت أخرى من أجل خمالفات سابقة وقع تبليغها إىل األجري ومل تكن حمل أي طعن من طرفه. 
الغياب بدون مربر ملدة تقل عن  الشغل ضد املطلوب بسبب  الفصل من  والطاعنة ملا اختذت مقرر 
ثالثة أgم بعلة تراكم عدة أخطاء دون إثبات ذلك، وهو ما ال يسمح �ختاذ عقوبة الفصل من الشغل 
لعدم مناسبته لدرجة اخلطأ، فإن احملكمة ملا قضت على النحو املذكور، تكون قد طبقت القانون تطبيقا 

سليما، وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 511 الصادر بتاريخ 2019/04/02 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/970)

17. فصل األجري من الشغل - خيانة األمانة - صدور حكم برباءته منها - حجيته. 

ملا ثبت أن املشغل سبق له أن التمس إيقاف البت يف الدعوى االجتماعية إىل حني صدور حكم 
Rائي يف الدعوى العمومية اجلارية ضد األجري من أجل خيانة األمانة، وهو ما يعين أن السبب املباشر 
إلRاء عالقة الشغل هو ا�ام األجري �رتكابه خطأ جسيما يتمثل يف خيانة األمانة، وأنه بصدور قرار 
Rائي قضى برباءته من املنسوب إليه، فإنه طبقا لقاعدة حجية األحكام اجلنائية أمام احملاكم املدنية مل يعد 
هناك أي فائدة يف إجراء البحث، ألن اخلطأ املنسوب للمطلوب يشكل جرمية قضت احملكمة اجلنائية 
�لرباءة منها، وأن احملكمة �ذا التعليل تكون قد ردت طلب إجراء حبث ضمنيا، وجاء قرارها غري خارق 

للمقتضى القانوين احملتج به.
(القرار عدد 522 الصادر بتاريخ 2019/04/02 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/2931)

18. مقرر الفصل – أجل الطعن فيه أجل سقوط- الطعن أمام حمكمة غري خمتصة ــــــ إجراء 

غري قاطع.  
ملا ثبت للمحكمة أن األجري بعد توصله مبقرر الفصل رفع دعوى الطعن فيه أمام احملكمة اإلدارية 
اليت قضت بعدم االختصاص، واعتربت أن طعنه أمام احملكمة االبتدائية املختصة كان خارج األجل 
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القانوين ما دام أن األجل املنصوص عليه يف املادة 65 من مدونة الشغل هو أجل سقوط، وليس أجل 
تقادم ينقطع �ملطالبة القضائية أمام حمكمة غري خمتصة، يكون بذلك ما انتهى إليه القرار املطعون فيه 

معلال تعليال كافيا وسليما، وغري خارق ألي مقتضى قانوين.
(القرار عدد 536 الصادر بتاريخ 2019/04/09 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/3380)

 19. حق املشغل يف مراقبة وضبط الشغل - نطاقه.
من املقرر قانو[ أنه من حق املشغل مراقبة وضبط أداء الشغل خالل أوقات الشغل، واحملكمة ملا 
اعتربت أن أداء الصالة حق شخصي ال جيوز املساس به دون مراعاة أن ألداء الصالة مواقيت حمدودة، 
كما أن ألداء الشغل وقت معلوم، تكون قد خرقت مقتضيات املادتني 20 و21 من مدونة الشغل، 

وجاء قرارها غري مرتكز على أساس.
(القرار عدد 552 الصادر بتاريخ 2019/04/16 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/2169)

20. عقد شغل - إيقافه إىل حني توفر املشغلة على طلبية جديدة مع االحتفاظ =ألجرية - 

أثره.
ملا ثبت أن الطاعنة اشتغلت لدى املطلوبة يف النقض ملدة ستة عشر سنة بصفة اعتيادية، وأن 
اختيار العمل �لطلبيات ال يد للطاعنة فيه، ذلك أن املشغلة هي من تعمل على إيقاف عقد الشغل 
إىل حني توفرها على طلبية جديدة مع االحتفاظ �ألجرية اليت كانت تتم املناداة عليها كلما متكنت 
املشغلة من احلصول على طلبيات جديدة، و�لتايل فإن األجرية بقيت مرتبطة �ملشغلة ملدة ستة عشر 
سنة دون انقطاع وحتت أمرها ومل يثبت اشتغاهلا لدى جهة أخرى يف حالة التوقف، و�لتايل فإن املشغلة 
هي امللزمة �جياد الشغل لألجرية، واحملكمة املطعون يف قرارها ملا اعتربت العقد الرابط بني الطرفني عقدا 
حمدد املدة، واستندت يف ذلك على مقتضيات املادتني 16 و17 من مدونة الشغل، تكون قد عللت 

قضاءها تعليال فاسدا، وجاء قرارها مرتكزا على غري أساس.
(القرار عدد 558 الصادر بتاريخ 2019/04/16 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/366)

21. ضرر - عدم جواز التعويض عنه مرتني.

من املقرر أنه ال ميكن التعويض عن نفس الضرر مرتني، وأن املشرع املغريب حدد يف قانون املسطرة 
التنفيذ على سبيل احلصر، من حجوز وغرامة �ديدية، وليس من بينها  املدنية وسائل اإلجبار على 
الفائدة القانونية. واحملكمة ملا انتهت إىل عدم جواز احلكم �لفوائد القانونية على أساس أRا تعويض عن 
نفس الضرر احملكوم به الناتج عن الفصل التعسفي من الشغل، واعتربت أن املطالبة �لفوائد القانونية 
على أساس أRا وسيلة إجبار على التنفيذ ال تستقيم مع ما هو حمدد من وسائل إجبار وفق مقتضيات 

املسطرة املدنية، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا، وركزت قضاءها على أساس.
 (القرار عدد 561 الصادر بتاريخ 2019/04/23 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/319)
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22. طلب تعويض عن طرد تعسفي - انتفاء عنصر أداء األجر مقابل الشغل - أثره.

إن تقييم شهادة الشهود خيضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وال رقابة حملكمة النقض عليها إال 
يتقاضى أجرته مباشرة  الطاعن كان  أن  الشهود  ملا ثبت هلا من شهادة  التعليل، واحملكمة  من حيث 
من الزبناء، وخلصت إىل انتفاء عنصر مهم من عناصر عالقة الشغل، وهو أداء األجر مقابل الشغل، 
وانتهت إىل رفض طلب التعويضات املرتتبة عن إRاء عالقة الشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس 

سليم، وعللته تعليال كافيا وسليما.
(القرار عدد 581 الصادر بتاريخ 2019/04/23 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/3119)

23. تعويضات عن الضرر واإلخطار والفصل - األساس املعتمد يف احتسا¶ا.

إن احملكمة ملا احتسبت التعويض عن الضرر واإلخطار على أساس األجرة الصافية، والتعويض 
عن الفصل على أساس األجرة اخلام وفقا للمادة 57 من مدونة الشغل، واعتربت أن مقتضيات املادة 51 
من مدونة الشغل تتعلق �لواجبات الضريبية ومسامهات صندوق الضمان االجتماعي، وال جمال إل~ر�ا 

يف [زلة احلال، يكون قرارها معلال تعليال سليما. 
(القرار عدد 597 الصادر بتاريخ 2019/04/23 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/632)

24. رفض األجري احلضور جللسة االستماع – أثره.

ال جيوز إمتام مسطرة االستماع أمام مفتش الشغل ألن نص املادة 62 من مدونة الشغل واضح 
وصريح يف كون مسطرة االستماع تتم داخل املقاولة. وأن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا بنت 
قضاءها على أساس خرق مسطرة الفصل بعدم اللجوء ملفتش الشغل الستكمال املسطرة، بعد رفض 
األجرية احلضور جللسة االستماع، تكون قد خرقت املقتضيات القانونية املستدل �ا، وجاء قرارها معلال 

تعليال [قصا موازي النعدامه.
 (القرار عدد 603 الصادر بتاريخ 2019/04/23 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/419)

25. نشاط املشغلة هو العمل =ألوراش - اشتغال األجري بكيفية مستمرة - �اية العمل 

=لورش - أثره.
ملا ثبت أن األجري اشتغل مع املطلوبة يف أوراش خمتلفة وبكيفية مستمرة �عتبار أن طبيعة نشاطها 
هو العمل �ألوراش، وهو ما جيعل منه أجريا قارا يرتبط مع مشغلته بعقد غري حمدد املدة، فمعيار العمل 
�لورش ليس هو احملدد الوحيد لتكييف العقد على أنه عقد حمدد املدة، بل جيب األخذ بعني االعتبار 
الذي يشتغل يف األوراش مع نفس  انقطاع، فاعتبار األجري  العمل مع املشغلة واستمراريته دون  مدة 
املشغلة دون انقطاع عامال مومسيا يتناىف مع فلسفة مدونة الشغل اليت تعترب العقود حمددة املدة استثناء 
ومع االتفاقيات الدولية اليت تعطي أمهية �لغة ملبدأ استقرار الشغل، واحملكمة ملا اعتربت أن Rاية العمل 
�لورش تعطي احلق للمشغل يف إRاء عقود األجراء دون األخذ بعني االعتبار مدة عملهم واستمراريتها، 

يكون قرارها معلال تعليال [قصا.
(القرار عدد 697 الصادر بتاريخ 2019/05/07 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/250)
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26. صلح متهيدي - توصيل استالم مبلغ التعويض - استيفاؤه لشروط املادة 41 من مدونة 

الشغل - أثره.
يف حالة احلصول على تعويض يف إطار مقتضيات املادة 41 من مدونة الشغل يوقع توصيل استالم 
مبلغ التعويض من طرف األجري واملشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من 
طرف اجلهة املختصة ويوقعه �لعطف العون املكلف �لتشغيل، وأن االتفاق الذي يتم التوصل إليه يف 
إطار الصلح التمهيدي يعترب Rائيا وغري قابل ألي طعن أمام احملاكم، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه 
ملا اعتربت أن مطالبة الطاعن �لتعويضات الناجتة عن تنفيذ عقد العمل غري مؤسسة الستيفاء االتفاق 
املربم بني الطرفني للشروط املنصوص عليها يف املادة 41 أعاله، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، 

وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 707 الصادر بتاريخ 2019/05/07 يف امللف االجتماعي عدد 2019/1/5/483)

التجاري -  السجل  املبني يف نسخة  مقرها االجتماعي هو  تبليغ - شركة - عنوان   .27

تبليغها =حلكم يف عنوان آخر - أثره.
من املقرر أن املكان الذي جيب أن تبلغ فيه الشركات هو مقرها االجتماعي، أي املكان الذي 
توجد فيه هيئتها، ويتم فيه تسيريها، وتصدر منه األوامر والتوجيهات. وملا كان تبليغ الطالبة �حلكم 
به من  املدىل  التجاري  السجل  املبني يف نسخة  االبتدائي مت يف عنوان غري عنوان مقرها االجتماعي 
طرفها رفقة مقاهلا االستئنايف، فإن احملكمة اليت ثبت هلا أن التبليغ يف املقر االجتماعي أصبح متعذرا 
بعد إغالقها أبواب احملل، واعتربت تبليغ احلكم االبتدائي الذي مت للطاعنة يف غري مقرها االجتماعي 
السلوك  التأكد من  القانوين دون  صحيحا، ورتبت عليه عدم قبول االستئناف لوقوعه خارج األجل 
السليم ملسطرة التبليغ املنصوص عليها يف الفصل 39 من قانون املسطرة املدنية عند تعذر التبليغ، يكون 

قرارها مشو� خبرق القانون.
(القرار عدد 710 الصادر بتاريخ 2019/05/07 يف امللف االجتماعي عدد 2019/1/5/7)

28. استقالة األجري - ادعاء صدورها حتت اإلكراه - عبء إثباته.

من املقرر أن االستقالة تصرف قانوين صادر عن اإلرادة املنفردة لألجري بغية إRاء عقد الشغل 
الذي 

يربطه مبشغله، و�عتبارها كذلك جيب أن تكون إرادة األجري حلظة تقدميها إرادة حرة ال يشو�ا 
أي إكراه صادر عن املشغل، ويكون األجري هو امللزم �ثبات أن تقدمي استقالته كان بسبب ما تعرض 

له من ضغط أصبحت معه إرادته معيبة. 
(القرار عدد 734 الصادر بتاريخ 2019/05/14 يف امللف االجتماعي عدد 2019/1/5/32)

29. عقد شغل - تكليف األجري مبهمة بناء على قرار اإلدارة - إعفاؤه - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن األجري مت تكليفه مبهام رئيس جمموعة جهوية ملؤسسة بنكية، واعتربت 
أن هذا املنصب ليس [شئا عن عقد الشغل، وإمنا هو قرار اختذته اإلدارة مبناسبة املهمة اليت كلف �ا، 
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ورتبت على ذلك أن إعفاءه من هذه املهمة يتطلب عن حق سحب هذه االمتيازات لكوRا مرتبطة 
بشكل لصيق �ملهمة املوكولة للطاعن وليس بعقد الشغل، واليت تنتقل تلقائيا إىل من يعني خلفا له يف 

نفس املهمة، يكون قرارها معلال تعليال سليما، وغري خارق ألي مقتضى قانوين.
(القرار عدد 751 الصادر بتاريخ 2019/05/14 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/806)

30. عقد شغل - تضمينه بند خيول احلق يف نقل األجري إىل مجيع فروع املشغلة - أثره.

ملا كان عقد الشغل الرابط بني الطرفني يعطي للمشغلة احلق يف نقل األجري إىل مجيع فروعها 
ووكاال�ا، فإن هذا احلق مشروط بعدم التعسف. واملشغلة ملا قامت بنقلها لألجري إىل مدينة أخرى، 

تكون قد مارست حقا خيوله هلا العقد الرابط بينهما شريطة احلفاظ له على نفس االمتيازات.
(القرار عدد 757 الصادر بتاريخ 2019/05/14 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/3329)

31. عقد شغل - إثباته بكافة وسائل اإلثبات - رسائل إلكرتونية - حجيتها.

من املقرر قانو[ أنه ميكن إثبات عقد الشغل بكافة وسائل اإلثبات. واحملكمة ملا [قشت و~ئق 
امللف، وخاصة الوعد �لعمل الذي ال يقوم مقام العقد، وقضت بتأييد احلكم االبتدائي متبنية تعليله ما 
دامت مل ¨ت بتعليل خمالف يف ما خيص الرسائل اإللكرتونية واإلشهادات الكتابية، اليت ال تثبت تقدميه 
ألي خدمات مأجورة للمطلوبة يف النقض مبفهوم املادة 6 من مدونة الشغل، وال تثبت وجود أي تبعية 
قانونية أو اقتصادية أو إدارية بني الطالب واملطلوبة يف النقض، تكون قد بنت قضاءها على أساس، 

وجاء قرارها معلال تعليال سليما.
(القرار عدد 762 الصادر بتاريخ 2019/05/14 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/876)

32. مقرر الفصل - توجيه نسخة منه إىل مفتش الشغل - عدم التوصل الفعلي - أثره.

إن املادة 64 من مدونة الشغل توجب فقط توجيه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة االستقالة 
إىل العون املكلف بتفتيش الشغل، وال تشرتط التوصل الفعلي. والطاعنة ملا أدلت مبا يفيد تبليغ نسخة 
من مقرر الفصل إىل السيد مفتش الشغل وما يفيد إيداعها مبصلحة الربيد يف اليوم املوايل لصدوره، فإن 
احملكمة اليت استبعدت هاته الوثيقة بعلة عدم التوصل الفعلي مبقرر الفصل من طرف مفتش الشغل، 

تكون قد أمهلت وثيقة إثبات قانونية، وأساءت تطبيق مقتضيات املادة 64 أعاله.
(القرار عدد 775 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/377)

التعويض املضاعف - ارتباطه =لصفة  33. 6ئب مندوب األجراء - شرط االستفادة من 

وليس =ملهمة.
إذا كان مندوب األجراء يستفيد من احلماية اليت تقرها املادة 457 من مدونة الشغل، فإن التعويض 
املضاعف عن الفصل طبقا للمادة 58 من نفس املدونة ال يستفيد منه إال مندوب األجراء األصلي دون 
[ئبه، لكون هذا األخري ال ميارس عمله إال إذا توقف املندوب األصلي عن ممارسة مهامه لسبب من 
األسباب طبقا للمادة 435 من نفس املدونة، و�لتايل فاالستفادة من التعويض املضاعف عن الفصل 
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مرتبط مبمارسة املهمة، وليس �كتساب الصفة لكون املقتضى املنصوص عليه يف املادة 58 أعاله هو 
استثناء من مبدأ التعويض، وال ميكن التوسع فيه.

(القرار عدد 798 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/2714)

34. شرط عدم املنافسة - إ�اء عقد الشغل - تقدمي طلب مقابل احرتام شرط عدم املنافسة 

قبل حلول األجل املتفق عليه يف العقد - أثره.
من  الطاعن  مينع  الذي  املنافسة،  عدم  شرط  تضمن  الطرفني  بني  الرابط  الشغل  عقد  ملا كان 
االشتغال لدى شركة زبونة أو منافسة أو متارس النشاط نفسه طيلة مدة اثىن عشر شهرا الالحقة على 
إRاء عقد الشغل، فإن إقدام الطاعن بعد مرور شهرين فقط على إRاء العقد بتقدمي طلب مقابل احرتام 
شرط عدم املنافسة، املتمثل يف استحقاق أجرة اثىن عشر شهرا، حتسب على أساس األجر اخلام، يكون 
القبول. واحملكمة ملا قضت برفض  املتفق عليه عقدا، ومصريه عدم  قد قدم الطلب قبل حلول أجله 
الطلب هلذه العلة، يكون حكمها غري مناسب للسبب الذي عللت به حكمها، ألن تقدمي الطلب قبل 
األوان احملدد له ال يعد سببا كافيا لتربير منطوق احلكم القاضي برفض الطلب، وهو ما يعد قصورا يف 

االستنتاج وفسادا يف االستدالل، جيعل قرارها [قص التعليل، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 804 الصادر بتاريخ 2019/05/21 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/695)

35. فصل من العمل - ادعاء املغادرة التلقائية - عدم إثبا¬ا - أثره.

من املقرر أن احملكمة غري ملزمة �إلجابة على كافة الدفوع املثارة أمامها، بل فقط على تلك اليت 
هلا ¨ثري على قضائها، وملا ثبت أن الطالبة أسست أوجه دفاعها خالل سائر مراحل الدعوى على كون 
املطلوبة غادرت عملها تلقائيا، وهي الواقعة اليت مل تستطع إثبا�ا، بل إن املطلوبة هي من أثبتت أRا 
منعت من ولوج العمل بعد انصرام مدة الشهادة الطبية مبحضر منجز بواسطة مفوض قضائي، وأن عدم 
سحب املطلوبة للرسالة اليت تدعوها خلربة طبية مضادة ال ينفي حجية الشهادة الطبية اليت أدلت �ا 
املطلوبة، خاصة وأن الطالبة كان ميكن هلا إخضاعها خلربة طبية مضادة بكيفية مباشرة �رسال طبيب 
إىل حمل سكناها، فإن احملكمة عندما قضت على النحو الوارد مبنطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها 

على أساس، وعللته تعليال سليما. 
(القرار عدد 934 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/678)

36. مندوب األجراء - عدم احرتام مسطرة فصله من العمل - أثره.

مقرر  يكون موضوع  أن  األجراء جيب  مندوب  اختاذه يف حق  املشغل  يعتزم  إجراء ¨دييب  كل 
يوافق عليه العون املكلف بتفتيش الشغل. ويف حالة ارتكاب األجري الذي له صفة مندوب أجراء خطأ 
جسيما، ميكن للمشغل أن يقرر التوقيف املؤقت يف حقه، وأن يشعر العون املكلف بتفتيش الشغل 
�إلجراء التأدييب املزمع اختاذه يف حقه، على أن يقوم هذا األخري �ختاذ قرار �ملوافقة أو �لرفض داخل 
أجل مثانية أgم املوالية لإلشعار، وأن يكون معلال. واحملكمة ملا اعتربت مسطرة الفصل سليمة استنادا 
على أن املطلوبة يف النقض راسلت مفتش الشغل الذي مل يرد على مراسلتها داخل أجل مثانية أgم، وأن 
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ال يد هلا يف سكوته، وال تتحمل وزر تقاعسه، تكون قد خرقت مقتضيات املادة 457 من املدونة املشار 
إليها أعاله، وبنت قرارها على تعليل غري سليم قانو[.

(القرار عدد 952 الصادر بتاريخ 2019/06/25 يف امللف االجتماعي عدد 2019/1/5/443)

37. استقالة - إ�اء عقد الشغل ¯رادة األجري - دفع =ألمية - أثره.

الشغل �رادة األجري عن طريق االستقالة املصادق على صحة  أنه ميكن إRاء عقد  املقرر  من 
إمضائها من طرف اجلهة املختصة بصريح الفقرة الثانية من املادة 34 من مدونة الشغل. واحملكمة ملا ردت 
الدفع �ألمية بعلة أن االستقالة املدىل �ا موقع عليها ومصادق على صحة توقيعها، وأن الطالب منح 
الوقت الكايف لالطالع على مضموRا ومعرفة حمتواها، وبذلك يكون هو من وضع حدا لعقد الشغل 
�رادته املنفردة، واستبعدت ادعاءه الفصل التعسفي ومتسكه بعدم سلوك اإلجراءات الشكلية املنصوص 
عليها يف املواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل من طرف املطلوبة يف النقض لكونه غري مؤسس 

قانو[، فإRا قد جعلت ملا قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 975 الصادر بتاريخ 2019/07/02 يف امللف االجتماعي عدد 2019/1/5/373)

38. مقاولة وسيطة يف التشغيل - وضع أجرائها رهن إشارة الشركة املستعملة - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا خلو امللف مما يفيد ½ن الطالبة هي مقاولة للتشغيل املؤقت، وأRا تقوم 
بدور الوسيط يف التشغيل، وتضع أجراءها رهن إشارة الشركة املستعملة، وأن أوراق أداء األجر الصادرة 
أنه ال جمال لالحتجاج بتطبيق  الطالبة نفسها تفيد أن هذه األخرية هي فرع �بع هلا، واعتربت  عن 
مقتضيات املواد 477 وما يليها من مدونة الشغل وال بكون العقد شريعة املتعاقدين، وقضت على النحو 

الوارد مبنطوقها، تكون قد عللت قرارها تعليال سليما.
(القرار عدد 1119 الصادر بتاريخ 2019/07/23 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/2786)

الشغل - جمرد  مفتش  إىل  اللجوء  إجرائها -  تعذر  األجري -  إىل  االستماع  39. مسطرة 

اإلخبار مبآهلا.
إذا كان املقصود من اللجوء إىل مفتش الشغل يف حالة رفض إجراء أو إمتام املسطرة هو إخباره 
مبآل املسطرة املنصوص عليها يف املادة 62 من مدونة الشغل، فإن هذا األمر يتحقق مبجرد تبليغه بنسخة 
من قرار فصل األجري، ألن مفتشية الشغل ليست اجلهة املخول هلا إجراء جلسة االستماع إىل األجري 

اليت تتم داخل املقاولة من طرف املشغل وفق ما هو مشرتط قانو[.
(القرار عدد 1120 الصادر بتاريخ 2019/07/23 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/2705)

40. طعن ¯عادة النظر - قرار حمكمة النقض - حاالته الواردة يف الفصلني 375 و379 من 

قانون املسطرة املدنية.
من املقرر أن طلب إعادة النظر يف قرارات حمكمة النقض جيب أن يكون يف حدود الفصلني 375 
و379 من قانون املسطرة املدنية، وذلك بتأسيسه خبصوص التعليل على انعدامه، أي على عدم وجود 
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التعليل �ملرة أو بعدم اجلواب على إحدى الوسائل املثارة يف طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 
375 من قانون املسطرة املدنية قد أجاز إمكانية الطعن �عادة النظر ضد قرارات حمكمة النقض غري 

املعللة، فإن ما يقصده املشرع يف هذا الشأن هو احلالة السلبية اليت تتجلى يف عدم اجلواب على دفع 
أثري بعدم القبول أو عدم اجلواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما املناقشة القانونية لعلل قرار حمكمة 
النقض واlادلة فيها بطرح آراء خمالفة ملا انتهى إليه يف قضائه حني تفسريه للنصوص القانونية املعتمدة 

�لقرار وتكييفها، فإن ذلك ال يدخل ضمن حالة انعدام التعليل.
(القرار عدد 1268 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/223)

41. طعن ¯عادة النظر - عدم استدعاء األطراف للجلسة العلنية - أثره.

من املقرر أن عدم استدعاء األطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر املنصوص 
عليها يف الفصل 379 من قانون املسطرة املدنية إال إذا طلب األطراف االستماع إىل مالحظا�م الشفوية 
طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 من قانون املسطرة املدنية املتمسك �ا من طرف الطاعنة، وملا كان 
امللف خال مما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب يف هذا الشأن حىت ميكن القول ½ن احملكمة مل تستجب 
لطلبه الرامي إىل االستماع إىل مالحظاته الشفوية، وتكون سببا من أسباب إعادة النظر، مما يبقى معه 

الطعن املذكور حرg برفضه.
(القرار عدد 1269 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/224)

42. طعن ¯عادة النظر - �سيسه على عدم اإلشعار =ألمر =لتخلي واجللسة اليت عني ¶ا 

امللف - أثره.
امللف حىت  �ا  اليت عني  واجللسة  �لتخلي  األطراف �ألمر  إشعار  النقض  على حمكمة  يتعني 
يتسىن هلم طلب مساع مالحظا�م الشفوية عمال مبقتضيات الفصل 366 من قانون املسطرة املدنية. وملا 
كانت مقتضيات الفصلني 372 و375 من قانون املسطرة املدنية احملال عليهما مبوجب الفصل 379 من 
نفس القانون، املؤسس عليهما طلب إعادة النظر، يتعلقان على التوايل األول «بتقدمي وكالء األطراف 
مالحظا�م الشفوية إن طلبوا االستماع إليهم» والثاين يتعلق �لبيا[ت الواجب توافرها يف قرار حمكمة 
النقض، ومنها «املذكرات املدىل �ا وكذا الوسائل املثارة ومستنتجات األطراف»، فإRا ال تتعلق بتا� 
مبا تضمنه السبب خبصوص استدعاء األطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية �جللسة وتبليغهم األمر 

�لتخلي، مما يبقى الطلب املذكور حرg برفضه. 
(القرار عدد 1270 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/225)

43. فصل من العمل - إثبات استمرار الشغل بصفة مستمرة - شهادة الشهود - حجيتها.

إن احملكمة ملا استندت يف قضائها على شهادة الشهود الذين أكدوا أن املطلوب كان يشتغل 
بصفة مستمرة مع الطالب، ويتقاضى أجرته على أساس الوحدة، وخلصت إىل أن اشتغاله بصفة عرضية 
مع أشخاص آخرين ال ينفي عالقة التبعية مع الطالب، فإRا جعلت ملا قضت به أساسا، وجاء قرارها 

معلال تعليال سليما.
(القرار عدد 1273 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/943)
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44. فصل من العمل - حماضر استماع إىل األجري من أجل أخطاء سبق ارتكا¶ا - حجيتها.

إن احملكمة مل تستند يف قضائها على شهادة الشاهد الواحد، وإمنا استندت على حمضر االستماع 
للطالب الذي تضمن تذكريه �ألخطاء اليت سبق له أن ارتكبها وعوقب من أجلها طبقا للمادة 37 من 
مدونة الشغل، و�خلطأ الذي ارتكبه بتاريخ احملضر، واملتعلق بعدم االمتثال لتعليمات الصحة والسالمة، 
وأكد ½نه نسي استعمال قبعة السالمة، فتم التوقيع على احملضر من طرفه مع ممثل املشغلة ومندوب 

األجراء، مما يكون معه قرارها مؤسسا، ومعلال تعليال كافيا وسليما.
(القرار عدد 1293 الصادر بتاريخ 2019/09/24 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/779)

45. طعن ¯عادة النظر - أسبابه.

إن اقتصار الطاعنة على إعادة مناقشة ما علل به القرار حمل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه 
للقانون خبصوص خرق الفصلني 1 و32 من قانون املسطرة املدنية واملادتني 55 و71 من قانون املسطرة 
املدنية واملادة 185 من مدونة الشغل، ال يشكل سببا من أسباب إعادة النظر، والقرار املطعون فيه ملا 
خلص إىل كون إقرار الطالبة بعالقة الشغل ومناقشتها لسبب إRاء عقد الشغل طيلة مراحل الدعوى 
أمام حمكمة املوضوع يغين عن إجراء حبث، ولعجز الطالبة عن إثبات املغادرة التلقائية، يكون قد أجاب 

عن مجيع الدفوع، مما يتعني معه التصريح برفض الطلب.
(القرار عدد 1305 الصادر بتاريخ 2019/10/01 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/663)

46. شرط عدم املنافسة - ثبوت اإلخالل به من طرف األجري - أثره.

إذا كان عقد الشغل من العقود الرضائية اليت تستوجب موافقة الطرفني، فإن البنود املضمنة به 
ترتب التزامات قانونية على كل من طريف العقد عمال �لقاعدة العامة «العقد شريعة املتعاقدين» اليت 
تضمنها الفصل 230 من قانون االلتزامات والعقود، وأن اشتمال عقد الشغل على شرط عدم منافسة 
األجري ملشغله مع حتديد التزام األجري من حيث الزمان واملكان جيعل منه مصدرا قانونيا، ويكون األجري 
عند إخالله �ذا الشرط وهذا االلتزام �شتغاله لدى شركة منافسة مسؤوال مسؤولية عقدية. واحملكمة ملا 
ثبت هلا إخالل الطالب �لتزامه التعاقدي، واشتغاله مباشرة بعد انتهاء عقد عمله مع املطلوبة لدى شركة 
منافسة هلا، وقضت عليه �لتعويض املتفق عليه يف العقد، فإن قرارها وفق ما انتهى إليه يكون مرتكزا 

على أساس قانوين سليم، وغري خارق ألي مقتضى قانوين. 
(القرار عدد 1344 الصادر بتاريخ 2019/10/08 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/327)

47. فصل من العمل - ثبوت اخلطأ اجلسيم - أثره.

إن املشغل له صالحية اختيار العقوبة املناسبة للخطأ املرتكب، فهو صاحب السلطة التأديبية، 
واليت ال حيد منها سوى مالءمة العقوبة للخطأ املرتكب، واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطالبة هي املكلفة 
النقض هي مركز لالتصال، وقدرت جسامة اخلطأ  املكاملات واالستجابة هلا، واملطلوبة يف  �ستقبال 
املرتكب من طرف الطالبة، املتمثل يف قيامها بقطع املكاملات اهلاتفية عن الزبناء، واعتربت أن ذلك 
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العقد، تكون قد أقامت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال  يشكل خطأ جسيما مربرا لفسخ 
تعليال سليما.

(القرار عدد 1349 الصادر بتاريخ 2019/10/08 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/1238)

48. عمل مومسي - التزام مبهام وقت اإلحبار - أثره.

ملا كانت طبيعة نشاط املقاولة هو إصالح البواخر، وهو عقد التزام حبري، فإن اشتغال الطاعن 
كميكانيكي على ظهر البواخر يعين أنه مرتبط معها مبهام وقت اإلحبار، وعمله كميكانيكي مرتبط 
�لباخرة، وما يرتتب عن ذلك من آ~ر هلا عالقة �ملالحة البحرية، وطبيعة العمل املومسية جيعل هذه 
العقود حمددة املدة ومرتبطة �لرحلة البحرية، واحملكمة ملا انتهت إىل ذلك يف قضائها، تكون قد عللت 

قرارها تعليال كافيا، ومل خترق أي مقتضى قانوين.
(القرار عدد 1407 الصادر بتاريخ 2019/10/15 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/877)

49. مسطرة االستماع إىل األجري - ضمان حقوق الدفاع.

لعدم ترشح أي مستخدم  تتوفر على مندويب األجراء  املطلوبة قد أوضحت ½Rا ال  ملا كانت 
النتخا�ت مندويب األجراء، وأن اختيار املمثل النقايب هو من شأن النقابة األكثر متثيال، وأRا أخربته 
حبقه يف اختيار أحد املستخدمني ملؤازرته، إال أنه مل يفعل، فيعد يف حكم املتنازل عن حقه يف ذلك، 
ألن السكوت يف معرض احلاجة بيان، كما أنه ليس هناك أي مقتضى قانوين ضمن مدونة الشغل يلزم 
املشغل بضرورة متكني األجري من أجل إعداد الدفاع عن نفسه قبل انعقاد جلسة االستماع إليه ما مل 

يطلب ذلك.
(القرار عدد 1558 الصادر بتاريخ 2019/10/29 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/469)

50. طعن ¯عادة النظر - قرار حمكمة النقض - مفهوم انعدام التعليل.

إن طلب إعادة النظر يف قرارات حمكمة النقض جيب أن يكون يف حدود الفصلني 375 و379 من 
قانون املسطرة املدنية، وذلك بتأسيسه خبصوص التعليل على انعدامه، أي على عدم وجود التعليل، أو 
عدم اجلواب على إحدى الوسائل املثارة يف طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون 
املسطرة املدنية، قد أجاز إمكانية الطعن �عادة النظر ضد قرارات حمكمة النقض غري املعللة، فإن ما 
يقصده املشرع يف هذا الشأن هو احلالة السلبية اليت تتجلى يف عدم اجلواب على دفع أثري بعدم القبول، 
أو عدم اجلواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما املناقشة القانونية لعلل قرار حمكمة النقض، واlادلة 
فيها بطرح آراء خمالفة ملا انتهى إليه يف قضائه، حني تفسريه للنصوص القانونية املعتمدة �لقرار، وتكييفها 

أو اإلدالء بقرارات خمالفة، فإن ذلك ال يدخل ضمن حالة انعدام التعليل.
(القرار عدد 1616 الصادر بتاريخ 2019/11/05 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/3217)
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51. قرار حمكمة النقض - الطعن فيه ¯عادة النظر - �سيسه على خرق قاعدة التوازن بني 

اخلصوم - أثره.
قرارات  النظر ضد  الطعن �عادة  املدنية جيوز  املسطرة  قانون  375 و379 من  الفصلني  مبقتضى 
حمكمة النقض غري املعللة، واحملكمة ملا ثبت هلا أن طلب إعادة النظر مؤسس على خرق قاعدة التوازن 
بني اخلصوم واالرتكاس عن مهمة توحيد االجتهاد القضائي، ورتبت على ذلك أRا ال تدخل ضمن 
حاالت انعدام التعليل، تكون بذلك أسباب وشروط إعادة النظر يف قرار حمكمة النقض غري متوفرة، 

ويبقى معه الطلب املذكور حرg برفضه.
 (القرار عدد 1617 الصادر بتاريخ 2019/11/05 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/3218)

52. حاالت إعادة النظر يف قرارات حمكمة النقض - حتديدها على سبيل احلصر يف الفصلني 

375 و379 من قانون املسطرة املدنية.

من املقرر أن حاالت إعادة النظر يف قرارات حمكمة النقض قد مت حتديدها على سبيل احلصر يف 
الفصلني 375 و379 من قانون املسطرة املدنية، وملا ثبت أن القرار املطعون فيه ذكر مجيع الوسائل املثارة 
من الطالبة ومضموRا، كما أنه ضمن بتفصيل ما جاء يف الوسيلة، وأجاب عنها معلال ما قضى به 
اعتمادا على  اإلقرار الصريح الصادر عن صاحب الشركة املشغلة (الطالبة) الذي أكد فيه واقعة فصله 
للعمال حفاظا على شركته، وتشبته �ذا القرار، وهو بذلك يكون قد رد ضمنيا الدفع �ملغادرة التلقائية 

وملتمس إجراء حبث إلثبا�ا، وجيعل  أسباب وشروط إعادة النظر منتفية. 
(القرار عدد 1618 الصادر بتاريخ 2019/11/05 يف امللف االجتماعي عدد 2018/1/5/3219)

53. دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - عبء إثبات العالقة الشغلية واستمراريتها.

من املقرر أن عبء إثبات العالقة الشغلية واستمراريتها طيلة املدة موضوع املطالبة يقع على عاتق 
األجري حال منازعة املشغل فيهما أو يف إحدامها. واحملكمة ملا اعتربت أن �ريخ بداية العمل و�ريخ Rايته 
غري ~بتني، ورتبت على ذلك عدم استمرارية العالقة الشغلية، وقضت بعدم قبول دعوى التعويض عن 

الطرد التعسفي، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معلال مبا فيه الكفاية.
 (القرار عدد 5 الصادر بتاريخ 2019/01/02 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2022)

54. حادثة شغل - عمل بصفة مؤقتة - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا من تصرحيات الشاهد سائق الشاحنة املتسببة يف إصابة الضحية أن هذا 
األخري سقط وأصيب ½ضرار جسمانية وهو حياول الصعود للشاحنة، و½ن العمل كان لفائدة املشغل، 
ألن  احلادثة  وقوع  وقت  قائمة  الشغل كانت  عالقة  أن  واستخلصت  القانوين،  ممثلها  أكده  ما  وهو 
عناصرها من أجر وتبعية ~بتة ولو كان العمل بصفة مؤقتة، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 3 من 

ظهري 1963/02/06 تطبيقا سليما، وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعلال مبا فيه الكفاية.
 (القرار عدد 10 الصادر بتاريخ 2019/01/02 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2294)
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55. حادثة - وقوعها يف الفرتة اليت كان ورش املشغل متوقفا عن العمل - طبيعتها القانونية.

من  االبتدائي  احلكم  إليه  ذهب  ما  على  قضاءها  أسست  ملا  قرارها  يف  املطعون  احملكمة  إن 
كون مادية احلادثة غري ~بتة وفق املفهوم القانوين حلادثة شغل املوجبة للتعويض عنها يف إطار ظهري 
1963/02/06 استنادا لشهادة الشهود، الذين أكدوا أن احلادثة اليت تعرض هلا الطاعن تعد حادثة سري، 

وال عالقة هلا حبادثة شغل لكوRا وقعت له عندما كان ورش املشغل متوقفا عن العمل، تكون قد ركزت 
قضاءها على أساس.

(القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 2019/01/02 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2235)

56. مرض مهين - إيراد عمري سنوي ابتداء من ريخ ظهوره.

إن احملكمة املطعون يف قرارها ملا أيدت احلكم االبتدائي القاضي لفائدة املطلوب يف النقض �يراد 
عمري سنوي ابتداء من �ريخ ظهور املرض املهين، و�حالل الطالبة حمل املشغلة يف أداء اإليراد احملكوم 
به للمطلوب يف النقض عن مدة ¨مينها من 1996 إىل 2001، و�حالل شركة التأمني املعنية حمل املشغلة 
يف األداء عن مدة ¨مينها احملددة يف سنة 2002 كاملة دون أن حتمل الطاعنة أي مسؤولية ضمان عن 
املدة من 1983 إىل 1996، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوين سليم، ومل خترق املقتضى احملتج 

به، وعللت قرارها تعليال كافيا وسليما.
 (القرار عدد 54 الصادر بتاريخ 2019/01/16 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2231)

57. حادثة شغل - عدم التأكد من ماديتها خالل جلسة البحث - أثره.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعنة تشبثت بدفع يتمحور حول إثبات مادية احلادثة، وأن الو~ئق 
املدىل �ا غري كافية إلثبا�ا، واعتمدت فقط على شواهد األجر والشواهد الطبية املدىل �ا دون أن 
تتأكد من مادية احلادثة خالل جلسة البحث، تكون قد ركزت قضاءها على غري أساس القانوين سليم، 

وجاء قرارها معلال تعليال [قصا. 
(القرار عدد 62 الصادر بتاريخ 2019/01/16 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/3209)

58. مرض مهين - إحالل كل مؤمن حمل املشغل =لنسبة إىل زمن ضمانته أثناء مدة التحمل.

من املقرر قانو[ أنه إذا وقع أثناء مدة التحمل ¨مني املشغل أو على حسب األحوال كل واحد 
من املشغلني املتتابعني ضد أخطار املرض املهين الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمني من طرف 
عدة منظمات التأمني، فإن كل مؤمن حيل حمل املشغل �لنسبة إىل زمن ضمانته أثناء مدة التحمل، 
واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعنة كانت هي املؤمنة للمشغلة خالل الفرتة اليت اكتشف فيها مرض الصمم 
الذي أصيب به الضحية، ومحلت جزءاً من التعويض عن مدة ضماRا خالل مدة التحمل، وهي سنتان، 
وقضت �حالهلا عن مدة 5 أgم، و�قي املدة محلتها للمشغلة لعدم وجود ما يفيد أRا كانت تؤمن 
أجراءها خالهلا من طرف منظمات أخرى للتأمني، تكون بذلك قد ردت ما أثري من وجوب احلكم 
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على آخر مؤمن �ألداء مع حفظ احلق يف الرجوع على الباقي بواسطة دعوى خاصة، وجاء قرارها معلال 
تعليال كافيا ووفق القانون.

 (القرار عدد 80 الصادر بتاريخ 2019/01/23 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2349)

59. مرض مهين - خربة - توصل أحد أطراف النزاع مبكتب دفاعه - أثره.

23-37-38-39 و431  الفصول  بتعديل  القاضي   33.11 القانون رقم  املشرع مبقتضى  لئن كان 
من ق.م.م املنشور �جلريدة الرمسية يف 2011/9/5 قد أضاف إىل مقتضيات الفصل 38 التبليغ �ملوطن 
الطاعنة عينت مكتب  أن  يفيد  ما  فإنه ويف غياب  املختار، وأقر ذلك حىت �لنسبة لالستدعاءات، 
دفاعها حمال للمخابرة تبقى مقتضيات الفصلني 516 و522 من قانون املسطرة املدنية هي الواجبة التطبيق، 
واحملكمة ملا اعتربت أن االستدعاء املوجه من طرف اخلبري للطاعنة مبكتب دفاعها يعد إجراًء صحيحا، 
وقضت �يراد عمري لفائدة الضحية مع إحالل شركة التأمني، تكون قد خرقت تلك املقتضيات، وجاء 

قرارها غري مرتكز على أساس.
 (القرار عدد 100 الصادر بتاريخ 2019/01/30 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2351)
60. تغيب عن العمل - اعتقال األجري - تعذر االستماع إليه داخل األجل القانوين - أثره.

ملا كان املطلوب يف النقض ال ينازع يف غيابه عن العمل ملدة فاقت أربعة أشهر بسبب اعتقاله إثر 
متابعته واحلكم عليه من أجل جرمية ماسة �ألخالق، وأن اعتقاله قد حال دون االستماع إليه بشأن 
غيابه غري املشروع، والذي جعل عقد عمله مستحيل التنفيذ، فإن الطاعنة مبجرد علمها �طالق سراحه 
إثر الرسالة اليت وجهها إليها من أجل استئناف عمله دعته إىل جلسة استماع حول غيابه عن العمل 
قبل أن تقرر يف مصريه، وهي غري ملزمة يف هذه احلالة ½جل الثمانية أgم احملدد مبقتضى املادة 62 من 
مدونة الشغل. واحملكمة ملا حنت خالف ذلك برتتيبها األثر القانوين على عدم احرتام األجل املذكور، 

تكون قد ألزمت الطالبة مبا هي يف حل منه، وجعلت قرارها عدمي األساس القانوين.
(القرار عدد 124 الصادر بتاريخ 2019/02/06 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2308)

61. فصل من العمل – فرن عمومي ــــــ القانون الواجب التطبيق. 

إن الدفع بكون العمل يندرج ضمن األعمال ذات الطابع التقليدي، وأنه ال خيضع ملدونة الشغل، 
ال جيد له سندا ال واقعا وال قانو[، فمن حيث القانون فإن مدونة الشغل نصت يف الفقرة الثانية من 
املادة 4 منها على أنه حيدد قانون خاص العالقات بني املشغلني واألجراء وشروط الشغل يف القطاعات 
اليت تتميز بطابع تقليدي صرف، وما دام القانون املذكور مل يصدر بعد، فإنه ال جمال للتمسك بوجوب 
الذين  األشخاص  يكون عدد  أن  ومنها  املادة،  نفس  األخرية من  الواردة �لفقرة  االستثناءات  تطبيق 
يستعني �م أقل من مخسة وأال يتجاوز الدخل السنوي مخس مرات احلصة املعفية من الضريبة على 
الدخل، إذ االستثناءات رهينة بصدور نص تنظيمي للقانون املذكور وفق ما تشري إليه ذات املادة، وهو 
أمر مل يتحقق بعد ما دام القانون نفسه مل يصدر. ومن حيث الواقع فإنه يف غياب قانون ينظم العمل ذا 
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الطابع التقليدي وما إذا كان خيضع ملدونة الشغل أم ال فإن النشاط الذي ميارسه الطاعن، وهو صاحب 
فرن عمومي، ال ميكن استثناؤه من األعمال اخلاضعة ملدونة الشغل.

(القرار عدد 163 الصادر بتاريخ 2019/02/20 يف امللف االجتماعي عدد 2018/2/5/1553)

62. غرامة إجبارية - كيفية احتسا¶ا.

ملا كان القرار الذي ُبين عليه القرار القاضي �لغرامة اإلجبارية قد قضى للطالب �يراد عمري 
سنوي يؤدى يف شكل أقساط كل ثالثة أشهر، فإنه جيب األخذ مببدأ استقالل الدورات عن بعضها، 
وحتسب األgم الواجب األداء عنها، وتقسم على 90 يوما للحصول على عدد الدورات مع خصم سبعة 
أgم عن كل دورة، فتتم قسمة اإليراد السنوي احملكوم به على أربع دورات، ويضرب احلاصل الذي هو 
جمموع الدورات غري املؤداة يف واحد مقسوم على مائة مضروب يف عدد أgم التأخري بعد خصم سبعة 
أgم عن كل دورة، فيكون احلاصل هو مبلغ الغرامة اإلجبارية الواجب عن اإليراد، واحملكمة املطعون يف 
قرارها ملا احتسبت مبلغ الغرامة اإلجبارية على أساس واحد يف املائة عن كل مبلغ إيراد مل يؤد يف حينه 

خالفا ملا مت بيانه أعاله، تكون قد خرقت القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه.
 (القرار عدد 322 الصادر بتاريخ 2019/03/20 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2399)

63. مرض مهين - جواز تقدمي دعوى قضائية مباشرة أمام حمكمة املوضوع.

إن احملكمة ملا ردت الدفع املتعلق خبرق الفصل 6 من ظهري 1943 بعلة أن مقتضياته تعترب جمرد 
إجراء إداري الغاية منه وصول امللف إىل احملكمة، وأن املشرع مل يرتب أي جزاء على خمالفته، و�لتايل ال 
¨ثري له على تقدمي املصاب دعوى قضائية مباشرة أمام حمكمة املوضوع من أجل املطالبة �لتعويضات 

املستحقة له عن املرض املهين، يكون قرارها معلال تعليال سليما ومرتكزا على أساس.
 (القرار عدد 330 الصادر بتاريخ 2019/03/20 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/3312)

64. عقد شغل - إشارته إىل عامل مؤقت - أثره.

من الثابت قانو[ أن األصل يف عقود الشغل أRا غري حمددة املدة واالستثناء أRا تربم ملدة حمددة، 
واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت هلا أن عقد الشغل ولئن أشار إىل أن املطلوب يف النقض 
عامل مؤقت، واعتربت املشغلة مل تثبت إحدى احلاالت املنصوص عليها حصرا اليت تسمح هلا �برام 
عقد عمل حمدد املدة يف املادتني 16 و17 من مدونة الشغل �عتبارها الواجبة التطبيق كقانون خاص، 
ورتبت على ذلك أن الفصل الذي تعرض له املطلوب يف النقض تعسفيا، ورتبت اآل~ر القانونية على 
ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، ومل خترق املقتضيات القانونية احملتج �ا، وركزت قضاءها 

على أساس، وعللت قرارها تعليال كافيا وسليما. 
 (القرار عدد 346 الصادر بتاريخ 2019/03/27 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/1718)

65. طعن =لنقض - قرار استئنايف غيايب - وجوب تبليغه الستنفاذ أجل الطعن =لتعرض.

مبقتضى الفصل 353 من ق.م.م. ال يكون الطعن �لنقض إال ضد األحكام أو القرارات االنتهائية، 
وملا ثبت من القرار املطعون فيه �لنقض أن املستأنف عليه (الطالب) ختلف ومل يدل ½ي جواب على 
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املقال االستئنايف، مما يكون القرار املطعون فيه �لنقض قد صدر غيابيا يف حقه ما دامت العربة يف كون 
احلكم حضورg �لنسبة للمستأنف عليه مبا إذا كان قد أدىل جبوابه الكتايب، عمال مبقتضيات الفصل 
333 من ق.م.م، وتبعا لذلك فإن القرار املذكور يبقى غري Rائي وقابال للطعن �لتعرض، خاصة وأنه مل 

يبلغ للمستأنف عليه الستنفاذ أجل الطعن �لتعرض، و�لنتيجة فإنه يكون غري قابل للطعن �لنقض، 
مما يتعني التصريح بعدم قبول الطلب.

 (القرار عدد 362 الصادر بتاريخ 2019/03/27 يف امللف االجتماعي عدد 2017/1/5/3293)
66. حادثة شغل - عدم احرتام الطبيب املعاجل للضحية ملقتضيات املادة 22 من القانون 

18.12 - أثره.

لئن كان املطلوب قد سلك ما نصت عليه املواد 19، 20، و21 من القانون 18.12 سلوكا صحيحا 
بدليل الشواهد الطبية املدىل �ا رفقة املقال االفتتاحي، فإنه ال دليل يفيد احرتام طبيبه املعاجل واحملرر هلذه 
الشواهد الطبية، والذي حدد نسبة العجز الدائم طبقا ملقتضيات املادة 22 من ذات القانون، واليت تنص 
على أنه: «إذا خلفت احلادثة عجزا دائما للمصاب، حيدد الطبيب املعاجل، �تفاق مشرتك مع الطبيب 
اخلبري املنتدب من قبل املقاولة املؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على اجلدول املتعلق �لعجز احملدد 
بقرار مشرتك للسلطتني احلكوميتني املكلفتني �لتشغيل والصحة...»، واحملكمة ملا اعتمدت الشهادة 
احملددة للعجز يف نسبة 25 % دون نظرها يف مدى سلوك املقتضيات املذكورة، تكون قد ركزت قضاءها 

على غري أساس قانوين.
(القرار عدد 400 الصادر بتاريخ 2019/04/10 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2885)

67. دعوى تفاقم الضرر - استنفاذ مجيع نسب القدرة البدنية - أثره.

من املقرر قانو[ أن كل شخص أصيب حبادثة شغل واحدة أو متعددة أو نتج عنها تفاقم الضرر 
عن احلادثة له احلق يف التعويض الذي يستحقه حسب نسبة العجز اليت خلفتها لديه. واحملكمة ملا ثبت 
هلا أن الطالب أصيب حبادثة شغل خلفت لديه عجزا جزئيا دائما نسبته 10 % تصاحل بشأRا مع شركة 
التأمني على نسبة 09 %، وتوصل برأمسال، مث تقدم بدعوى تفاقم الضرر لثالث مرات خلفت، لديه 
نسب عجز خمتلفة فاقت 100 %، وهي القدرة البدنية الكاملة للمصاب، واستخلصت أن الطالب 

استنفذ مجيع نسب قدرته البدنية بل فاقتها، تكون قد جعلت لقضائها أساسا. 
(القرار عدد 518 الصادر بتاريخ 2019/04/30 يف امللف االجتماعي عدد 2017/2/5/2638)

68. حكم ¯رجاع األجري إىل عمله - امتناع املشغلة عن تنفيذه - أثره.

من املقرر أنه ال جيوز إعمال الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار املشغل على تنفيذ حكم �رجاع 
األجري إىل عمله، وليس له يف هذه احلالة سوى املطالبة �لتعويض عن فصله تعسفيا، واحملكمة ملا اعتربت 
أن امتناع املشغلة عن إرجاع املطلوب يستوجب احلكم عليها �لغرامة التهديدية بدليل أن الغاية من 
النص عليها هي إجبار املشغلة من أجل التنفيذ العيين لاللتزام، تكون قد خرقت املقتضى احملتج به، ومل 

جتعل ملا قضت به أساسا.
(القرار عدد 1014 الصادر بتاريخ 2019/9/18 يف امللف االجتماعي عدد 2018/2/5/684)
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69. غرامة إجبارية - شروط احلكم ¶ا.

من املقرر أن كل ¨خري غري مربر يف أداء اإليرادات املمنوحة خيول للدائن، ابتداء من اليوم األول 
من الشهر الذي يلي �ريخ حلول أجلها، احلق يف املطالبة بغرامة شهرية تعادل 10 % من جمموع املبالغ 
غري املؤداة شريطة أن يتم حترير حمضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية املختصة، واحملكمة 
ملا قضت �لغرامة اإلجبارية دون توفرها على حمضر امتناع الطالبة عن تنفيذ احلكم القاضي �لتعويضات 
القانون 18.12، وجاء  الفصل 116 من  لفائدة املطلوب، تكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات 

قرارها [قص التعليل، وهو مبثابة انعدامه.
(القرار عدد 1310 الصادر بتاريخ 2019/11/20 يف امللف االجتماعي عدد 2018/2/5/2626)
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سادسا : القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية



171

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
9

1. جرمية غسل األموال - عناصرها التكوينية - خلو امللف من أي أدلة أو قرائن - أثره.

يشرتط لقيام جرمية غسل األموال ثبوت قيام عملية حتويل أموال متحصلة من اجلرائم الوارد النص 
عليها يف الفصل 2-574 من القانون اجلنائي �دف إخفاء أو إنكار مصدرها غري املشروع أو املساعدة 
على جتنب املسؤولية اجلنائية عن االحتفاظ مبتحصالت هذه اجلرائم، والغرفة اجلنحية ملا قضت بعدم 
املتابعة من أجل جنحة غسل األموال وبرفع احلجز عن األموال واملمتلكات واحلسا�ت بعلة أن امللف 
خال من أي أدلة أو قرائن على نسبتها للمطلوبني، تكون قد أبرزت عدم توفر األفعال على العناصر 
املادية والقانونية الكافية ملتابعة املطلوبني �جلرمية أعاله، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليال كافيا ووفقا ملا 

يقتضيه القانون.
(القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 2019/01/02 يف امللف اجلنحي عدد 2017/1/6/22018)

2. طعن =لتعرض - تبليغ دفاع املتعرض =الستدعاء - أثره.

إن احملكمة ملا قضت على النحو الوارد مبنطوقها بعلة أن املتهم ختلف عن احلضور رغم توصله 
�الستدعاء شخصيا بواسطة دفاعه الذي تعرض نيابة عنه، واحلال أنه مل يتوصل �الستدعاء للجلسة 
بشكل قانوين، فإRا مل تتقيد �لنقطة القانونية اليت سبق أن بتت فيها حمكمة النقض من أن القانون 
ال يرتب جزاء إلغاء التعرض إال على عدم حضور املتعرض يف اجللسة احملددة يف االستدعاء اجلديد، 
وتكون بذلك قد حادت عن التطبيق السليم للقانون وعن االلتزام �لنقطة القانونية اليت بتت فيها حمكمة 

النقض.
(القرار عدد 59 الصادر بتاريخ 2019/01/09 يف امللف اجلنحي عدد 2018/1/6/3499)

3. جرمية املشاركة يف اختالس أموال عمومية - عنصر العلم - سلطة احملكمة يف استخالصه 

إجيا= أو سلبا.

معنوي  عنصر  هو  عمومية  أموال  اختالس  يف  املشاركة  جرمية  يف  العلم  عنصر  أن  املقرر  من 
تستخلصه احملكمة إجيا� أو سلبا من استقراء مجيع الوقائع املادية املعروضة عليها. واحملكمة ملا ركزت يف 
تعليلها على إنكار املطلو�ت علمهن بكون مصدر التحويالت البنكية اخلارجية اليت تسلمنها لفائدة 
الغري غري مشروع، وعلى خلو امللف من أي وسيلة إلثبات ذلك، إال أRا مل تناقش فيه كل الوقائع املادية 
يف القضية املرتبطة بدور املساعدة واإلعانة الذي قد يكن أتينه لتسهيل ارتكاب جرمية اختالس أموال 
التصرف �لشكل  التصرف، وعن دافعهن إىل  الوضع حتت  تقنية  الغري عن طريق  عمومية من طرف 
املذكور مع الفاعلني األصليني للعملية، يكون قرارها [قص التعليل خبصوص العنصر املعنوي يف اجلرمية 

املنصوص عليه يف البند رقم 3 من الفصل 129 من جمموعة القانون اجلنائي نقصا[ يوازي انعدامه.
(القرار عدد 77 الصادر بتاريخ 2019/01/09 يف امللف اجلنائي عدد 2018/1/6/10252)
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4. حماولة املساعدة على ارتكاب جنحة غسل األموال - عناصرها التكوينية.

الكاذب ملصدر  التربير  تسهيل  املساعدة على  ومنها حماولة  األموال  لقيام جرمية غسل  يشرتط 
عائدات متحصلة من جرمية االجتار يف املخدرات، ثبوت وجود مبالغ مالية متحصلة مباشرة من االجتار 
يف املخدرات، وثبوت قيام املتهم بعملية حتويل أموال متحصلة منها �دف إخفاء أو إنكار مصدرها 
غري املشروع أو املساعدة على جتنب املسؤولية اجلنائية عن االحتفاظ مبتحصالت هذه اجلرائم، أو بعبارة 
أوضح ثبوت سوء نية املتهم يف إخفاء طبيعة األموال غري املشروعة، واحملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي 
الصور اخلاصة بغسل األموال  ارتكاب إحدى  املتهم يف  تثبت تورط  امللف من أي وسيلة  بعلة خلو 
أو ثبوت العلم والعمد لديه، تكون قد أبرزت مبا فيه الكفاية وجه اقتناعها بعدم ثبوت جرمية حماولة 
املساعدة على تسهيل التربير الكاذب ملصدر عائدات متحصلة من جرمية االجتار يف املخدرات، املنسوبة 

للمطلوب يف النقض، وعللت قرارها من الناحيتني الواقعية والقانونية تعليال كافيا.
(القرار عدد 152 الصادر بتاريخ 2019/01/23 يف امللف اجلنحي عدد 2017/1/6/17077)

5. دفع موضوعي - عدم جواب احملكمة عنه إجيا= أو سلبا - أثره.

ملا ثبت من حمضر اجللسة الصحيح شكال ومن مذكرة بيان أوجه االستئناف، أن حمامي العارض 
اتفاقية مع اجلماعة  الطاعن حاليا أبرمت  أ~ر أمام احملكمة دفعا مفاده أن الشركة يف شخص ممثلها 
احلضرية، حصلت مبقتضاها على تعويض مادي وأرجعت األرض للجماعة، والتزم كل منهما بعدم تقدمي 
أية دعوى كيف ما كان نوعها يف مواجهة الطرف اآلخر، لكنها مل جتب عنه سواء �إلجياب أو السلب، 
فإن احملكمة بعدم جوا�ا على دفع موضوعي أثري أمامها بشكل صحيح، رغم ما قد يكون من شأن 

ثبوته التأثري على مسار القضية، جيعل قرارها مشو� بنقصان يف التعليل ينزل منزلة انعدامه.
(القرار عدد 371 الصادر بتاريخ 2019/02/27 يف امللف اجلنائي عدد 2018/1/6/15560)

6. حتقيق إعدادي - اعتماد احملكمة تصرحيات مل تكن موضوع األمر =إلحالة - أثره.

إن احملكمة ملا اعتمدت يف قرارها على حيثيات جاء فيها أن الطاعن صرح خالل مرحلة التحقيق 
اإلعدادي بتوصله مبجموعة إ�وات ومساعدات مالية من جمموعة من األشخاص ذكر أمساء بعضهم 
يف حمضر أقواله، وهو التعليل الذي ال ينطبق على وقائع النازلة املعروضة على القضاء، ذلك أن النزاع 
حمصور يف تلقي رشاوى من شخص بعينه، وهي واقعة حمددة يف الزمان واملكان، وأن اعتمادها من طرف 
احملكمة، �لرغم من أRا مل تكن موضوع األمر �إلحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وال موضوع متابعة 

مستقلة، جيعل قرارها منعدم األساس القانوين ومشو� �نعدام التعليل وفساده. 
(القرار عدد 928 الصادر بتاريخ 2019/07/03 يف امللف اجلنائي عدد 2018/1/6/10849)
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7. جناية املشاركة يف اختالس أموال عمومية – وجوب إبراز عناصرها الواقعية والقانونية كما 

هي حمددة يف الفصلني 129 و241 من جمموعة القانون اجلنائي.

أموال  اختالس  املشاركة يف  جناية  من  الطالب  إدانة  من  إليه  انتهت  ما  عللت  ملا  احملكمة  إن 
عمومية، استنادا لكون هذا األخري يتوفر على وصوالت أداء عن سنوات غري حقيقية �ا كشط مذيل 
املتهم األول عليه، وكذا شهادة رئيس اجلماعة  بطابعة اجلماعة، الشيء الذي يؤكد ويعزز تصرحيات 
املستمع إليه، مما يفيد أنه كان يؤدي مبالغ أقل مما هو مدون �لوصل الذي يتوفر عليه أو ال يؤديها أصال 
مستغال يف ذلك عالقة مصاهرته برئيس اجلماعة املتهم معه، وردت دفعه �جراء خربة على الوصوالت 
بعلة أنه غري جمٍد، وال ميكن أن يوصل إىل نتيجة لكوRا أصال ال تتضمن خطه، يكون تعليلها متسما 
�لتعميم دون النفاذ إىل وقائع بعينها أو أمثلة حمددة، ومل تربز فيه مبا يكفي العناصر الواقعية والقانونية 
جلناية املشاركة يف اختالس أموال عمومية كما هي حمددة يف الفصلني 129 و241 من جمموعة القانون 

اجلنائي، مما يكون معه قرارها [قص التعليل املنزل منزلة انعدامه.
 (القرار عدد 938 الصادر بتاريخ 2019/07/03 يف امللف اجلنائي عدد 2018/1/6/12325)

8. طعن ¯عادة النظر - قرار حمكمة النقض - جمادلة يف التعليل - أثره.

النظر، بدعوى إغفال البت يف طلب  القرار املطعون فيه �عادة  ملا كان ما عابه الطاعن على 
معروض والغموض ونقصان التعليل، إمنا يتعلق مبقتضى قانوين احتج بعدم إعماله يف القضية، ويهم حالة 
العفو الذي يتعلق بعقوبة صادرة حبكم Rائي. واحلال أن الوضعية املعروضة يف القضية تتعلق بعفو صدر 
أثناء ممارسة الدعوى العمومية، فال حمل للتعرض لتلك املقتضيات قانو[، األمر الذي ال خيرج معه ما 
أثري، املخالف لواقع األمر، عن اlادلة يف تعليل القرار الذي مل يلتفت إىل ما ذكر، مما ال يشكل سببا 

من األسباب القانونية إلعادة النظر، فتكون معه الوسيلة املبنية على هذا السبب غري مقبولة. 
(القرار عدد 975 الصادر بتاريخ 2019/07/15 يف ملف طلب إعادة النظر عدد 2016/1/6/2163)

9. ظروف التخفيف - متتيع املتهم ¶ا - أثرها.

إذا كان احلد األدىن للعقوبة املقررة هو مخس سنوات سجنا، فإن احملكمة تطبق عقوبة احلبس من 
سنة إىل مخس سنوات، وذلك عندما متتع احملكمة احملكوم عليه بظروف التخفيف. وملا كانت كل واحدة 
من اجلناgت األربع املدان �ا الطاعن يف القضية األشد عقوبة مما أدين به، وقرر القانون حدها األدىن 
يف مخس سنوات سجنا، فإن احملكمة عندما متعت الطاعن بظروف التخفيف، دون تقيدها عند حتديد 
العقوبة مبا قرره القانون تكون قد تناقضت يف موقفها من منح ظروف التخفيف وعدم إعمال ما تتطلبه 

مراعاته يف العقوبة، وجاء قرارها معلال تعليال فاسدا مبثابة انعدامه، مما يعرض القرار للنقض واإلبطال.
 (القرار عدد 1337 الصادر بتاريخ 2019/10/23 يف امللف اجلنائي عدد 2019/1/6/16283)
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 10. حمكمة اإلشكال يف التنفيذ - نطاق اختصاصها.
ختتص حمكمة اإلشكال يف التنفيذ (غرفة املشورة) �لنظر يف إشكاالت تنفيذ عقو�ت Rائية قابلة 
للتنفيذ، وهي ال تقرر عقو�ت جديدة أو تعدل عقو�ت سابقة، وإمنا تطبق الفقرة الثانية من الفصل 
120 من القانون اجلنائي اليت تنص على أنه: «إذا أصدرت بشأRا - (أي اجلرائم املتعددة) - عدة 

أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد املتابعات، فإن العقوبة األشد هي اليت تنفذ»، وذلك بعد أن تتأكد 
من توفر شروط هذه الفقرة والفصل 119 من نفس القانون ودون االعتداد ½ي اعتبارات أخرى. 

 (القرار عدد 1507 الصادر بتاريخ 2019/11/27 يف امللف اجلنحي عدد 2019/1/6/21545)
11. نقض - طرف مدين - قرار بعدم املتابعة - حاالت الطعن فيه.

مبقتضى املادة 525 من قانون املسطرة اجلنائية فإنه ال ميكن للطرف املدين أن يطلب نقض القرار 
بعدم املتابعة، إال إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله يف الدعوى، أو إذا أغفل البت يف �مة 
ما، وملا ثبت أن الغرفة اجلنحية قضت بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة املطلوبني جبرائم التزوير 
يف وثيقة رمسية وشهادة الزور واستعماهلا، الذي مل ينص على عدم قبول تدخل الطالبة يف الدعوى، ومل 
يغفل البت يف �مة ما، وأن الطالبة يف مذكر�ا لبيان وسائل الطعن �لنقض، مل تثر عدم قبول تدخلها 
يف الدعوى، أو أن القرار املطعون فيه أغفل البت يف �مة ما، فإن طلب النقض يكون حرg بعدم قبوله.
 (القرار عدد 1515 الصادر بتاريخ 2019/11/27 يف امللف اجلنائي عدد 2019/1/6/17980)

12. غرفة املشورة - نطاق اختصاصها.

من املقرر أن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 120 من القانون اجلنائي ال تطبق على وضعية 
إدماج العقو�ت املعروضة علي غرفة املشورة، وإمنا تطبق يف احلالة اليت تنظر فيها حمكمة املوضوع يف 
جرائم مرتكبة، وتكون قد صدرت على الفاعل عقو�ت سابقة يعرض أمر ضمها أو دجمها مع احلالة 
عقوبة  إصدار  وتقرر  الوضعية،  هذه  تقييم  للمحكمة  ميكن  احلالة  هذه  ويف  احملكمة،  على  املعروضة 
واحدة تشتمل ضم أو دمج العقو�ت املذكورة مع عقوبة الفعل الذي تبت فيه، بشرط أال تتجاوز هذه 
العقوبة احلد األقصى لعقوبة أشد تلك اجلرائم. واحملكمة ملا اعتربت أن تطبيق مقتضيات الفصل 120 
التقديرية وليس هناك  العقو�ت مسألة تدخل يف إطار سلطتها  القانون اجلنائي خبصوص إدماج  من 
ما يلزمها بتطبيقها، وقضت بضم العقو�ت املطلوب إدماجها ضما كليا تطبيقا منها ملقتضيات الفقرة 
األخرية من نفس الفصل املذكور، تكون قد أساءت تطبيق هذا القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا.
 (القرار عدد 1585 الصادر بتاريخ 2019/12/11 يف امللف اجلنائي عدد 2019/1/6/21654)

13. حادث فجائي - شروطه.

إن ترتيب اآل~ر القانونية عن احلادث الفجائي يتطلب أن يكون من قبيل احلوادث اليت ال ميكن 
توقعها وال دفعها. وملا كان انفجار عجلة السيارة قد ميثل حاد~ ال ميكن دفعه، فإنه �ملقابل ميكن 
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توقعه وهو ما ينفي عنه صفة احلادث املفاجئ. واحملكمة ملا قضت بتحميل املتهم مؤمن الطاعنة، كامل 
املسؤولية بناء على ما ثبت هلا من أن الظنني خالف نظم وقوانني السري، وذلك بعدم ضبطه للسرعة 
اليت كان يسري �ا، ونتيجة لذلك زاغت به العربة عند انفجار العجلة لعدم حتكمه فيها وفقد السيطرة 

عليها، تكون قد أعملت سلطتها يف تقدير الوقائع املعروضة عليها، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 1534 الصادر بتاريخ 2019/10/30 يف امللف اجلنحي 2019/2/6/5467) 

14. حادثة سري - تعويض عن فقد األجرة أو الكسب املهين - مراعاة طبيعة عمل املصاب 

وقت احلادث.
لئن كانت املادة الثالثة املستدل �ا من ظهري 1984/10/02 ال تعوض عن العجز الكلي املؤقت يف 
حد ذاته، وإمنا عن فقد األجرة أو الكسب املهين بسبب ذلك العجز، فإنه ال يوجد من بني مقتضيات 
ذلك الظهري ما مينع حمكمة املوضوع من األخذ بعني االعتبار طبيعة عمل املصاب وقت اإلصابة للقول 

�ستحقاقه تعويضا عن ذلك الفقد مىت أعوز املصاب إثباته �حدى طرق اإلثبات.
(القرار عدد 1694 الصادر بتاريخ 2019/11/27 يف امللف اجلنحي 2017/2/6/7833) 

15. اجلروح غري العمدية الناجتة عن حادثة سري - ظروف التخفيف - سلطة احملكمة يف 

منحها مع تعليل ذلك.
مبقتضى الفقرة الثانية من الفصل 146 من القانون اجلنائي فإن منح الظروف املخففة موكول إىل 
تقدير القاضي مع التزامه بتعليل قراره يف هذا الصدد بوجه خاص، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه 
حينما قررت عدم متتيع الطالب بظروف التخفيف فيما يتعلق �لعقوبة احملكوم �ا عليه من أجل اجلروح 
غري العمدية الناجتة عن حادثة سري، تكون قد استندت يف ذلك إىل ما خيوله إgها الفصل اآلنف الذكر، 

وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 1805 الصادر بتاريخ 2019/12/11 يف امللف اجلنحي 2018/2/6/17608) 

16. تعويض - خسائر مادية الحقة بسيارة - خربة تواجهية - حجيتها.

ال جمال لالحتجاج مبقتضيات الفصل 63 من قانون املسطرة املدنية ما دام أن تلك املقتضيات 
تطبق يف احلالة اليت تكون فيها اخلربة مأمورا �ا من طرف احملكمة اليت تنظر يف موضوع الدعوى، وليس 
عندما يتعلق األمر خبربة تواجهية متت يف إطار األوامر املختلفة من طرف رئيس إحدى احملاكم االبتدائية، 
اليت تعترب كسائر وسائل اإلثبات ختضع يف تقييم ما أسفرت عنه للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع، واليت 
ال متتد إليها رقابة حمكمة النقض عمال مبقتضيات املادة 518 من قانون املسطرة اجلنائية، واحملكمة مصدرة 
القرار املطعون فيه ملا اعتمدت يف قضائها على تقرير اخلربة امليكانيكية خبصوص التعويض احملكوم به 
عن اخلسائر املادية الالحقة بسيارة املطلوبة، تكون قد رفضت ضمنيا ملتمس العارضة الرامي إىل إجراء 

خربة تقنية جديدة على تلك السيارة، وجاء قرارها مرتكزا على أساس.
(القرار عدد 1806 الصادر بتاريخ 2019/12/11 يف امللف اجلنحي 2018/2/6/17618)
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17. حادث فجائي - انتفاء شروطه - أثره.

إن احملكمة ملا اعتربت أنه حىت على فرض صحة أن مركبة الطالب قد زاغت به، وهو ما أدى 
إىل وقوع احلادثة وما ترتب عنها من قتل وجرح غري عمديني، ورتبت على ذلك الزيغان أنه حىت وإن 
مل يكن ممكنا دفعه فإنه ميكن توقعه، و�لتايل فهو ال يشكل حاد~ فجائيا من شأنه أن يندرج ضمن 
األسباب املربرة للجرمية عمال مبقتضيات الفصل 124 من القانون اجلنائي، يكون قرارها مؤسسا وغري 

خارق للمقتضيات املستدل �ا، ومعلال مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 1854 الصادر بتاريخ 2019/12/18 يف امللف اجلنحي 2018/2/6/15505) 

18. حادثة سري - سحب وإلغاء رخصة سياقة أجنبية - خمالفة اتفاقية جنيف بشأن السري 

على الطرق املؤرخة يف 1949/04/19 - أثره.
من املقرر أن االتفاقية الدولية بشأن السري على الطرق والربوتكول والعقد النهائي املوقع عليها 
مجيعا مبدنية جنيف بتاريخ 1949/09/19 واملصادق عليها من طرف املغرب مبقتضى الظهري الشريف رقم 
1.58.210 يف فصلها 24 (البند اخلامس) والتعديالت املدخلة عليها، ولئن كانت تعطي احلق للدول 

املتعاقدة يف سحب رخص السياقة الوطنية أو األجنبية للسائقني اللذين يرتكبون على أراضيها خمالفات 
لقانوRا الوطين املتعلق �لسري، فإRا ال تسمح �لغائها. واحملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي املستأنف 
لديها يف ما قضى به من إلغاء رخصة السياقة األجنبية للمتهم، واملسلمة له بدولة إيطاليا ملدة سنتني مع 
حرمانه من اجتياز امتحان احلصول على رخصة جديدة ملدة سنتني ابتداء من �ريخ احلكم مع إلزامية 
خضوعه لدورة تكوينية يف السالمة الطرقية على نفقته، دون مراعاة مقتضيات االتفاقية الدولية أعاله، 

تكون قد ركزت قضاءها على غري أساس.
(القرار عدد 1926 الصادر بتاريخ 2019/12/25 يف امللف اجلنحي 2019/2/6/25337)

19. القذف ونشر خرب زائف - موقع إلكرتوين متاح للعموم - عدم ثبوت صحة ما تضمنه 

البالغ املنشور - أثره.
إن احملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القاضي �دانة الطالب من أجل القذف ونشر خرب زائف 
استنادا على تصرحيه أمام احملكمة الذي يفيد ½نه استعمل عبارة الفساد يف مواجهة املطلوب، وكذلك 
األنرتنيت  العنكبوتية  الشبكة  فيه داخل  الذي عاين  القضائي  املفوض  املنجز من طرف  على احملضر 
�ملوقع اإللكرتوين للفدرالية الدميقراطية للشغل ½ن هذه األخرية تطرد املطلوب بعد تورطه يف عمليات 
فساد واستغالل النفوذ، وتتربأ مما قام به من أفعال تضرب يف الصميم العمل النقايب والتمثيلي النزيه، 
وثبت للمحكمة ½ن البالغ املذكور تضمن عبارات شائنة من قبيل االنتهازي والوصويل، وأن الطالب 
والنيل من  إىل تشويه مسعته  النفوذ وهي عبارات �دف  الفساد واستغالل  واقعة  املطلوب  إىل  نسب 
كرامته، ومت نشرها، واعتربت أن واقعة نشر أنباء زائفة وعارية عن الصحة على املوقع اإللكرتوين الذي 
يطلع عليه العموم ~بتة مبقتضى حمضر معاينة املفوض القضائي املشار إليه أعاله، وتبني هلا من كل 
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ذلك ½ن العناصر التكوينية للفعل موضوع املتابعة قائمة يف حق الطالب الذي مل يثبت صحة ما تضمنه 
البالغ. وبذلك تكون قد بينت من أين كونت قناعتها بعد أن قدرت الوقائع واألدلة املعروضة عليها، 

وعللت قرارها مبا فيه الكفاية، من غري أن خترق أي مقتضى قانوين.
(القرار عدد 1450 الصادر بتاريخ 2019/10/02 يف امللف اجلنائي عدد 2017/3/6/4546)

20. نشر القذف أو السب - النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل - أثره.

مبقتضى الفصل 44 من قانون الصحافة بتاريخ 1958/11/15 يعترب القذف ادعاء واقعة متس شرف 
واعتبار الشخص الذي نسبت إليه، وأن السب هو عبارة حتقري حاطة من الكرامة، وأن الفصل املذكور 
يعاقب على نشر القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حىت ولو أفرغ 
ذلك يف صيغة الشك أو كان يشار يف النشر إىل شخص مل يعني بكيفية صرحية، ولكن ميكن إدراكه 
من خالل العبارات املكتوبة. فضال على أن العلنية تتحقق مبجرد إطالع شخص واحد أو أكثر على 
الرسائل النصية سواء منها الكتابية أو الصوتية اليت تدعي الطالبة أRا عرضتها للسب والقذف وتشويه 
ويال خاطئا  مسعتها والتشهري �ا يف مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوك والواتساب، واحملكمة ملا أولت̈ 
للعلنية، واعتربت ½ن إجراء خربة تقنية على احلساب اخلاص �لواتساب والفايسبوك غري منتج بعلة أن 
املطلوبة تنفي أن تكون هلا عالقة �ألقوال اليت ميكن أن تشكل وعاء لألفعال موضوع الشكاية املباشرة 
موضوع احلساب الشخصي، دون أن تتحقق من الفعل اجلرمي الضار بواسطة خربة يعهد �ا لذوي 

االختصاص يف هذا امليدان، تكون قد جعلت قرارها [قص التعليل املوازي النعدامه.
(القرار عدد 1451 الصادر بتاريخ 2019/10/02 يف امللف اجلنائي عدد 2017/3/6/15621)

21. شكاية مباشرة - توجيه اال¬ام للصحفي كاتب املقال وملدير اجلريدة - عدم إدخال 

أر=ب اجلرائد - أثره.
يستفاد من الشكاية املباشرة اليت تقدم �ا الطالب صاحب االدعاء املباشر يف مواجهة املطلوب 
بصفته صحفي كاتب املقال، واملطلوب بصفته مدير اجلريدة اليت نشر �ا املقال املذكور، وأنه وجه ا�امه 
لألول بصفته مشاركا يف الفعل موضوع املتابعة، وللثاين بصفته فاعال أصليا هلذا الفعل، وهي املقتضيات 
املنصوص عليها يف الفصلني 67 و68 من الظهري الشريف رقم 1.58.378 الصادر يف 3 مجادى األوىل 
1378 (15 نوفمرب 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر الذي غري ومتم �لقانون رقم 77.00، الصادر 

املقال مشاركا يف  بتاريخ 2002/10/3، واليت اعتربت صاحب  الشريف رقم 1.02.207  الظهري  بتنفيذه 
هاته اجلرائم عند وجود مدير النشر الذي يعد فاعال أصليا هلا. ومل تنص املادة 67 من نفس القانون 
على أن أر�ب اجلرائد واملكتو�ت الدورية ووسائل اإلعالم السمعية البصرية واإللكرتونية، هم من ضمن 
املعاقبني �لعقو�ت الصادرة زجرا للجرائم املرتكبة عن طريق الصحافة، وإمنا - عمال �لفصل 69 من 
نفس القانون - اعترب�م مسؤولون عن العقو�ت املالية الصادرة لفائدة الغري على األشخاص املعاقبني 
�لعقو�ت الصادرة زجرا للجرائم املرتكبة عن طريق الصحافة واملشار إليهم يف الفصلني 67 و68 من 
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نفس القانون إذا تعذر تنفيذ هذه العقو�ت املالية على احملكوم عليهم، أي أن األمر يتعلق مبرحلة التنفيذ 
وليس احملاكمة. واحملكمة ملا أيدت احلكم املستأنف القاضي بعدم قبول الشكاية املباشرة لكون الطرف 
املشتكي مل حيدد أر�ب اجلريدة ومل يدخلهم يف الدعوى، رغم أنه غري ملزم بذلك، تكون قد جعلت 

قرارها [قص التعليل املوازي النعدامه.
(القرار عدد 1452 الصادر بتاريخ 2019/10/02 يف امللف اجلنائي عدد 2017/3/6/16840)

22. هتك عرض قاصر بدون عنف:

قضا  األحداث - النطق =حلكم يف جلسة سرية - أثره.
متابعة احلدث كفاعل أصلي - عدم متابعة القاصرة لوفا¬ا - األساس القانوين.

إدانة احلدث - اعرتافه يف سائر مراحل البحث - قناعة احملكمة.
إن احملكمة ملا أصدرت قرارها يف [زلة احلال املتابع فيها الطاعن احلدث من أجل اجلنحة املدان 
�ا، اعتمدت يف ذلك على أن األصل يف قضاg األحداث هو سرية اجللسات، واعتربت أنه ال سبيل 
للطاعن الحتجاجه بذلك طاملا أنه مل يدع أن صدور القرار يف جلسة سرية قد أضر مبصاحله، تكون قد 

بنت قرارها على أساس سليم، وغري خارق ألي مقتضى قانوين.
ملا كانت احملكمة ملزمة �لبت يف إطار املتابعة املعروضة عليها، فإنه �لرجوع إىل القرار املطعون 
فيه و�قي أوراق امللف يتبني أن الطاعن احلدث متابع كفاعل أصلي من أجل جنحة هتك عرض قاصر 
بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون اجلنائي، وأن القاصرة مل تتم متابعتها على ذمة هذه القضية 
لوفا�ا، وأنه ال يوجد ضمن مقتضيات الفصل املذكور ما مينع من إقامة الدعوى العمومية على األحداث 
مرتكيب األفعال موضوع املتابعة مع مراعاة وقائع كل قضية وظروفها، وبذلك يكون قرارها غري خارق 

ألي مقتضى قانوين �ذا الشأن.
ملا ثبت من تنصيصات احلكم االبتدائي املؤيد �لقرار املطعون فيه أن احملكمة املصدرة له قضت 
�دانة الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف استنادا إىل اعرتافه يف سائر مراحل البحث 
واحملاكمة مبمارسته اجلنس على القاصرة يف العديد من املناسبات، وذلك برضاها واعتبارا للعالقة العاطفية 
اليت كانت تربطه �ا، واستخلصت قناعتها من هذا االعرتاف �دانة الطاعن من أجل اجلنحة املذكورة 
طبقا ملقتضيات الفصل 484 من القانون اجلنائي، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها 

معلال مبا فيه الكفاية. 
(القرار عدد 1670 الصادر بتاريخ 2019/10/30 يف امللف اجلنائي عدد 2017/3/6/22781)

23. جنحة حماولة احلصول على أصوات 6خبني - مكاملات هاتفية موضوع مسطرة االلتقاط 

والتصنت بناء على أمر قاضي التحقيق - حجيتها. 
إن احملكمة املطعون يف قرارها املؤيد للحكم االبتدائي جزئيا يف ما قضى به من إدانة الطاعن من 
أجل جنحة حماولة احلصول على أصوات [خبني بفضل هداg أو تربعات أو الوعد �ا وتقدمي تربعات 
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بقصد التأثري على هيئة من الناخبني أو بعض منهم ملا اعتمدت يف تعليل قرارها أعاله على أن مضمون 
املكاملات اهلاتفية موضوع مسطرة االلتقاط والتصنت، كانت بناء على أمر من قاضي التحقيق طبقا 
لقاضي  �لنسبة  املسطري  اإلجراء  هذا  تقيد  مل  اليت  اجلنائية  املسطرة  قانون  من   108 املادة  ملقتضيات 
التحقيق ½ي تعداد حمدد للجرائم املسموح بسلوك مسطرة التصنت بشأRا، على خالف األمر �لنسبة 
للوكيل العام للملك. وأن هذا األخري �عتباره طرفا أصليا يف الدعوى العمومية اجلاري التحقيق بشأRا يف 
مواجهة العارض جتعله مستثىن من الدفع املتعلق بسرية إجراءات التحقيق �عتباره طرفا أصليا يف مباشرة 
الدعوى العمومية وملزما بكتمان السر املهين وله حق اإلطالع على إجراءات التحقيق، تكون - أي 
احملكمة - قد أجابت عن الدفوع املتعلقة خبرق مقتضيات الفصل 108 من قانون املسطرة اجلنائية وما 
يتعلق بضما[ت احملاكمة العادلة، وبنت قرارها على أساس قانوين صحيح، وعللته تعليال كافيا وسليما.
(القرار عدد 1798 الصادر بتاريخ 2019/11/20 يف امللف اجلنائي عدد 2017/3/6/523)

24. جنحة الفساد - انعدام الركن املعنوي لدى القاصرة - أثره.

ملا كانت تصرحيات األطراف وأقواهلم يف سائر مراحل البحث واحملاكمة وما يعرضونه من أدلة 
املوضوع مبا هلا من  تقييمها وتقديرها حملكمة  إلثبات صحة شكايتهم ختضع يف جمموعها من حيث 
سلطة تقديرية يف هذا اlال. فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا استخلصت دليل اقتناعها برباءة 
املطلوبة يف النقض من جنحة الفساد من خالل اعتبارها قاصر حتظى �حلماية املنصوص عليها قانو[، 
وأن ضبطها رفقة رشداء بغاية ممارسة الرذيلة يعترب يف حكم واقعة التغرير بقاصر وهتك عرضه، ما دام 
أن القانون اجلنائي اعترب القاصر ضحية هلذه اجلرائم، وأضفى عليه محاية قانونية يف إطار الفصلني 475 
و484 من القانون اجلنائي، واستنتجت من خالل ذلك انعدام الركن املعنوي لدى القاصرة يف جرمية 
الفساد املتابعة من أجلها، و�لتايل عدم قيام العناصر القانونية للجنحة املذكورة طبقا ملقتضيات الفصل 
490 من القانون اجلنائي، فإRا - أي احملكمة – يف ما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها يف تقدير 

ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها تعليال كافيا، من غري أن خترق أي مقتضى قانوين.
(القرار عدد 1803 الصادر بتاريخ 2019/11/20 يف امللف اجلنائي عدد 2017/3/6/22735)

25. جنحة التحريض على الدعارة - عدم جواز متابعة قاصرة =عتبارها ضحية طبقا للفصل 

497 من القانون اجلنائي.

إن احملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القاضي برباءة املطلوبة من التحريض على الدعارة مستندة 
يف ذلك على أن العناصر التكوينية للفعل موضوع املتابعة غري قائمة، وعلى فرض أن الضابطة القضائية 
½Rا  يفيد  التمهيدي  تصرحيها  وأن  املهجورة.  األماكن  �حدى  راشد  طرف  مبعية  املطلوبة  ضبطت 
توجهت مبعيته إىل مكان مهجور بنية ممارسة اجلنس معه، فإن سن املطلوبة كان ال يتجاوز - وقت إلقاء 
القبض عليها - مثانية عشر سنة، و�لتايل فهي تعترب ضحية طبقا للفصل 497 من القانون اجلنائي. وال 
ميكن متابعتها جبنحة التحريض على الدعارة بعد أن كانت هي موضوع حتريض على الدعارة من طرف 
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راشد. واحملكمة ملا أيدت احلكم املستأنف القاضي برباءة املطلوبة من التحريض على الدعارة، تكون قد 
عللت قرارها مبا فيه الكفاية.

(القرار عدد 1807 الصادر بتاريخ 2019/11/20 يف امللف اجلنائي عدد 2017/3/6/22628)

26. طعن =الستئناف - مطالب =حلق املدين - عدم إنذار الطاعن ¥داء الرسم اجلزايف - 

أثره.
مبقتضى املادة 56 من ظهري 1986/12/31 املتعلق �ملصاريف القضائية يف امليدان اجلنائي، واملادة 
350 من قانون املسطرة اجلنائية، فإنه جيب على املطالب �حلق املدين طالب االستئناف أن يودع بكتابة 

الضبط املبلغ املفرتض أنه ضروري لتسديد مجيع مصاريف اإلجراءات إذا رفع قضيته مباشرة إىل قاضي 
التحقيق أو إىل احملكمة وفقا لقانون اإلجراءات اجلنائية، وأن على احملكمة أن تتأكد من حصول اإليداع 
املذكور من املستأنف عن طريق إشعاره بذلك وإن اقتضى احلال إنذاره �ضافة وصل األداء قبل أن ترتب 
قضاءها يف هذا الشأن. واحملكمة عندما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لعدم أدائه الرسم القضائي 
اجلزايف، دون أن تنذره بذلك، تكون قد مست حبقوق دفاعه، وخرقت مقتضيات املادتني املشار إليهما 

أعاله.
(القرار عدد 1882 الصادر بتاريخ 2019/12/04 يف امللف اجلنائي عدد 2017/3/6/13451)

27. نقض - تقدمي مذكرة داخل األجل - إجراء إلزامي ما عدا يف اجلنا ت.

من املقرر أن طالب النقض جيب عليه أن يودع بكتابة ضبط احملكمة اليت أصدرت القرار املطعون 
فيه خالل الستني يوما املوالية لتصرحيه �لطلب أو من �ريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط حمكمة النقض 
مذكرة تتضمن وسائل النقض �مضاء حمام مقبول للرتافع أمام حمكمة النقض حتت طائلة سقوط طلبه. 
املنصوص عليها أعاله  املذكرة  تقم �يداع  املدين مل  النقض بصفتها مطالبة �حلق  ثبت أن طالبة  وملا 
 gرغم مرور ستني يوما من �ريخ تسجيل امللف بكتابة الضبط مبحكمة النقض، فإن طلبها يكون حر

�لتصريح بسقوطه. 
(القرار عدد 1918 الصادر بتاريخ 2019/12/04 يف امللف اجلنائي عدد 2018/3/6/21849)

28. جنحة التحريض على الدعارة - شرط العلنية - مدى حتققه يف اتصاالت الطرفني عرب 

تطبيق الواتساب.
أجل جنحة  من  الطاعن  �دانة  مبقتضاه  احملكوم  االبتدائي  احلكم  بتأييد  ملا قضت  احملكمة  إن 
عرب  االتصاالت  تبادل  واقعة  ثبوت  يف  أساسا  متثلت  قرائن  على  استندت  الدعارة،  على  التحريض 
تطبيق الواتساب بني الطرفني، وإقرارمها معا بتبادل االتصاالت عرب التطبيق املذكور، وأن الطاعن طلب 
املنسوبة  تناقش فيه اجلرمية  من الطرف اآلخر ذات يوم إرسال صورة هلا، وهو تعليل جممل ومبهم مل 
إىل الطاعن من خالل النص القانوين املنظم هلا، والذي يشرتط أساسا توفر شرط العلنية كعنصر من 
العناصر التكوينية يف اجلرمية املذكورة، ومدى حتققه يف اتصاالت الطرفني عرب تطبيق الواتساب. ومل تربز 
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غاية الطاعن من تلك االتصاالت، وهي عندما قضت على النحو املذكور أعاله دون أن تبني العناصر 
القانونية جلنحة التحريض على الدعارة �لنسبة للوقائع املعروضة عليها، تكون قد حالت دون بسط 
حمكمة النقض لرقابتها على مدى التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها مشو� بنقصان التعليل املوازي 

النعدامه. 
(القرار عدد 1919 الصادر بتاريخ 2019/12/04 يف امللف اجلنائي عدد 2017/3/6/21850)

التزوير يف حمرر رمسي - تضمني حمضر معاينة واستجواب تصرحيات خمالفة ملا  29. جناية 

صرحت به املطالبة =حلق املدين - أثره.
إن احملكمة ملا أدانت الطالب من أجل جناية التزوير يف حمرر رمسي طبقا للفصل 354 من القانون 
اجلنائي، مستندة يف ذلك على تضمينه يف حمضر املعاينة واالستجواب احملرر من طرفه تصرحيات غري 
تلك اليت صرحت �ا املطالبة �حلق املدين ومتناقضة مع الوثيقة اليت أدلت له �ا، واعتربت أن هذا الفعل 
ينم عن سوء نية يف إثبات وقائع يعلم ½Rا غري صحيحة وأحلقت �ا ضرراً، وتعرضت مبوجب ذلك لرفع 
دعوى لإلفراغ من حملها بدون موجب حق، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجرمية اليت أدين �ا، 
ومنها عنصر الضرر ما دام أن الضرر املقصود يف الفصل احملتج خبرقه ينصرف على حد سواء إىل الضرر 

احملقق املباشر، سواء كان ضررا حاال أو احتماليا.
(القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 2019/01/02 يف امللف اجلنائي عدد 2018/4/6/10304)

30. نقض - غموض الوسيلة - أثره.

ملا كانت الوسيلة على الشكل الواردة عليه جاءت غامضة ومبهمة، فإRا مل تبني العيوب املوجهة 
ضد القرار موضوع الطعن �لنقض ليتأتى حملكمة النقض حبثها والتحقق من مدى ¨ثريها على سالمته، 

مما تبقى معه غري مقبولة.
 (القرار عدد 82 الصادر بتاريخ 2019/01/15 يف امللف اجلنحي عدد 2016/4/6/24338)

31. تزوير يف حمرر رمسي - تعذر احلصول على الوثيقة األصلية - جواز النظر يف الصور 

الشمسية للوثيقة املزورة.
ملا كانت املواد احملتج �ا �لوسيلة إمنا تتعلق �ملسطرة اخلاصة بدعوى تزوير الو~ئق عندما تكون 
موجودة ½صلها، وهو ما ال ينطبق وموضوع [زلة احلال، فإنه ال يوجد ما مينع احملكمة من النظر يف 
الصور الشمسية للوثيقة املزورة طاملا أنه تعذر عليها احلصول على الوثيقة األصلية، مما يكون معه القرار 

املطعون فيه مرتكزا على أساس.
 (القرار عدد 83 الصادر بتاريخ 2019/01/15 يف امللف اجلنحي عدد 2016/4/6/24339-40)

32. تزوير يف حمرر عريف - حمضر مجع عام - طبيعته القانونية.

إن احملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القاضي �دانة الطاعن من أجل املنسوب إليه بعلة أن حمضر 
اجلمع العام حمررا عرفيا استنادا لكونه مل جتتمع فيه عناصر احملرر الرمسي وال يصدق عليه وصفه، وأنه 
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أجنز إلثبات واقعة مادية طرأت ووقع ممن هو حجة عليه، كما ال يصدق عليه وصف اإلقرار الكاذب، 
والذي يصدر من شخص واحد فقط يتضمن بيا[ أو جمموعة بيا[ت تثبت يف حمرر، وال خيص سوى 
مركز املقر القانوين دون أن يتعداه إىل مركز غريه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوين سليم، 

وجاء قراراها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 112 الصادر بتاريخ 2019/01/16 يف امللف اجلنحي عدد 2018/4/6/11202)

33. صنع شهادة تتضمن وقائع غري صحيحة - عناصرها التكوينية - سلطة احملكمة يف 

تقييم األدلة واحلجج.
إن احملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القاضي �دانة الطاعن من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن 
وقائع غري صحيحة استنادا إىل أن املتهمني قاموا �التفاق على بيع نصيبهم، وقاموا بتضخيم الثمن يف 
عقد التفويت ملنع املشتكي من ممارسة الشفعة، مما اضطر معه املشتكي إىل أداء الثمن غري احلقيقي عند 
استحقاق الشفعة، وما أكده الطاعن بشأن التسجيالت الصوتية أن الثمن املضمن يف العقد ليس الثمن 
احلقيقي، وأنه فقط ضمنه يف العقد للحفاظ على حقوقه منعا الستشفاع ما اشرتاه، تكون قد مارست 

سلطتها التقديرية يف تقييم األدلة واحلجج املعروضة عليها، وجاء قرارها معلال مبا فيه الكفاية.
(القرار عدد 289 الصادر بتاريخ 2019/02/13 يف امللف اجلنحي عدد 2018/4/6/4924)

34. طلب إيقاف التنفيذ - قرار صادر عن غرفة اجلنا ت االستئنافية - قرار حمكمة النقض 

برفض طلب النقض - الطعن فيه ¯عادة النظر - أثره.
االستئنافية  اجلناgت  غرفة  عن  الصادر  القرار  تنفيذ  إيقاف  إىل  يهدف  احلايل  الطلب  ملا كان 
مبحكمة االستئناف بدعوى أنه كان حمل طعن �لنقض من طرف الطالب، وأن حمكمة النقض قضت 
برفض طلبه مبوجب القرار الصادر عنها، وأنه تقدم بطلب إعادة النظر يف القرار املذكور، فإنه ال يوجد 
ضمن قانون املسطرة اجلنائية ما خيول حملكمة النقض صالحية إيقاف التنفيذ يف امليدان اجلنائي كما هو 

احلال عليه �لنسبة حملاكم املوضوع، مما يكون معه الطلب أعاله حرg برفضه.
(القرار عدد 352 الصادر بتاريخ 2019/02/20 يف امللف اجلنائي عدد 2018/4/6/17961)

35. جناية التزوير - إثبا¬ا - خربة - حجيتها.

إن احملكمة ملا عللت ما انتهت إليه يف قضائها من أن اإلنكار اlرد للمتهم للطاعن ما هو إال 
وسيلة للتهرب من املسؤولية، ويتناقض مع ما هو ~بت من خالل اخلربة املنجزة على الرسم املطعون 
فيه، اليت خلصت إىل أن التزوير مت عن طريق االستنساخ �لتصوير امللون، األمر الذي أحلق ضررا بليغا 
�ملطالب �حلق املدين نتيجة احلكم �الستحقاق ضده، تكون قد أبرزت عناصر التزوير، وعللت قرارها 

تعليال قانونيا وسليما.
(القرار عدد 518 الصادر بتاريخ 2019/03/20 يف امللف اجلنحي عدد 2018/4/6/9282)
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36. مصادرة - تدبري وقائي - نطاقه.

مبقتضى الفصل 89 من القانون اجلنائي يؤمر �ملصادرة كتدبري وقائي �لنسبة لألدوات واألشياء 
احملجوزة اليت يكون صنعها أو استعماهلا أو محلها أو حياز�ا أو بيعها جرمية، ولو كانت على ملك 
الغري، وحىت لو مل يصدر حكم �إلدانة، واحملكمة ملا قضت مبصادرة السيارات احملجوزة بعدما ثبتت هلا 
زوريتها مبقتضى اخلربة التقنية املنجزة، و�لتايل مل يعد مسموحا �ستعماهلا، فإRا قامت بذلك كتدبري 
وقائي وليس كعقوبة إضافية، وما دام قد ثبت من اخلربة التقنية أRا مل �تد إىل زوريتها إال �ستعمال 
تقنيات متطورة من قبل خمترب الشرطة العلمية والتقنية، وأنه يصعب اكتشاف زوريتها من طرف الشخص 
العادي، و�لتايل فحيازة املتهمني هلا كان حبسن نية، وأن ضبطها لديهم ال يعترب قرينة قاطعة على علمهم 

بزوريتها، فقضت برباءة املطلوبني، تكون قد عللت قرارها تعليال كافيا وسليما.
(القرار عدد 532 الصادر بتاريخ 2019/03/20 يف امللف اجلنائي عدد 2018/4/6/13096)

القانون  من   55 =لفصل  عمال  التنفيذ  إليقاف  قابليتها  جواز  عدم   - عقوبة سجنية   .37

اجلنائي.

ملا تبني من القرار االبتدائي املؤيد �لقرار املطعون فيه أن غرفة اجلناgت قضت على املطلوب يف 
النقض بعقوبة سجنية مد�ا عشر سنوات، فإن احملكمة حينما عدلته وقررت جعل العقوبة [فذة يف 
حدود سنتني وموقوفة التنفيذ يف الباقي مستندة يف ذلك على البند الثالث من املادة 430 من قانون 
املسطرة اجلنائية، مع أن العقوبة احملكوم �ا هي بطبيعتها عقوبة جنائية أصلية غري قابلة إليقاف التنفيذ 
عمال مبقتضيات الفصل 55 من القانون اجلنائي، والذي قصر هذه اإلمكانية على العقو�ت احلبسية 
واملالية يف غري مواد املخالفات، تكون معه قد أساءت تطبيق الفصل 55 املشار إليه، وجاء قرارها [قص 

التعليل املنزل منزلة انعدامه.
(القرار عدد 570 الصادر بتاريخ 2019/03/27 يف امللف اجلنائي عدد 2018/4/6/17757)

38. جرمية استعمال الزور - تقادمها - ريخ بداية احتسابه.

من املقرر أن جرمية استعمال الزور تعترب جرمية مستمرة، ال يوقفها إال الفصل يف الدعوى حبكم 
Rائي أو تنازل املستفيد منها عن التمسك �ا. واحملكمة ملا ردت الدفع املثار من طرف دفاع الطالب 
خبصوص تقادم الدعوى العمومية بعلة أن شهادة العمل واألجر موضوع املتابعة مت اإلدالء �ا يف ملف 
منازعات الشغل الذي صدر فيه قرار استئنايف، وهو �ريخ بداية احتساب التقادم، و�لتايل مل مير أجل 
أربع سنوات بني �ريخ صدور القرار و�ريخ تقدمي الشكاية، أما �ريخ علم املتضرر �ستعمال الوثيقة 
املزورة ال يفيد يف احتساب مدى تقادمها طاملا بقي اجلاين يتحجج �حملرر لتحقيق الغرض الذي من 

أجله قدمه، مما يكون معه قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 617 الصادر بتاريخ 2019/04/03 يف امللف اجلنحي عدد 2018/4/6/19291)
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39. تزوير - وثيقة رمسية - مفهومها يف القانون اجلنائي.

إن الوثيقة الرمسية يف مفهوم القانون اجلنائي هي تلك الوثيقة اليت يتلقاها األشخاص احملددون 
�لفصلني 352 و353 من نفس القانون، ومن بينها الو~ئق اليت حيررها املوظفون العموميون مبفهوم الفصل 
224 من القانون اجلنائي أثناء قيامهم بعملهم. واحملكمة ملا ثبت هلا أن املطلوب يف النقض بصفته مفتشا 

للشرطة وهو موظف عمومي طبقا للفصل 224 املذكور، انتقل إىل عني املكان وحرر حمضر معاينة، 
وهو ما يدخل يف صميم عمله، جيعل الوثيقة اليت حررها إلثبات واقعة مادية احلادثة تدخل يف نطاق 
تزوير الو~ئق الرمسية اlرمة مبقتضى الفصلني 352 و353 من القانون اجلنائي، فإRا عندما حنت خالف 
ذلك، بعلة أن صفة ضابط الشرطة القضائية ال تتوفر يف املطلوب يف النقض، مما ينتفي عنه بذلك شرط 
االختصاص، وجيعل ما أجنزه يفقد قوته الثبوتية، ويصبح جمرد معلومات غري ملزمة للقاضي، ورتبت على 
ذلك أن ما حرره املتهم املذكور ال يوصف مبحضر للضابطة القضائية، وال يشكل حمررا رمسيا بسبب 
عيب االختصاص، وهو ما أكدته املادة 289 من قانون املسطرة اجلنائية، تكون قد عللت قرارها تعليال 

فاسدا ينزل منزلة انعدامه، وجاء خارقا للفصل 352 من القانون اجلنائي.
(القرار عدد 726 الصادر بتاريخ 2019/04/24 يف امللف اجلنحي عدد 2018/4/6/17094)

40. حتقيق إعدادي - مشاركة أحد القضاة يف التحقيق ويف البت يف موضوع القضية - أثره.

يف  إصدار حكم  يشاركوا يف  أن  البطالن  طائلة  التحقيق حتت  لقضاة  ميكن  ال  أنه  املقرر  من 
القضاg الزجرية اليت سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفني �لتحقيق، وميكن للغرفة اجلنحية 
تنتدبه  تراه مفيدا، ويقوم �جرائه أحد أعضائها أو قاضي حتقيق  أن ¨مر �جراء أي حتقيق تكميلي 
الغرفة هلذه الغاية. وملا كانت الغرفة اجلنحية وفق ما ذكر تعترب درجة ~نية لقاضي التحقيق تستمد نفس 
الصالحيات املخولة له، وكان ~بتا من قرار الغرفة اجلنحية مبحكمة االستئناف الصادر مبناسبة الطعن 
يف قرار قاضي التحقيق �حملكمة االبتدائية أن أحد القضاة كان من ضمن تشكيلتها اليت أمرت يف إطار 
استئناف أمر قاضي التحقيق مبواصلته والتوسع فيه، فإنه ملا شارك كذلك يف البت يف موضوع القضية 

حمل الطعن �لنقض، يكون قرار احملكمة مصدرته مشو� خبرق القانون.
(القرار عدد 757 الصادر بتاريخ 2019/04/30 يف امللف اجلنحي عدد 2018/4/6/19080)

41. تزوير - وكالة عرفية - تصحيح إمضاءها - أثره.

إن احملكمة عندما استندت يف قرارها املؤيد للحكم االبتدائي يف ما قضى به من عدم االختصاص 
نوعيا للبت يف القضية على أن التوقيع الوارد �لوكالة املفوضة، والذي شهد على صحته موظف مزور، 
جيعل الغرفة اجلنحية غري خمتصة للبت يف النازلة، فإRا مل ¨خذ بعني االعتبار أن الوكالة موضوع املتابعة 
من أجل التزوير يف حمرر عريف واستعماله طبقا للفصلني 358 و359 من القانون اجلنائي منسوبة للمطلوبة 
يف النقض، ومل يتم تلقيها لدى موظفني عموميني هلم صالحية التوثيق يف مكان حترير العقد وفق ما 
يشرتطه الفصل 418 من قانون االلتزامات والعقود حىت ميكن اعتبارها وثيقة رمسية، ولذلك فهي بطبيعتها 
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تعترب وثيقة عرفية، وأن تصحيح اإلمضاء عليها ال ينزع عنها صفتها تلك، يكون قرارها معلال تعليال 
فاسدا ينزل منزلة انعدامه.

(القرار عدد 1039 الصادر بتاريخ 2019/07/03 يف امللف اجلنحي عدد 2017/4/6/4792)

42. جنحة اإلدالء بتصرحيات كاذبة - عناصرها التكوينية - سلطة احملكمة يف استخالص 

قناعتها.
ملا كان من حق احملكمة استخالص قناعتها �دانة أو براءة املتهم من مجيع األدلة املعروضة عليها 
يف إطار سلطتها التقديرية اليت ال ختضع يف هذا الشأن لرقابة حمكمة النقض إال من حيث تضمني قرارها 
ما يربر اقتناعها، فإRا ملا قضت برباءة املطلوب يف النقض من أجل جنحة اإلدالء بتصرحيات كاذبة 
بعلة خلو امللف من أي دليل يثبت حتريضه لباقي األظناء على اإلدالء بتلك التصرحيات، واعتربت أن 
العناصر التكوينية للفصل 373 من القانون اجلنائي منتفية يف حقه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، 

وجاء قرارها معلال تعليال كافيا، وغري خارق ألي مقتضى قانوين.
(القرار عدد 1466 الصادر بتاريخ 2019/10/16 يف امللف اجلنحي عدد 2017/4/6/2232)

43. شهادة الزور - عناصرها التكوينية.

إن احملكمة ملا ثبت هلا أن الطاعن أكد متهيدg معاينته الظنني األول وهو يسلم للمشتكي مبلغا 
ماليا من أجل أن ينجز له وألفراد أسرته أوراق اإلقامة �خلارج، وأنه عند مثوله أمام قاضي التحقيق 
كشاهد بعد أدائه لليمني القانونية أكد بداية ما جاء على لسانه أمام الضابطة القضائية، مث تراجع عن 
تلك التصرحيات، وأفاد ½ن ما صرح به متهيدg غري صحيح، ومل حيضر للواقعة، وأن الظنني األول هو 
من أملى عليه ما أدىل به، وأنه بعد االستماع إليه جمددا من طرف الضابطة القضائية خبصوص تناقض 
تصرحياته أكد ½ن ما صرح به أمام قاضي التحقيق بعد أدائه لليمني القانونية مل يكن صحيحا، وأن 
احلقيقة هي ما صرح به متهيدg، وتشبت بذلك خالل احملاكمتني االبتدائية واالستئنافية، واعتربت أقواله 
أمام قاضي التحقيق اكتسبت صبغة النهائية ما دام الثابت من حمضر االستماع إليه أنه شاهد الواقعة، 
وأكد واقعة ~نية، وأن ما تذرع به أنه تعرض للضغط جاء دون إثبات، وليس �مللف ما يعززه، وقضت 
تبعا لذلك �دانته من أجل شهادة الزور، تكون قد جعلت لقضائها أساسا، وعللت قرارها تعليال كافيا.
(القرار عدد 1467 الصادر بتاريخ 2019/10/02 يف امللف اجلنحي عدد 2017/4/6/2233)

44. حتقيق إعدادي - سالمة إجراءات التحقيق - أثرها.

شهادة الشهود - شروط استيفائها.
ملا كان مقرر قانو[ للمتهم أن إجراء مشو� �لبطالن قد اختذ، فله أن يطلب من قاضي التحقيق 
أن يوجه ملف الدعوى إىل النيابة العامة إلحالته على الغرفة اجلنحية رفقة طلبه املبني ألسباب البطالن 
خالل مخسة أgم،كما أن له تقدمي ملتمس معلل للغرفة املذكورة يرمي إىل سحب قضيته من قاضي 
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التحقيق وإحالتها إىل آخر ضما[ حلسن سري العدالة، فإن ثبوت كون إجراءات التحقيق اإلعدادي من 
حماضر االستماع واملواجهة لكل األطراف أجنزت وفق اإلجراءات القانونية السليمة، ودون أن يشو�ا أي 
شطط يف استعمال السلطة خالل مراحل احملاكمة ابتدائيا واستئنافيا حسب ما بو~ئق امللف ومستنداته 

موضوع القرار املطعون فيه �لنقض، جيعل الوسيلة على غري أساس.
من املقرر قانو[ أن يطلب من الشاهد قبل مساع شهادته حول الوقائع أن يبني هويته الكاملة وما 
يربطه �ألطراف من قرابة أو مصاهرة أو عالقة التبعية وتتلى عليه املقتضيات اجلنائية املتعلقة بشهادة 
الزور، وأنه يدعى مبجرد االنتهاء من أداء شهادته إىل قراءة نصها كما نقلت عنه، فإن متسك مبا صرح 
به، ُيطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة، والقرار املطعون فيه ملا التزم ذلك، يكون  غري 

خارق ألي مقتضى قانوين.
 (القرار عدد 1468 الصادر بتاريخ 2019/10/02 يف امللف اجلنحي عدد 2017/4/6/2234)

45. طلب النقض - مطالب =حلق املدين - نطاق نظر حمكمة النقض.

من املقرر قانو[ أن أثر طلب النقض املرفوع من طرف املطالب �حلق املدين فيما يرجع لنطاق نظر 
حمكمة النقض ينحصر يف املقتضيات املتعلقة �لدعوى املدنية، وأن الطاعن بوصفه مطالبا �حلق املدين 
اقتصر على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثبا�ا، والذي ال جيوز إال ملن يعنيه األمر، واحلال أنه ال 

يسعفه ذلك عمال مبقتضيات الفقرة الثانية من املادة 533 من قانون املسطرة اجلنائية.
(القرار عدد 1469 الصادر بتاريخ 2019/10/02 يف امللف اجلنحي عدد 2017/4/6/2235)

46. طعن ¯عادة النظر - قرار حمكمة النقض - عدم اجلواب عن الدفوع هو مبثابة رفض 

ضمين هلا.
ملا كان القرار املطعون فيه �عادة النظر قد رفض نقض القرار االستئنايف، فإنه قد تبني له أن القرار 
املطلوب نقضه تبىن علل وأسباب احلكم املستأنف الذي اعتمد للقول �دانته من أجل جنحيت املشاركة 
يف التزوير يف حمرر عريف والنصب، على جمموعة من القرائن منها قيامه ببيع بقعة أرضية حمفظة للمشتكي 
الرقبة ونسبة متلكه  البائع حق  الذي جاء فيه ½نه غري قابل للتفويت، وأنه عقار حمبس ال ميلك فيه 
للمنفعة، إضافة إىل شهادة احملافظة العقارية، وحتريره لعقد البيع بتاريخ قدمي وإخفائه ذلك عن املشتكي، 
وكذا حترير عقد البيع لدى كاتبة عمومية سبق له أن تعامل معها دون اللجوء إىل أحد املوثقني للقيام 
بذلك ضما[ حلقه وحلق املشتكي، وكذا اتفاقه مع الكاتبة على تسليم نسخة عقد البيع للمصادقة على 
اإلمضاء مقابل مبلغ مايل، وهي القرائن اليت اعتربت معها احملكمة قيام عناصر فصول املتابعة مستعملة 
سلطتها التقديرية يف تقييم األدلة واحلجج اليت عرضت عليها، واعتربت �قي ما ورد �لوسيلتني وسائل 
دفاع وليست جمرد دفوع، وأن عدم اجلواب عنها هو مبثابة رفض ضمين هلا، هذا فضال على أن ما 
أ~ره الطالب ال يعدو أن يكون جمرد جمادلة يف تعليل القرار الصادر عن حمكمة النقض، وال يربر �لتايل 

االستجابة للطلب.
 (القرار عدد 1689 الصادر بتاريخ 2019/12/03 يف امللف اجلنحي عدد 2016/4/6/13408)
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47. جنحة االجتار يف اخلمور - سلطة احملكمة يف حتديد العقوبة.

ملا ثبت أن الطاعن أدين ابتدائيا بوصفه فاعال أصليا يف ارتكاب جنحة االجتار يف اخلمور بدون 
رخصة ومشاركا يف ذات الوقت، فألغت احلكم االبتدائي جزئيا يف ما قضى به من إدانته من املشاركة يف 
اجلرمية، واعتربته يف إطار حتديدها ملسؤوليته اجلنائية حبكم ما أ�ه من أفعال فاعال أصليا، وأبقت على 
العقوبة احملكوم �ا ابتدائيا اليت ار¨�ا مالئمة جلنحة االجتار يف اخلمور إعماال لسلطتها يف حتديد العقوبة 
املخولة إليها قانو[ من دون أن يكون لتربئته من فعل املشاركة أي أثر على قدر العقوبة احملكوم �ا، جاء 

قرارها من غري تناقض معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 432 الصادر بتاريخ 2019/02/28 يف امللف اجلنحي عدد 2018/8/6/4602)

48. طعن =الستئناف - مطالب =حلق املدين - عدم استدعائه - أثره. 

إن مبدأ التواجهية ومباشرة كافة إجراءات احملاكمة يف املادة اجلنائية حبضور األطراف ال يتحقق إال 
إذا مت استدعاء اخلصوم بطريقة قانونية، واحملكمة ملا قضت بعدم قبول استئناف الطاعن النتفاء صفته 
كمطالب �حلق املدين ابتدائيا من دون أن تبحث حبكم األثر الناشر لالستئناف يف ما إذا كان قد 
استدعي بصفة قانونية من عدمه من جهة، ومن غري أن تناقش األساس الذي اعتمده احلكم االبتدائي 
قرارها من جهة أخرى، تكون قد  به  الذي عللت  القبول  بعدم االختصاص، وليس عدم  يف قضائه 

عرضت قضائها للنقض واإلبطال يف حدود مصاحل الطاعن املدنية.
(القرار عدد 1000 الصادر بتاريخ 2019/05/16 يف امللف اجلنحي عدد 2018/8/6/20082)

49. جنحة قطع ونقل أشجار طبيعية النبت بدون رخصة - الطابع الغابوي لألرض - إثباته.

ملا كان املشرع يف الفصل األول من ظهري 1917/10/10 بشأن احملافظة على الغا�ت واستغالهلا 
يعترب ½ن كل قطعة أرضية توجد فيها جمموعة أشجار طبيعية النبت، واليت مل تباشر عمليات التحديد 
بشأRا، ختضع يف تدبريها واستغالهلا للنظام الغابوي، وحظر يف الفصلني 24 و36 من الظهري املذكور كما 
وقع تعديلهما وتغيريمها قطع أشجار الغابة بدون ترخيص ولو كانت على ملك اخلواص، فإن احملكمة 
عندما ألغت احلكم االبتدائي يف ما قضى به من إدانة املطلوب يف النقض من أجل األفعال املتهم من 
أجلها من دون مناقشتها لطبيعة النبا�ت واألشجار املقطوعة أو إجراء حبث يف ما إذا كان املطلوب يف 
النقض يتوفر على ترخيص بقطعها من عدمه، بل وجتاوزها حلدود املتابعة املبنية على قرار إحالة النيابة 
العامة لتقرر ½ن األرض موضوع املخالفة خارجة عن نطاق األمالك الغابوية، وهي على ملك املطلوب 
يف النقض من دون بيان أساس وصوهلا إىل تلك النتيجة، ومن غري تقدير منها ملا استظهرت به الطاعنة 
من تصاميم ومراسالت إدارية إلثبات الطبيعة الغابوية لألرض موضوع القضية، جاء قرارها بذلك [قص 

التعليل املوازي النعدامه.
(القرار عدد 1135 الصادر بتاريخ 2019/06/03 يف امللف اجلنحي عدد 2018/8/6/19137-19136)
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50. حتديد العقوبة وتفريدها - نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.

لئن كان الفصل 141 من القانون اجلنائي خيول احملكمة سلطة تقديرية يف حتديد العقوبة وتفريدها 
يف نطاق احلدين األدىن واألقصى املقررين يف القانون املعاقب على اجلرمية، مراعية يف ذلك خطورة اجلرمية 
املرتكبة من [حية وشخصية اlرم من [حية أخرى، فإRا تكون ملزمة عند ممارستها هلذه السلطة �لتقيد 
يف حتديدها للعقوبة السالبة للحرية مبقتضيات الفصل 30 من القانون املذكور حىت يتأتى حتديد اآل~ر 
القانونية املرتتبة عن هذا التحديد من جهة، ومتكني حمكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية 
العقوبة احملكوم �ا من جهة أخرى، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا أيدت احلكم االبتدائي من 
حيث اإلدانة وعدلته ½ن حددت العقوبة السالبة احملكوم �ا «يف ما قضاه �حلبس»، تكون بصنيعها 

هذا قد عرضت قضاءها للنقض واإلبطال.
(القرار عدد 2378 الصادر بتاريخ 2019/12/26 يف امللف اجلنحي عدد 2019/8/6/3544) 

51. شهادة الشهود - تعزيزها بشهادة طبية - سطلة احملكمة يف تقدير أدلة اإلثبات.

مصدرة  احملكمة  فإن  املوضوع،  لقضاة  التقديرية  للسلطة  الشهود خيضع  شهادة  تقدير  ملا كان 
القرار املطعون فيه عندما أيدت احلكم االبتدائي يف ما قضى به من إدانة الطاعن مستندة إىل شهادة 
إنكاره،  وآثر�ا على  إليها  فاطمأنت  �ا،  املدىل  الطبية  واملعززة �لشهادة  إليهن،  املستمع  الشاهدات 
وردت ما أثري بشأRا من جتريح على النحو الوارد �لوسيلة طاملا أن القانون ال مينعها من االستماع إىل 
شاهد تربطه ½حد أطراف الدعوى عالقة قرابة أو عداوة، تكون قد استعملت سلطتها يف تقدير أدلة 

اإلثبات املعروضة عليها، وجاء قرارها معلال تعليال كافيا.
(القرار عدد 2407 الصادر بتاريخ 2019/12/26 يف امللف اجلنحي عدد 2018/8/6/14199)

52. صندوق ضمان حوادث السري - طرف يف الدعوى - إدالء دفاعه مبستنتجاته الكتابية - أثره.

تعويض - إحالله يف األداء - إعسار احملكوم عليه. 
ملا كان صندوق ضمان حوادث السري طرفا يف الدعوى، وأدىل دفاعه مبستنتجاته الكتابية، فإن 
القرار املطعون فيه عندما انتهى إىل تسجيل حضوره يف الدعوى بعدما تبني له موجب لذلك، مل خيرق 

أي مقتضى قانوين �ذا اخلصوص.
إن ما أثري حول إشارة احلكم االبتدائي املؤيد �لقرار املطعون فيه إىل إحالل الطاعن يف األداء يف 
حال عجز املسؤول مدنيا عن األداء، مل يبني الطاعن مصلحته يف التمسك به وال وجه تضرره منه طاملا 
أن صندوق ضمان حوادث السري حيل قانو[ يف أداء التعويض احملكوم به عند إعسار احملكوم عليه وفق 
ما هو منصوص عليه �ملادة 150 من القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات، مما يكون معه القرار 

املطعون فيه نظاميا إزاء املقتضيات القانونية املتمسك خبرقها.
(القرار عدد 122 الصادر بتاريخ 2019/01/17 يف امللف اجلنحي عدد 2017/10/6/23553)
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53. حادثة سري - استحقاق التعويض عن فقد مورد العيش - نطاق تطبيق املادة 198 من 

مدونة األسرة.

إن املادة 198 من مدونة األسرة اليت تنص على أن نفقة البنت تكون على األب إىل أن جتب 
على زوجها مل مييز بني البنت البكر أو اليت تزوجت مث انتهى زواجها بطالق أو فسخ أو وفاة الزوج أو 
غري ذلك، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت هلا خلو امللف من أي دليل يفيد زواج البنتني 
بعد طالقهما اخللعي من زوجيهما، أو توفرمها على كسب يغنيهما عن نفقة والدمها، واستنتجت من 
ذلك فقدمها ملورد العيش بعد وفاة والدمها بسبب احلادثة، و�لتايل استحقاقهما للتعويض عن ذلك طبقا 
للمادة 4 من ظهري 2 أكتوبر 1984، تكون قد بنت قضاءها على أساس، ومل خترق أي مقتضى قانوين 

�ذا اخلصوص.
(القرار عدد 281 الصادر بتاريخ 2019/02/07 يف امللف اجلنحي عدد 2018/10/6/21631)

54. تعويض - العجز البدين الدائم الذي يؤدي إىل االنقطاع عن الدراسة - عناصره.

لئن نصت الفقرة (ه) من املادة 10 من ظهري 1984/10/02 على التعويض عن العجز البدين الدائم 
الذي يؤدي إىل االنقطاع عن الدراسة إما انقطاعا Rائيا أو شبه Rائي، وحددت لكل حالة نسبة معينة 
من الرأمسال املعتمد، فإن استحقاق التعويض املذكور رهني �ثبات كون املصاب يتابع دراسته وانقطع 
عنها إما Rائيا أو ملدة معينة. واحملكمة ملا قضت له �لتعويض عن الضرر املذكور رغم أن املطلوب مل 
يدل بشهادة مدرسية تفيد انقطاعه Rائيا عن الدراسة، ودون توفر عناصره، تكون قد أساءت تطبيق 
املادة أعاله.
(القرار عدد 299 الصادر بتاريخ 2019/02/14 يف امللف اجلنحي عدد 2017/10/6/13701)

55. دفع =نعدام الضمان - كيفية احتساب العدد املشمول =لضمان بعقد التأمني.

واملتهم  للمسافرين،  العمومي  للنقل  أRا خمصصة  �لسيارة  اخلاصة  التأمني  شهادة  من  ثبت  ملا 
كان حيمل على متنها 15 راكبا راشدا إضافة إىل طفل يقل عمره عن عشر سنوات ليكون اlموع 
15 راكبا ونصف، وما دام أن العدد املشمول �لضمان بعقد التأمني املدىل به يف امللف هو 14 راكبا 

زائد السائق و�ضافة %10، فإن عدد الركاب الذي يشملهم الضمان هو 15,5 راكبا، وبذلك يكون 
عدد األشخاص املنقولني مل يتجاوز العدد املبني يف الشروط اخلاصة �عتبار الزgدة املشار إليها يف املادة 
السادسة من قرار وزير املالية املتعلق �لشروط النموذجية العامة للعقود املتعلقة بتأمني املسؤولية املدنية 
عن العر�ت ذات حمرك. واحملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي الذي قضى �خراج شركة التأمني النقل 
املطلوبة يف النقض من الدعوى بعلة أن دفع الشركة جدي لكون املتهم كان حيمل على منت السيارة 15 

راكبا ونصف راكب، يكون قرارها مشو� بسوء التعليل املوازي النعدامه.
(القرار عدد 305 الصادر بتاريخ 2019/02/14 يف امللف اجلنحي عدد 2018/10/6/184)
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56. حادثة سري - تعويض - دفع =نعدام الضمان - أثره.

يكون  ال  (هـ)  فقر�ا  يف  التامني  لعقد  العامة  النموذجية  الشروط  من  السادسة  املادة  مبقتضى 
لضمان مسؤولية املؤمن له مفعول يف ما خيص العر�ت املعدة لنقل البضائع إال إذا كان عدد األشخاص 
املنقولني ال يتجاوز مثانية يف اlموع، وال مخسة أشخاص خارج املقصورة، وال يعترب األطفال الذين تقل 
سنهم عن عشر سنوات إال بنسبة النصف. وملا كان ~بتا من أوراق امللف وخاصة وثيقة التأمني اخلاصة 
�لسيارة موضوع احلادثة أRا خمصصة بطبيعتها لنقل البضائع، وتسري عليها املقتضيات املنصوص عليها 
�ملادة السادسة أعاله، كانت حتمل على متنها 17 شخصا، فاحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا 
ردت الدفع �نعدام التامني املثار من طرف الطاعنة بعلة عدم إدالئها بعقد التأمني للتأكد من جدية 
الدفع املتعلق بتجاوز عدد الركاب املسموح بنقله، ودون مراعاة أن األمر يتعلق حسب ما ورد مبحضر 
الضابطة القضائية وشهادة التأمني املرفقة به بناقلة خمصصة لنقل البضائع، واالستثناء من الضمان املتعلق 
بعدد األشخاص املنقولني منصوص عليه على سبيل احلصر يف املادة املشار إليها أعاله، دون حاجة إىل 
عقد التأمني �ذا اخلصوص، وهي ملا أصدرت قرارها على النحو املذكور فقد جاء مشو� بسوء التعليل 

املوازي النعدامه.
 (القرار عدد 306 الصادر بتاريخ 2019/02/14 يف امللف اجلنحي عدد 2018/10/6/765)

57. تعويض عن املصاريف الطبية - إثبا¬ا بفاتورة - أثره.

ملا كان الثابت من مذكرة مطالب الطاعن بعد اخلربة الطبية أنه التمس احلكم لفائدته بتعويض عن 
املصاريف الطبية اليت أنفقها من أجل االستشفاء بسبب احلادثة، وأدىل بفاتورة طبية تفيد صرفه ملبلغ 
مايل من أجل ذلك، فإن احملكمة وهي بصدد إعادة حساب التعويضات املستحقة للطاعن، أسقطت 
التعويض احملكوم به له عن املصاريف الطبية املعززة �لفاتورة املذكورة دون بيان األسباب اليت محلتها على 

ذلك، فجاء قرارها [قص التعليل.
(القرار عدد 313 الصادر بتاريخ 2019/02/14 يف امللف اجلنحي عدد 2018/10/6/3483)

يراد الشغل - أثره. 58. طلب إيراد تكميلي - صدور قرار استئنايف عن احملكمة االجتماعية̄ 

إن احملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي الذي اعترب �ريخ تقدمي مقال املطالبة �إليراد التكميلي 
بعد تقادم دعوى الشغل هو بداية حلساب أجل السقوط املنصوص عليه يف الفصل 174 من ظهري 
1963/02/06 دون مراعاة أن دعوى الطاعن اليت أقامها وقررت إيقاف البت فيها إىل حني انتهاء مسطرة 

الشغل أو تقادمها قدمت داخل األجل القانوين، وأن مقال املطالبة �إليراد التكميلي على إثر صدور 
مواصلة  يعترب  تقدميه،  �ريخ  عن  النظر  وبغض  الشغل،  �يراد  االجتماعية  احملكمة  عن  استئنايف  قرار 

للدعوى اليت تقرر إيقاف البت فيها، وليس منشئا هلا، تكون قد ركزت قضاءها على غري أساس.
(القرار عدد 322 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف اجلنحي عدد 2017/10/6/20928)
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59. مطالبة =حلق املدين - طلب تعويض مادي - عدم استفاد¬ا من مسطرة الشغل - أثره.

ملا ثبت أن دفاع املطالبة �حلق املدين التمس احلكم على املسؤول املدين ½دائه لفائد�ا تعويضا 
مادg لعدم استفاد�ا من مسطرة الشغل، وأكد نفس الطلب مبقتضى مذكرته االستئنافية، فإن احملكمة 
حينما مل جتب على ما تضمنته املذكرتني إجيا� أو سلبا، وقضت برفض طلبها للتقادم اخلمسي طبقا 
للفصل 174 من ظهري 1963/02/06، واحلال أن الطاعنة مل تستفد من مسطرة الشغل، ومل حيكم هلا ½ي 

إيراد للشغل، يكون قرارها معلال تعليال فاسدا يوازي انعدامه.
(القرار عدد 323 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف اجلنحي عدد 2017/10/6/20929)

60. دعوى اإليراد التكميلي - شروط قبوهلا.

مبقتضى الفصل 174 من ظهري 1963/02/06 جيب أن تقام دعوى املسؤولية عن اجلنحة لكي تكون 
مقبولة يف غضون اخلمس سنني املوالية لوقوع احلادثة، وأن احملكمة املرفوعة إليها الدعوى جيب أن تؤخر 
البت فيها حىت تنتهي الدعوى النامجة عن مسطرة الشغل أو تقادمها. وملا كان ~بتا من و~ئق امللف 
أن اهلالك تعرض حلادثة سري، وأن الطاعنة تنصبت كمطالبة �حلق املدين وتقدمت مبطالبها املدنية يف 
مواجهة املتسبب يف احلادثة واملسؤول املدين ومؤمنه القانوين، وبذلك تكون قد أقامت الدعوى املنصوص 
عليها يف الفصل 174 أعاله، واحملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي الذي اعترب �ريخ تقدمي مقال املطالبة 
�إليراد التكميلي بعد تقادم دعوى الشغل هو بداية حلساب أجل السقوط املنصوص عليه يف الفصل 
انتهاء  فيها إىل حني  البت  إيقاف  أقامتها وقررت  اليت  الطاعنة  املذكور أعاله دون مراعاة أن دعوى 
مسطرة الشغل أو تقادمها قدمت داخل األجل القانوين، وأن مقال املطالبة �إليراد التكميلي املقدم 
على إثر صدور قرار استئنايف عن احملكمة االجتماعية �يراد الشغل وبغض النظر عن �ريخ تقدميه يعترب 
مواصلة للدعوى اليت تقرر إيقاف البت فيها وليس منشأ هلا، مل جتعل ملا قضت به أساسا من القانون.
(القرار عدد 324 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف اجلنحي عدد 2017/10/6/20930)

61. مطالب =حلق املدين - طلب تعويض مادي لعدم استفادته من مسطرة الشغل - عدم 

اجلواب عليه من طرف احملكمة - أثره.

ملا ثبت من مذكرة الطاعن أن دفاعه التمس احلكم على املسؤول املدين ½دائه لفائدة املطالب 
�حلق املدين تعويضا مادg لعدم استفادته من مسطرة الشغل وأكد نفس الطلب مبقتضى مذكرته يف 
املرحلة االستئنافية، فإن احملكمة عندما مل جتب على ما تضمنته املذكرتني إجيا� أو سلبا وقضت برفض 
طلبه للتقادم اخلمسي طبقا للفصل 174 من ظهري 1963/02/06، واحلال أن الطاعن مل يستفد من مسطرة 

الشغل ومل حيكم له ½ي إيراد للشغل، يكون قرارها معلال تعليال فاسدا يوازي انعدامه.
(القرار عدد 325 الصادر بتاريخ 2019/02/21 يف امللف اجلنحي عدد 2017/10/6/20931)
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انتهاء مسطرة  بعدم  دفع  احلادثة -  املسؤول عن  الغري  مواجهة  التعويض يف  62. دعوى 

الشغل - أثره.
مبقتضى الفصل 272 من ظهري 6 فرباير 1963 إذا مل يتوصل املصاب أو ذوو حقوقه �الستدعاء 
للبحث أو حملاولة التوفيق من أجل منح إيراد، فإن قاضي الصلح حيكم �حلفظ املؤقت للقضية وال يعمل 
�لتقادم اجلارية عليه قواعد القانون العام إال عند انتهاء أجل اخلمس عشرة سنة املوالية لألمر �حلفظ. 
واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا أيدت احلكم االبتدائي الذي قبل دعوى املطلوب يف النقض 
الرامية إىل التعويض يف مواجهة الغري املسؤول عن احلادثة، وردت دفع شركة التأمني املؤسس على عدم 
انتهاء مسطرة الشغل لعدم صدور حكم قضائي أو أمر �لتصاحل بني الطرفني بعلة أن دعوى الشغل قد 

تقادمت، تكون قد خرقت مقتضى قانوين من النظام العام.
(القرار عدد 409 الصادر بتاريخ 2019/03/07 يف امللف اجلنحي عدد 2018/10/6/5182)

63. تنازل عن طلب النقض - أثره.

ملا كان الطرف الطاعن قد تقدم بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة املصدرة 
يعد صحيحا  التنازل  فإن هذا  به،  الذي صرح  النقض  يتنازل مبقتضاه عن طلب  فيه  املطعون  للقرار 

ويرتتب عنه تسجيله بدون استخالص الصائر.
(القرار عدد 464 الصادر بتاريخ 2019/03/14 يف امللف اجلنحي عدد 2019/10/6/1554-55)

إىل صفة  اإلشارة  التابعة - عدم  املدنية  الدعوى  اقتصاره على  64. طعن =الستئناف - 

املستأنف كمتهم ومسؤول مدين - أثره.
من املقرر أن صك الطعن �الستئناف هو الذي حيدد نطاق نظر حمكمة الدرجة الثانية. وملا ثبت 
أن الطعن �الستئناف املقدم من طرف الطاعن انصب على الدعوى املدنية بصفته مطالبا �حلق املدين 
فقط وال يتضمن أي إشارة إىل صفته كمتهم ومسؤول مدين، األمر الذي يغل يد احملكمة عن البت 
يف الدعوى العمومية، ويقصر نظرها على مطالبه املدنية فقط، فإن احملكمة املصدرة للقرار املطعون فيه 

عندما مل تستدعه بصفته متهما ومسؤوال مدنيا مل خترق أي مقتضى قانوين. 
(القرار عدد 484 الصادر بتاريخ 2019/03/21 يف امللف اجلنحي عدد 2017/10/6/20624-25)

65. طعن ¯عادة النظر - عدم اجلواب على دفوع هلا �ثري على وجه النظر يف الدعوى - 

اعتباره مبثابة إغفال البت يف أحد الطلبات املعروضة مبقتضى وسائل استدل ¶ا على 
النقض. 

املوضوع، لكن بشرط  لقضاة  التقديرية  للسلطة  ملا كانت شهادة متهم على متهم آخر ختضع 
أن تنصب على معاينة الوقائع املشهود �ا وتعزز بدليل مقبول قانو[، فإن قرار حمكمة النقض ملا أورد 
يف تعليله أن األخذ �ذه الشهادة خيضع للسلطة التقديرية للمحكمة، كما هو احلال لباقي األدلة اليت 
اعتمدت يف القضاء �إلدانة، دون أن يتطرق إىل الدفع املتعلق مبصلحة الطرف املدين يف النزاع وما 
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استدل به خبصوص ذلك، وإىل ما أثري من كون شهادة املتهم بنيت على السماع فقط، إضافة إىل 
عدم اجلواب عما أثري بشأن تطبيق املادة 287 من قانون املسطرة اجلنائية، فإن ذلك ينزل منزلة إغفال 
البت يف أحد الطلبات املعروضة مبقتضى وسائل استدل �ا على النقض وهلا ¨ثري على وجه النظر يف 
الدعوى، وهو ما جييز إعادة النظر يف قرار حمكمة النقض وفقا ملا تنص عليه الفقرة الثالثة من املادة 563 

من نفس القانون.
(القرار عدد 234 الصادر بتاريخ 2019/02/19 يف امللف اجلنحي عدد 2018/11/6/7994)

66. طعن ¯عادة النظر - قرار حمكمة النقض - عدم اجلواب على دفوع منتجة - أثره.

إن حمكمة النقض مصدرة القرار املطعون فيه �عادة النظر ملا عللت ما تعلق �لدفوع ½ن األخذ 
بشهادة الشهود كما هو احلال لباقي األدلة اليت اعتمدت يف القضاء �إلدانة خيضع للسلطة التقديرية 
حملكمة املوضوع، وأن هذه األخرية وإن مل ترد على طلبات العارض ودفوعاته تكون قد رد�ا ضمنيا، 
للجرمية وعدم اجلواب  املادي  الركن  إثبات  الطاعن من عدم  به  تعليل ما متسك  تتطرق إىل  أن  دون 
بشكل صريح على حجج العارض، واليت أ~رها أمام حمكمة املوضوع، ومن ضمنها شهادة الشهود اليت 
استبعد�ا حمكمة املوضوع رغم متسك الطاعن مبناقشة فحواها، فإن ذلك يعترب إغفاال للبت يف أحد 
الطلبات املعروضة مبقتضى وسائل استدل �ا على النقض وهلا ¨ثري على وجه النظر يف الدعوى، وهو 
ما جييز إعادة النظر يف قرار حمكمة النقض وفقا ملا تنص عليه الفقرة الثالثة من املادة 563 من قانون 

املسطرة اجلنائية.
(القرار عدد 491 الصادر بتاريخ 2019/04/25 يف امللف اجلنحي عدد 2018/11/6/4884)

67. جنحة النصب - تفويت املتهمني حلظوظهم يف رسم عقاري - تعذر تسجيل املطالبني 

=حلق املدين حلقوقهم بنفس الرسم العقاري - وجوب البحث يف ما إذا كان املتهمون 
بعد وفاة موروثهم البائع عاملني ببيع البقع األرضية.

إبرام املتهمني لعقد بيع مع الغري - إضرار مباشر =ملصاحل املالية للمشتكني - حتقق 
جنحة النصب مبجرد اإلضرار مبصاحل ا�ين عليه من فعل االحتيال.

إن احملكمة ملا أيدت احلكم املستأنف يف ما قضى به من براءة املتهمني من جنحة النصب بعلة 
أRم فوتوا حظوظهم يف الرسم العقاري بطريقة قانونية، واحلال أن عدم تسجيل املطالبني �حلق املدين 
حلقوقهم بنفس الرسم [تج حسبما يستشف من وقائع القضية عن شرائهم بقعا أرضية قبل جتزئة األرض، 
دون أن تبحث يف ما إذا كان املتهمون بعد وفاة موروثهم البائع عاملني ببيع البقع األرضية املذكورة وثبوت 
نيتهم اإلجرامية يف تفويتها بقصد االستفادة املالية من ذلك واإلضرار حبقوق املطالبني �حلق املدين، وأن 
أمام قاضي  إليهما  الشاهدين املستمع  الواقعة، ومناقشة تصرحيات  حتيط جبميع معطيات ومالبسات 
التحقيق، اللذين أفادا أRما اشرتg من املتهمني األرض موضوع النزاع �لنيابة عن زوجتيهما، و½ن هذه 
األرض كانت تضم جمموعة من البناgت يقطنها أشخاص يف إطار غري مهيكل اقتنوها من والد املتهمني 
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قيد حياته على أساس إبقاء أصحاب املنازل مبنازهلم وتفويتها هلم جما[ وعددهم أربعة عشر شخصا 
وإفراغ أصحاب اإلسطبالت، وأن تستمع إىل مصرح حمضر الشرطة القضائية الوسيط يف عملية البيع 
الذي أفاد ½نه قبل إمتام البيع أجريت معاينة مبكان تواجد العقار حبضور املتهمني اللذين أكدا خالل 
املعاينة أن العقار يضم بناgت يف ملكية أصحا�ا، لتستخلص يف ضوء كل ما ذكر ومن �قي و~ئق 

امللف ثبوت أو عدم ثبوت عناصر فصل املتابعة، مما يكون معه قرارها غري مرتكز على أساس.
إن احملكمة ملا استندت إىل مقتضى الفصل 540 من القانون اجلنائي الذي ينص على أنه يعد 
مرتكبا جلرمية النصب من استعمل االحتيال ليوقع شخصا يف الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع 
صحيحة أو استغالل ماكر خلطأ وقع فيه غريه، ويدفعه بذلك إىل أعمال متس مصاحله أو مصاحل الغري 
املالية، بقصد احلصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر، مبعىن أن تكون هناك عالقة مباشرة بني 
املالية، وهو  القيام ½عمال متس مصاحله  يقدم على  الذي  الضحية  النصب) وبني  الفاعل (مستعمل 
ما يتضح معه ½نه جيب أن يقوم اجلاين َحبْبِك خططه وحيله على الضحية مستعمال يف ذلك الوسائل 
احملددة �لفصل أعاله ليدفعه للقيام ½عمال ماسة مبصاحله املالية أو مصاحل غريه. وهو ما ال حمل له يف 
النازلة، إذ ال عالقة بني املتهمني واملشتكني، حيث مل يتبني أRم نصبوا عليهم مباشرة ودفعوهم للقيام 
½عمال مست مصاحلهم املالية، يف حني أن البيع الذي أبرمه املتهمون مع الغري أضر مباشرة �ملصاحل 
املالية للمشتكني ما دام أنه انصب على أرض سبق ملوروثهم بيعها هلم بدون جتزئتها ومل يتمكنوا من 
تسجيل عقودهم يف الرسم العقاري، فضال عن كون جنحة النصب تتحقق مبجرد اإلضرار مبصاحل اlين 
عليه من فعل االحتيال وال يشرتط أن يقع االحتيال مباشرة من اجلاين على اlين عليه خالفا ملا ذهب 
إليه القرار، وبعدم مراعا�ا ملا ذكر أعاله، فاحملكمة مل تنب قضاءها على أساس، وأضفت على قرارها 

عيب فساد التعليل ونقصانه املنزل منزلة انعدامه. 
(القرار عدد 119 الصادر بتاريخ 2019/01/29 يف امللف اجلنحي عدد 2016/12/6/20250)

عن  املكري  إخفاء   - السياحي  لالستعمال  معد  حمل  عقد كراء   - واحتيال  نصب   .68

املكرتي عدم التوفر على رخصة السكن - أثره.
ال ميكن استعمال مبىن قبل احلصول على رخصة السكن طبقا للقانون 12-66 بتاريخ 2016/08/25 
املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمري، مبعىن أن هذه الرخصة ضرورية إلبرام عقد الكراء، وأن 
إخفاء املكري عن املكرتي عدم التوفر على هذه الرخصة يعد احتياال يف مفهوم الفصل 540 من القانون 
اجلنائي طاملا أن املكرتي ال ميكنه استعمال احملل يف غيا�ا، خاصة وأن احملل يف النازلة معد لالستعمال 
السياحي، واحملكمة ملا قضت برباءة املطلوب دون أن تناقش حيثيات احلكم االبتدائي الذي أثبت وجود 
الضرر مبصاحل الطاعنة بفعل احتيال املطلوب عليها �خفائه عنها عدم توفره على رخصة السكن وقت 
إبرامه معها  عقد الكراء، ودون أن تبحث يف ثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفعل اجلرمي املتسبب يف 

الضرر املدعى به، تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل املنزل منزلة انعدامه.  
(القرار عدد 484 الصادر بتاريخ 2019/03/26 يف امللف اجلنحي عدد 2016/12/6/18674)



195

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
9

69. جنحة انتزاع عقار من حيازة الغري - املنع من املرور =لطريق املؤدية إىل أرض الطاعنة 

- أثره.

إن احملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي القاضي برباءة املطلوب يف النقض من املنسوب إليه واستندت 
يف ذلك إىل إنكاره وإىل عدم اعتدائه على حيازة عقار املطالبة �حلق املدين الذي بيدها وفق ما ينص 
عليه الفصل 570 من القانون اجلنائي، وأن األمر يتعلق بطريق مار من وسط عقار املطلوب يف النقض 
متر منه املطالبة �حلق املدين إىل عقارها، معتربة أن العناصر التكوينية جلنحة انتزاع عقار من حيازة الغري 
غري قائمة، واحلال أن املنع من املرور �لطريق املؤدية إىل أرض الطاعنة يشكل انتزاعا حلياز�ا ألرضها 
وليس حليازة الطريق إذا ترتب عن هذا املنع احلد من حقها يف استغالل عقارها يف الوجه املخصص له، 
األمر الذي كان معه على احملكمة أن تبحث يف حرمان الطاعنة من التصرف يف أرضها بفعل منعها من 
املرور إليها عرب الطريق موضوع النزاع من طرف املطلوب يف النقض، والتأكد من ثبوت أو عدم ثبوت 
عناصر الفعل املتسبب يف الضرر املدعى به يف ضوء مناقشة مجيع مالبسات ومعطيات الواقعة خاصة 
حمضري التنفيذ، وكذا تصريح املتهم أمامها أثناء مناقشة القضية بكونه غري مستعد للسماح للمشتكية 
�ملرور ½رضه، وتصرحيات الشهود املستمع إليهم ابتدائيا أمامها والذين أكدوا أن الطاعنة كانت متر إىل 
عقارها عرب الطريق اليت متر وسط أرض املطلوب يف النقض قبل شرائه هلا، وأن أرضها ال ميكن املرور 
إليها عرب أي طريق، وبعدم مراعا�ا ملا ذكر تكون احملكمة قد أضفت على قرارها عيب قصور التعليل 

املنزل منزلة انعدامه.
(القرار عدد 883 الصادر بتاريخ 2019/06/11 يف امللف اجلنحي عدد 2016/12/6/22663)

70. جنحة التصرف يف تركة بسوء نية قبل اقتسامها - عدم التحقق من أن األموال املدعى 

فيها داخلة ضمن أموال الرتكة وفق قواعد اإلثبات املدين - أثره.

إن احملكمة ملا أيدت احلكم املستأنف القاضي �دانة الطاعن من أجل جنحة التصرف يف تركة 
النزاع ال زال  العقار موضوع  أفادا ½ن  اللذين  الشاهدين  بتصرحيات  اقتسامها مكتفية  قبل  نية  بسوء 
مشاعا بني الطاعن واملطالبة �حلق املدين، وأن الطاعن هو من يتصرف فيه لوحده. وأنه سبق أن أكرى 
بعض هذه العقارات، دون أن تقف على العقارات موضوع التصرف �لكراء، وتتأكد من أRا تدخل 
مناقشة  ودون  الورثة،  بني  قسمة حبية  وقوع  بسابق  دفع  الطاعن  وأن  الرتكة، خصوصا  أموال  ضمن 
تصرحيات الطاعن والو~ئق املدىل �ا تعزيزا الدعائه بسابق وقوع قسمة، وملا مل تتحقق من أن األموال 
املدعى فيها داخلة ضمن أموال الرتكة وفق قواعد اإلثبات املدين اجلارية على النازلة ومن مث العمل على 
إبراز العناصر التكوينية للجرمية املتابع من أجلها الطاعن ملا لكل ذلك من ¨ثري على قضائها، تكون قد 

عللت قرارها تعليال [قصا يوازي انعدامه.
(القرار عدد 1027 الصادر بتاريخ 2019/07/02 يف امللف اجلنحي عدد 2016/12/6/18966)
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71. جنحة التفالس - التاريخ املعترب يف قيامها هو ريخ التوقف عن األداء وليس ريخ 

احلكم =لتصفية.
إن التاريخ املعترب يف قيام جنحة التفالس هو �ريخ التوقف عن األداء وليس �ريخ احلكم �لتصفية. 
وملا كانت املادة 721 من مدونة التجارة تشرتط يف جرمية التفالس فتح مسطرة املعاجلة، فإنه ال يوجد فيها 
ما مينع من إجراء املتابعة عن األفعال الصادرة قبل صدور احلكم �لتصفية ما دام ثبت للمحكمة أن 
التصرفات الصادرة عن املتهم تنم عن سوء نيته. إذ أن احلكم �لتصفية يرتتب عنه إجراء املتابعة �لتفالس 

حىت عن األفعال السابقة لتاريخ احلكم �لتصفية والالحقة لتاريخ التوقف عن الدفع احملدد يف احلكم.
(القرار عدد 1613 الصادر بتاريخ 2019/11/12 يف امللف اجلنحي عدد 2016/12/6/10220)

72. أموال مجعية - طبيعتها - رئيس اجلمعية - عدم تعيينه من طرف جهة إدارية - انتفاء 

صفة املوظف العمومي.
إن العربة من اعتبار مجعية ما من اجلمعيات ذات النفع العام هو اهلدف من ¨سيسها، على أن 
هذا التأسيس خيضع للشروط اليت ينظمها الفصل 9 من ظهري 15 نونرب 1958 املتعلق �حلق يف ¨سيس 
العامة إال  املنفعة  أنه ال يعرتف للجمعية بصفة  اجلمعيات كما مت تغيريه وتتميمه، والذي ينص على 
مبقتضى مرسوم، وأن احملكمة يف معرض تعليلها أعاله أضفت على الطاعن و�قي املتهمني صفة موظف 
املذكور،  الفصل  مقتضيات  توفر  تتأكد من  أن  اجلنائي دون  القانون  من   224 للفصل  عمومي طبقا 
السيما أن الطاعن يعترب رئيسا للجمعية، ومت انتخابه من قبل اجلمع العام هلا، ومل يتم تعيينه من أي 
جهة إدارية، ومل يعهد له بتسيري أي مرفق عام، كما أن األعضاء املنخرطني يف اجلمعية ينتخبون رئيسها 
ومساعديه للقيام �ملهام اليت على أساسها مت ¨سيس اجلمعية، وال تنطبق عليهم صفة موظف عمومي 
طبقا للفصل املذكور، و�لتايل فإن صفة الطاعن كعضو �lلس البلدي تبقى مستقلة، وال عالقة هلا 
بصفته كعضو يف اجلمعية، وال يرتتب عنها أي أثر على تصرفاته �مسها، وأن ممتلكات اجلمعية واألموال 
اليت عهد إليها بتسيريها مبا يف ذلك األموال املمنوحة هلا من طرف اlلس البلدي هي أموال خاصة 
�ا وليست ملكا عاما، وأنه مل يثبت من أوراق امللف أن اجلمعية تتلقى إعا[ت بصفة دورية من مجاعة 
عمومية طبقا للفصل 32 من ظهري 15 نونرب 1958 املتعلق �حلق يف ¨سيس اجلمعيات، واحملكمة ملا 
أغفلت املقتضيات القانونية اآلنفة الذكر، وقضت على النحو املذكور، تكون قد أضفت على قرارها 

عيب القصور يف التعليل املنزل منزلة انعدامه.
(القرار عدد 1691 الصادر بتاريخ 2019/11/26 يف امللف اجلنحي عدد 2019/12/6/8033)

73 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغري - ملك مشاع - أثره.

من املقرر مبقتضى الفصلني 960 و962 من قانون االلتزامات والعقود أن احلق إذا كان ألشخاص 
متعددين تنشأ حالة الشياع أو شبه الشركة، وال يتحدد يف امللك الشائع للمالك فيه أي جزء مفرز، 
وميتد شياع ملكه لكل أجزائه، وخيول سلطة استعماله واستغالله والتصرف فيه مادg وقانونيا على أال 
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يستعمله أو يستغله أو يتصرف فيه إال بنسبة حصته فيه، وإذا أخذ زائدا عنه ألزم ½ن يقدم حسا� عنه 
لباقي املالكني مبا يف ذلك خصم نفقاته، وذلك طبقا للفصل 965 من نفس القانون، وملا كان من الثابت 
أن ادعاء االنتزاع واالدعاء على ملك ترتب عنه الضرر املدين للطالب حسب ما ورد يف شكايته ودعواه 
املدنية أمام احملكمة الزجرية، اليت قضت على مستوى حمكمة االستئناف برباءة املطلوب، فأضحى النزاع 
مدنيا حمضا مستقال عن الدعوى العمومية، وتطبق يف شأن طلب التعويض عن الضرر بسبب ما نسب 
إىل املطلوب من أفعال متثلت يف منعه من استغالل مستودع ½سفل الدار اليت خلفها له والده، وهو 
بصفته مالكا على الشياع يسأل عن إحلاق الضرر �ملنع من االستغالل للطالب أو عن تقدمي احلساب 
له عما يكون أخذه زائدا يرجع إىل نصيب الطالب بصفته وار~ معه، فيكون الضرر إذا ثبت مصدره 
خطأ مدين تقصريي سواء �حلرمان من النصيب أو عدم رد الواجب يف النصيب إن أخذه املطلوب وكان 
خاصا بنصيب الطالب ال بغريه من �قي الورثة، ويبقى الطلب بذلك حقا للطالب ال مينعه منه قضاء 
احملكمة يف الدعوى العمومية �لرباءة وال قضاؤها يف القرار املطعون فيه بعدم االختصاص، إذ ال يستنفذ 
حق من احلقوق  - شخصيا كان أو عينيا - التقاضي فيه إال حبيازة احلكم فيه قوة الشيء املقضي به، 

األمر الذي كانت معه الوسائل اليت ينعى �ا الطالب على القرار دون درجة االعتبار.
(القرار عدد 1722 الصادر بتاريخ 2019/12/03 يف امللف اجلنحي عدد 2016/12/6/9987)

74. خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض - عناصرها التكوينية - سلطة احملكمة يف تقدير 

الوقائع واألدلة املعروضة عليها.
إن احملكمة ملا أيدت احلكم االبتدائي وقضت �دانة الطاعن من أجل جنحة خيانة األمانة لورقة 
موقعة على بياض، متبنية علله وأسبابه املتمثلة يف وقائع الشكاية وتصرحيات الشاهد املستمع إليه ابتدائيا 
القانونية الذي أكد حضوره واقعة تسليم املشتكية للمتهم شيكا غري موقع، وذلك  اليمني  بعد أدائه 
إلعداد الو~ئق الالزمة للسفر إىل إسبانيا، و¨كد هلا أن املتهم تسلم الشيك على أساس تنفيذ وتسهيل 
إجراءات السفر، إال أنه قام بتضمينه مبلغا ماليا، وذلك بناء على ما ورد بتصريح املتهم كونه قام بشراء 
منزل لزوجته وجتهيزه �أل~ث، وأنه سلمته بناء على ذلك شيكا بنكيا حيمل القيمة املذكورة يكذبه �ريخ 
الزواج الذي كان الحقا لشراء املشتكية ملنزهلا، تكون قد استعملت ما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع 
واألدلة املعروضة عليها، وال رقابة عليها يف ذلك من طرف حمكمة النقض إال يف ما خيص التعليل، وأن 
ما أ~ره الطاعن من أن شهادة شهود اإلثبات مقدمة على شهادة شهود النفي غري معمول به يف امليدان 

الزجري، واحملكمة غري ملزمة �ختاذ أي إجراء إال إذا كان مفيدا يف حتقيق الدعوى.
(القرار عدد 1845 الصادر بتاريخ 2019/12/17 يف امللف اجلنحي عدد 2019/12/6/11294)
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اجلزء الثالث 

أنشطة حمكمة النقض
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لقد كانت سنة 2019 حافلة �لعديد من األنشطة التواصلية اليت قامت �ا حمكمة النقض سواء 
على املستوى الدويل أو الوطين. 

أوال: األنشطة ذات الطابع الدويل:
1 - املؤمترات والندوات الدولية:

مشاركة حمكمة النقض يف االجتماع الرابع للجمعية العامة لالحتاد العريب للقضاء اإلداري، • 
املتعلقة  للقرارات  القاضي اإلداري  املنعقد مبدينة عمان (األردن) حول موضوع: «رقابة 

بوسائل النشر»، وذلك يومي 13 و14 مارس 2019. 
شاركت حمكمة النقض يف هذا االجتماع بوفد قضائي قدم عروضا متميزة يف املواضيع التالية:   

- رقابة القاضي اإلداري للقرارات املتعلقة بوسائل النشر - حرية الرأي واحلق يف التعبري - 
حدوده وشروطه؛

- سلط القاضي اإلداري يف رقابة القرارات اإلدارية املتعلقة ¯صدار الصحف ووسائل النشر 
العامة؛

- القاضي املغريب بني حرية التعبري وواجب التحفظ.
وقد عرف هذا امللتقى الدويل، �إلضافة إىل مشاركة اململكة املغربية والدولة املستضيفة اململكة 
األردنية، مشاركة رؤساء وممثلي اlالس القضائية العليا وجمالس الدولة �لدول العربية بكل من موريتانيا، 
البحرين، واإلمارات، كما عرف  الكويت،  العراق،  فلسطني،  السودان،  ليبيا، مصر،  تونس،  اجلزائر، 
حضور ممثلني عن جملس الدولة الفرنسي واlلس الدستوري الفرنسي ومفوضية فينسيا مبجلس أور�، 
وتوزعت أشغاله إىل سبع جلسات عمل، تناولت النقاش حول: «دور القاضي اإلداري اإلنشائي يف 
حسم املنازعات االنتخابية، والضما6ت القضائية الالزمة إلمتام العملية االنتخابية بنجاح ونزاهة»، 
لتخلص إىل وجود قصور تشريعي �لنسبة لكل ما يتعلق �لعامل االفرتاضي، وخاصة يف اجلانب املتعلق 
�ملواقع االجتماعية وما ينشر فيها ربطا بصفة الناشر وطبيعة الرقابة القضائية عليها وحدود هذه الرقابة، 
وتبني أيضا ½ن االجتهاد القضائي اإلداري مساير للتطورات املتسارعة يف هذا اlال �خلصوص، وذلك 

استنادا على دوره اإلنشائي يف انتظار تدخل املشرع.
(األردن)، حول موضوع: •  عمان  مبدينة  املنعقد  الدويل  املؤمتر  النقض يف  مشاركة حمكمة 

االتفاقيات  تطبيق و�ويل  القضاء وخاصة يف  فقه  توحيد وتطوير  العليا يف  احملاكم  «دور 
الدولية»، وذلك يومي 6 و7 أبريل 2019.

عرف هذا املؤمتر املنظم من طرف املؤسسة األملانية للتعاون القانوين الدويل، مشاركة وفد قضائي 
عن حمكمة النقض، يتكون من رئيسة الغرفة االجتماعية، ورئيس القسم اإلداري الثالث، ورئيس القسم 

التجاري الثالث.
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وقد تطرقت أشغال هذا املؤمتر إىل املواضيع التالية: 
- دور حمكمة التمييز يف مراقبة تطبيق القانون وتوحيد طريقة تفسريه؛

- دور حمكمة التمييز يف مواءمة القوانني الوطنية مع املعامالت الدولية؛
- الدور التحديثي حملكمة التمييز يف تطبيق القوانني.

حول •  عمان)،  (سلطنة  مسقط  مبدينة  املنعقد  الدويل  املؤمتر  يف  النقض  حمكمة  مشاركة 
موضوع: «احلماية القضائية للملكية الفكرية والتنمية االقتصادية املستدامة»، وذلك يومي 

24 و25 أبريل 2019.

نُظِّم هذا املؤمتر من طرف احملكمة العليا بسلطنة عمان، وشاركت فيه حمكمة النقض املغربية ممثلة 
املختصني يف جمال  الذي حضر إىل جانب جمموعة كبرية من  التجارية بذات احملكمة،  الغرفة  برئيس 
حماور  أربعة  معاجلة  متت  حيث  واالقتصاد،  واالستثمار  والصناعي  التجاري  والقانون  الفكرية  امللكية 
االقتصادية  التنمية  على  ذلك  وأثر  هلا،  القضائية  احلماية  وأمهية  الفكرية  امللكية  مبفهوم  تتعلق  رئيسية 

والتحدgت املستقبلية.
العليا والتمييز يف الدول العربية •  مشاركة حمكمة النقض يف املؤمتر العاشر لرؤساء احملاكم 

املنعقد مبدينة بريوت (لبنان)، وذلك خالل يومي 11 و12 يونيو 2019.
نُظِّم هذا املؤمتر من طرف حمكمة التمييز جبمهورية لبنان، وذلك تزامنا مع ختليدها لذكراها املئوية، 
وشاركت فيه حمكمة النقض املغربية ممثلة بوفد قضائي ترأسه [ئب الرئيس األول، رئيس الغرفة اجلنائية 
بذات احملكمة، كما حضره عدد من الوفود العربية عن احملاكم العليا بكل من مجهورية مصر العربية، 
مجهورية السودان، مجهورية اليمن، اململكة األردنية، وسلطنة عمان، ومتيز حبضور رئيس جلمهورية اللبنانية 

وكذا وزيري العدل واملالية �ا.
يف بداية أشغال هذا املؤمتر ألقى الرئيس األول حملكمة التمييز بلبنان السيد جون فهد كلمة أشار 
فيها إىل ضرورة تطوير القاعدة القانونية وتفسريها مبا يتالءم مع تسارع العالقات االقتصادية واالجتماعية 
وظهور اجلرائم اإللكرتونية، ومتيزت �قي األشغال بتقدمي عروض لرتاث احملاكم العليا ودورها يف الدول 
العربية املشاركة، حيث استعرض كل وفد نبذة عن احملكمة العليا اليت ينتمي إليها، إذ توىل رئيس الوفد 
املغريب تقدمي عرض مقتضب حول حمكمة النقض ببالد[، كما تطرق املؤمترون إىل عرض مشروع إنشاء 
شبكة احملاكم العليا يف الدول العربية بعد صدور قرار عن وزراء العدل يف الدول العربية سنة 2017 يقضي 
أنه مت  القضائية، غري  القانونية والدراسات  للبحوث  العريب  املركز  العليا من نشاطات  �ستثناء احملاكم 

¨جيل إنشاء هذه الشبكة إىل حني تداول كل حمكمة خبصوص هذا األمر.
مشاركة حمكمة النقض يف املؤمتر السادس جلمعية احملاكم العليا للدول املستخدمة للفرنسية • 

AHJUCAF املنعقد مبدينة بريوت (لبنان)، وذلك يومي 13 و14 يونيو 2019.

متيزت مشاركة حمكمة النقض يف هذا املؤمتر �لقاء مداخلة من طرف ممثلتها متحورت مضامينها 
حول موضوع: «األنظمة املعلوماتية يف خدمة املتقاضني».
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وشهد هذا املؤمتر حضور رئيس احلكومة اللبنانية السيد سعد احلريري، الذي أشار يف كلمة له 
�ذه املناسبة إىل أمهية نشر االجتهاد القضائي تعزيزا للشفافية وتطويرا للمكتسبات القانونية، حيث إن 
مهمة حمكمة النقض تتمثل يف تطبيق القانون، ولكن األهم أن يكون تطبيقه مسموعا ومفهوما لدى 

املتقاضني.
من جهته قدم الكاتب العام جلمعية احملاكم العليا للدول املستخدمة للفرنسية التقرير الرتكييب الذي 
انصب على القيام مبقارنة لـ 28 حمكمة عليا من خالل معاجلة االستمارة اليت تفاعلت معها كل حمكمة 
القرارات  املتباينة بني هاته احملاكم من حيث عدد  إبراز االختالفات  التقرير إىل  ليخلص  على حدة، 

الصادرة عنها وانسجامها مع تواجد مصلحة التوثيق والنشر. 
ويف هذا السياق، أكد املتدخلون على ضرورة اختيار مواضيع للنشر حىت يتم تفادي ضياع املعلومة 
من خالل النشر الكمي، كما مت التأكيد على أن منصة اإلنرتنيت تعد وسيلة فعالة للنشر، مع لفت 
االنتباه إىل مسألة تعدد املطلعني على االجتهاد القضائي، �عتبار أRم ليسوا مجيعهم من ذوي املرجعيات 

القانونية.
وقد عرفت أشغال املؤمتر فتح نقاش موسع حول ثالثة حماور أساسية، وهي:

احملور األول: التعريف �آلفاق املستقبلية للمؤمتر، وتقدمي تقرير مقتضب حول نشر فقه احملاكم 
القضائية العليا للفرانكفونية.

حول  املداخالت  معظم  يف  التطرق  مت  حيث  خدماته،  وتقريب  القانون  تطبيق  الثاين:  احملور 
التحدgت اليت تواجه احملاكم العليا يف نشر االجتهادات القضائية مع الرتكيز على اخلصوصيات الوطنية 

والتجارب املختلفة يف هذا اlال.
احملور الثالث: نشر االجتهادات القضائية للمحاكم العليا يف زمن اإلنرتنيت، ومتكني املتقاضني 

من استيعاب القرارات الصادرة.
ويف ختام أشغال هذا املؤمتر انعقد اجلمع العام جلمعية احملاكم العليا للدول املستخدمة للفرنسية، 
والذي خصص للتداول بشأن التقريرين املايل واألديب للجمعية، واملصادقة عليهما من طرف األعضاء، 
وكذا تقدمي اقرتاحات لتعديل النظام الداخلي للجمعية، كما مت انتخاب رئيس حمكمة التمييز اللبنانية 
رئيسا للجمعية خلفا للسيد الرئيس األول حملكمة النقض جبمهورية البنني، ومن جهة أخرى مت انتخاب 

كل من املغرب والسنغال وفرنسا وسويسرا ومايل أعضاء مبكتب اجلمعية.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

القضائية يف الندوة الدولية املنظمة =لدار البيضاء حول موضوع: «استقالل مهنة احملاماة 
يف ضوء استقالل السلطة القضائية واملستجدات التشريعية»، وذلك يوم 05 يوليوز 2019.

مبناسبة انعقاد هذه الندوة املنظمة من طرف هيئة احملامني �لدار البيضاء بشراكة مع االحتاد الدويل 
للمحامني ومجعية هيئات احملامني �ملغرب، ألقى السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب 
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للمجلس األعلى للسلطة القضائية كلمة أكد فيها على عمق الوشائج وانسجام الرؤية ووحدة الرسالة 
واهلدف بني ركين أسرة العدالة ببالد[ القضاء واحملاماة، واعترب أن هذا احلدث حيمل الكثري من الرمزية 

والدالالت، وإشارة قوية على الثقة اليت حتظى �ا بالد[ داخل أسرة العدالة العاملية.
وأضاف ½ن األمانة والنزاهة الفكرية تقتضيان االعرتاف ½ن احملامني املغاربة وعلى امتداد �رخيهم 
الكبري كانوا يف طليعة املسامهني يف هذا الورش اإلصالحي اهلام، ودافعوا عن استقالل السلطة القضائية، 
معربين يف كثري من احملطات واملناسبات عن إمياRم العميق بضرورة حتقيق هذا املطلب كخيار أساسي 

ومنطلق حتمي لتكريس دولة القانون.
القادمة،  األجيال  إىل جنب حلماية حقوق  املسرية جنبا  مواصلة هذه  كما حث على ضرورة 
وهو ما جتلى يف التزام اlلس األعلى للسلطة القضائية بوضع مقاربة جديدة قوامها فتح قنوات احلوار 
والتواصل مع كل مهنيي العدالة، وخاصة السادة احملامون، وذلك يف جماالت خمتلفة ذات أبعاد تكوينية 
وتواصلية وتدبريية، اهلدف منها الرفع من مستوى املعرفة القانونية والقضائية، واحلد من العراقيل العملية، 
اإلجراءات  من  العديد  واختاذ  القضائية،  اإلدارة  وتطوير  دولية،  مبعايري  واجلودة  النجاعة  فرص  ودعم 
والتدابري التنظيمية من أجل الوصول إىل حمكمة رقمية ½جود اخلدمات، وهو ما سيعطي بكل ¨كيد 

الستقالل القضاء واحملاماة مغزاه وجدواه احلقيقي.
وختم كلمته �لتأكيد على مضامني الرسالة امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس 
نصره هللا وأيده مبناسبة املؤمتر 49 لالحتاد الدويل للمحامني، واليت تضمنت رؤى مستقبلية ما زلنا نعيش 
على وقع مضامينها إىل غاية اليوم، وأكدت على الطابع العاملي ملهنة احملاماة وعلى صفتها كشريك 
احملامني  تطالب  املظامل يف ظل عوملة شرسة  للقضاء يف حتمل مسؤولية إحقاق احلقوق ورفع  أساسي 
�لقدرة على التكييف مع كل املتغريات، ومواكبة التطورات التشريعية والقضائية، وجعل احملاماة الشريفة 

شريكة للعدالة النزيهة يف حتقيق احلكامة اجليدة.
مشاركة حمكمة النقض يف اجتماع مكتب مجعية احملاكم العليا للدول املستخدمة للفرنسية • 

AHJUCAF املنعقد مبدينة بباريس (فرنسا)، وذلك يوم 18 أكتوبر 2019.

املؤمتر  خالل  إعدادها  مت  اليت  والقرارات  التوصيات  أهم  ملناقشة  مناسبة  االجتماع  هذا  شكل 
السادس جلمعية احملاكم العليا للدول املستخدمة للفرنسية AHJUCAF املنعقد �لعاصمة اللبنانية بريوت 
يومي 13 و14 يونيو 2019، وخالله متت مناقشة جمموعة من املشاريع اليت توجد يف طور اإلجناز كتاريخ 
احملاكم العليا، حيث إن مكتب AHJUCAF يعمل على احلفاظ على الذاكرة القضائية مستندا على 
التجربة املغربية يف هذا الصدد، �عتبار أن حمكمة النقض املغربية تعد احملكمة الوحيدة اليت تتوفر على 

متحف للذاكرة القضائية من بني �قي احملاكم أعضاء اجلمعية املذكورة.
الذكرى  النقض ببالد[ سنة 2007 مبناسبة  السياق، مت تقدمي نبذة عن مبادرة حمكمة  ويف هذا 
املخطوطات  من  العديد  يضم  الذي  القضائية»،  «الذاكرة  متحف  إنشاء  إىل  لتأسيسها  اخلمسينية 

والو~ئق القضائية التارخيية.
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املرأة  تعاجل موضوع مساواة  وعلى صعيد آخر، [قش احلاضرون هلذا االجتماع مشروع دراسة 
القاضية يف العمل القضائي، إذ مت التأكيد على املكانة اليت أصبحت حتظى �ا املرأة القاضية �ملغرب، 
لقاضيات  اإلقليمية  الندوة  إىل حماور  النقض  ممثلة حمكمة  تطرقت  2011، حيث  بعد دستور  وخاصة 
إفريقيا، اليت نظمها اlلس األعلى للسلطة القضائية مبدينة فاس خالل الفرتة املمتدة ما بني 10 و12 
أكتوبر 2019، واقرتحت عدم حصر جمال الدراسة على مستوى املساواة بني اجلنسني فقط، بل يتعني 
أن ميتد إىل دراسة مدى متكني املرأة القاضية من مناصب املسؤولية يف العمل القضائي، كما مت إلقاء 
مداخلة حول: «الدورة الثانية ملؤمتر مراكش الدويل للعدالة»، واملرتقب انعقادها يف مراكش يومي 21 
و22 أكتوبر 2019، حيث أكدت املتدخلة على أن حمكمة النقض ستعمل خالل أشغال هذا املؤمتر 
على جتميع العديد من االجتهادات القضائية يف جمال األعمال واالستثمار، واليت ميكن تقامسها الحقا 
مع أعضاء AHJUCAF حبلول بداية سنة 2020، كما أبرزت جمهودات ذات احملكمة يف ترمجة حوايل 300 
اجتهاد قضائي من االجتهادات األساسية يف إطار مشاركتها يف املعرض الدويل للكتاب �لدار البيضاء، 

وأشارت إىل إمكانية تقاسم هذه اإلصدارات مع األعضاء املذكورين.
كما عرفت أشغال االجتماع مناقشة موضوع اهلبة املقدمة من طرف حمكمة النقض الفرنسية، 
 ،AHJUCAF واليت تتعلق مبجموعة من اإلصدارات القضائية يف إطار تبادل الو~ئق القضائية مع أعضاء
وقد عرب عدد من ممثلي احملاكم العليا أعضاء املكتب عن اهتمامهم �ذه املبادرة، حيث أشارت ممثلة 
حمكمة النقض املغربية إىل أن هذه األخرية تتوفر على مكتبة غنية �إلصدارات، واليت يتم تدبريها من 
طرف قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، وأن احملكمة على استعداد الستقبال هذه املراجع اهلامة 

اليت من شأRا إغناء الرصيد املعريف للسادة املستشارين وكذا لزوار القسم املذكور.
ويف ختام هذا االجتماع مت عرض الوضعية املالية وموارد التدبري بـ AHJUCAF على أنظار أعضاء 

املكتب قصد املناقشة واملصادقة.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

«العدالة  موضوع:  مراكش حول  مبدينة  املنظم  للعدالة  الثاين  الدويل  املؤمتر  يف  القضائية 
واالستثمار: التحد ت والرها6ت»، وذلك يومي 21 و22 أكتوبر 2019.

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا مت تنظيم هذا املؤمتر بشراكة 
بني وزارة العدل واlلس األعلى للسلطة القضائية ور©سة النيابة العامة، وخالله أعرب السيد الرئيس األول 
حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية عن فخره واعتزازه �فتتاحه ألشغال 
هذا املؤمتر الدويل الكبري الذي ينعقد حتت الرعاية السامية جلاللة امللك حممد السادس رئيس اlلس 
األعلى للسلطة القضائية دام له النصر والعز والتمكني، واليت جتسدت يف الرسالة املولوية الواضحة الرؤية 
واملنهج، العميقة الدالالت واخلالصات، واليت تلزم اجلميع �ملبادرة اخلالقة وااللتزام املسؤول من أجل 

عدالة تنتج فضاًء عامليا آمنا لالستثمار.
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وأكد السيد الرئيس األول على أمهية احتضان مراكش هلذا احلدث الكبري الذي أضحت معه 
مع  املتنوعة  والشراكات  اجلادة  املبادرات  وخللق  للحوار  دائما  ومنتدى  العامل،  عرب  للعدالة  عاصمة 
قامات سياسية وقانونية وقضائية وحقوقية واقتصادية رفيعة الدرجات لتبادل التجارب واخلربات وتوثيق 
الطموحات واآلمال لتوفري بنيات آمنة مالئمة مطمئنة لالستثمار، وهو ما ال ميكن حتقيقه دون فرض 
سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي ملبادئ املسؤولية واحملاسبة واحلكامة والتخليق 
وحماربة الفساد وضمان احلقوق واحلرgت وحتقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي واحلقوقي، �عتبارها 
فيه تغريات كبرية يف األفكار واملفاهيم، وتطورا  نعيش  الذي  العامل  تزداد صعوبة يف ظل هذا  رها[ت 
من  تقتضي  والدول،  واملؤسسات  األفراد  بني  واملعامالت  العالقات  وتعقدا يف  اآلليات،  متسارعا يف 
واضحة  عملية  إجا�ت  وإجياد  ¨ثريا�ا  ملواجهة  والتعاون  واجلرأة  والكفاءة  النزاهة  من  مزيدا  اجلميع 

للتساؤالت املعقدة اليت قد تعيق الطموحات وتضع املؤسسات أمام امتحان املستقبل.
على  �عتبارها  النقض  حملكمة  الرgدي  الدور  إىل  ختام كلمته  يف  األول  الرئيس  السيد  وأشار 
رأس اهلرم القضائي املغريب، حيث عمل قضا�ا األماجد على ضمان مناخ آمن لالستثمار من خالل 
العديد من القرارات اليت كرست مبادئ هامة جتسد حرص القضاء على إجياد التوازن بني حقوق مجيع 
مكو[ت الشركات واملقاوالت ومد احلماية الالزمة ملستهلكي املنتوجات واخلدمات، خاصة يف جمال 
ملواجهة  وضريبية  اقتصادية  عدالة  تكريس  على  سهروا  حيث  والضريبية،  والتأمينية  البنكية  املعامالت 

الشروط واملساطر التعسفية.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

القضائية يف املؤمتر الدويل املنظم مبدينة الصخريات حول موضوع: «اهلجرة يف ظل التحوالت 
الكونية و�ثريها على املرجعيات القانونية»، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر 2019.

خالل هذا املؤمتر الذي مت تنظيمه من طرف هيئة احملامني �لر�ط، عّرب السيد الرئيس األول حملكمة 
النقض عن تقديره واعتزازه للمشاركة يف افتتاح هذا اللقاء الدويل اهلام الذي انعقد ملناقشة موضوع له 
راهنية كربى، وحيمل أبعاداً دستورية وسياسية واجتماعية هامة، ويثري العديد من اإلشكاالت القانونية 
والقضائية واحلقوقية واألمنية وطنياً ودوليا، وهو ما جيسد التفاعل اإلجيايب احلقيقي مع األوراش الكربى 
اليت يقودها جاللة امللك حممد السادس دام له النصر والتأييد، ويعكس االهتمام اخلاص الذي حتظى به 
التجربة املغربية �لنظر إىل ما سجلت من تطورات يف ما يتعلق �إلصالحات القانونية واملشاريع التنموية 
االقتصادية، فضًال عن املوقع اجليوسرتاتيجي الذي جعل من بلد[ يف اآلن ذاته مصدراً للهجرة وبلداً 
للعبور ووجهًة لالستقبال واالستقرار النهائي حسبما أكده االحتاد اإلفريقي �ختياره جلاللة امللك حممد 
السادس أعزه هللا رائداً لقارتنا اإلفريقية يف موضوع اهلجرة خالل قمة االحتاد الـ 28 اليت انعقدت بدولة 

اثيوبيا سنة 2017.
وأضاف ½ن قضاg اهلجرة يف املغرب عرفت منعطفاً هاماً منذ سنة 2013 بناء على التوجيهات 
امللكية السامية من أجل بلورة سياسة للهجرة تكون إنسانية يف فلسفتها وشاملة يف مضامينها ومسؤولة 
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عرفتها  اليت  التعديالت  يف  جتلى  ما  وهو  الظاهرة،  هذه  تعرفها  اليت  للتطورات  ومواكبة  منهجيتها  يف 
منظومتنا القانونية املرتبطة �ملهاجرين واألجانب يف خمتلف امليادين، ويف االتفاقيات الدولية اليت متت 
املصادقة عليها ويف اللقاءات الدولية الكربى اليت نظمتها بالد[ على غرار املؤمتر العاملي للهجرة الذي 
انبثق عنه أول ميثاق عاملي للهجرة، األمر الذي يعّرب عن إرادة  استضافه املغرب سنة 2018، والذي 

حقيقية من أجل جعل اهلجرة أكثر أمنا وكرامة للجميع.
 وأكد السيد الرئيس األول حملكمة النقض يف ختام كلمته على أن قيم سيادة القانون وحقوق 
اإلنسان وعدم التمييز وغريها من املبادئ الكونية الثابتة تدخل ضمن االلتزامات األساسية اليت يقع على 
عاتق السلطة القضائية احلفاظ عليها وضماRا دستورg وقانونيا وأخالقيا من خالل األحكام والقرارات 
 gواإلجراءات القضائية الصادرة عن قضاة اململكة، واليت كرست العديد من املبادئ القضائية يف قضا
أو  اجلنحية  املساطر  أو  التجارية  أو  الشغلية  املنازعات  أو  األسرية  املادة  يف  سواء  واملهاجرين  اهلجرة 
مبراكش  انعقد  الذي  واالستثمار  العدالة  حول  الدويل  املؤمتر  مبناسبة  بعضها  إبراز  مت  وقد  اإلدارية، 
حلماية  القضائي  لالجتهاد  احملوري  الدور  على  جمملها  يف  تؤكد  واليت  اجلاري،  يومي 21 و22 أكتوبر 
حقوق املهاجرين واألجانب وحر�gم. وهي ليست �ملهمة السهلة أو اليسرية �لنظر إىل اإلشكاالت 
القانونية املسطرية واملوضوعية اليت تطرحها مثل هذه القضاg، واليت تطالبنا بكثري من احلكمة والتبصر 
ملعاجلتها وفقا جلوهر الدستور وروح املواثيق الدولية املصادق عليها، وتلزمنا أيضا كمنظومة شاملة للعدالة 
مبواكبة هذه التحوالت، وذلك �الهتمام �لتكوين و¨هيل العاملني على إنفاذ القانون، وتوفري البنيات 
آجال  داخل  عادلة  وتوفر هلم ضما[ت حماكمة  للعدالة،  املهاجرين  ولوج  تّيسر  اليت  املالئمة  التحتية 
معقولة، مع التأكيد على أمهية تفعيل كل آليات التعاون الدويل لتوحيد املعاجلة القانونية والقضائية لآل~ر 

السلبية النامجة عن اهلجرة.
مشاركة حمكمة النقض يف احلوار القضائي اإلفريقي الرابع املنعقد مبدينة كمباال (مجهورية • 

أوغندا) حول موضوع: «معاجلة قضا  حقوق اإلنسان املعاصرة: دور القضاء يف افريقيا»، 
وذلك خالل الفرتة املمتدة من 26 أكتوبر إىل 02 نوفمرب 2019.

ويعد  احملكمة،  بذات  الثالث  اإلداري  القسم  رئيس  احلوار  هذا  أشغال  النقض يف  مثَّل حمكمة 
هذا امللتقى من بني أنشطة االحتاد اإلفريقي، حبيث يتم تنظيمه مرة كل عامني، وجيمع رؤساء جمالس 
القضاء ورؤساء احملاكم العليا ورؤساء احملاكم الدستورية يف الدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي ورؤساء 
وقضاة احملاكم اإلقليمية وممثلي احملاكم القارية األخرى حلقوق اإلنسان وممثلي االحتاد اإلفريقي واملمارسني 
القانونيني والباحثني وممثلي مؤسسات حقوق اإلنسان ملناقشة املواضيع املتعلقة �قامة العدل وسيادة 

القانون والتعاون القضائي ومحاية حقوق اإلنسان يف القارة السمراء.
تنظيم اللقاء املغريب اإليطايل الثالث مبدينة الر=ط خالل الفرتة املمتدة من 30 أكتوبر إىل • 

01 نونرب 2019.

بشراكة مع حمكمة النقض �جلمهورية اإليطالية وجامعة حممد اخلامس �لر�ط وجامعة كامبانيا 
اإليطالية نظمت حمكمة النقض �ململكة املغربية أgم 30، 31 أكتوبر، و01 نونرب 2019 اللقاء املغريب 
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اإليطايل الثالث، يف موضوع: «�ثري القانون املوحد على التشريع واالجتهاد القضائي يف املنطقة 
األورومتوسطية».

وèيت تنظيم هذا اللقاء يف إطار التواصل بني القضاة والباحثني واملهنيني يف العلوم القانونية، وتبادل 
اخلربات والتجارب واملهارات اليت من شأRا أن تثري املمارسات القضائية املرتبطة �لقانون املقارن، وتغين 
جماالت البحث يف املنتدgت واملؤمترات العلمية ومراكز البحث العلمي، وكذا تعزيز التعاون القضائي بني 
املغرب وإيطاليا، وذلك من خالل مناقشة عدد من املواضيع الكربى املشرتكة املرتبطة �الستثمار وحبقوق 
اللقاء  املتوسطي، حيث مشلت حماور  القانونية �لفضاء  النظم  التغيريات احلالية يف  اإلنسان ومبستقبل 
التشريعات واالجتهادات احمللية، وذلك من خالل ثالث جلسات،  القانون املوحد على  حتليل ¨ثري 

وهي كالتايل:
- اجللسة األوىل: قانون األعمال والتجارة؛

- اجللسة الثانية: حقوق اإلنسان؛
- اجللسة الثالثة: التغيريات احلالية يف النظم القانونية: أي مستقبل؟

وشكل هذا احلدث الدويل مناسبة لتعريف الوفد اإليطايل بتطورات منظومة العدالة يف اململكة 
املغربية، حيث مت تقدمي عرض مصور حول أهم املستجدات اليت عرفها املغرب يف إطار إصالح منظومة 
القضائية  للسلطة  األعلى  اlلس  إرساء هياكل  2011 من خالل  بعد صدور دستور  العدالة، خاصة 
الفرتة  هذه  اليت حققها خالل  اإلجنازات  إىل  يزاوهلا، �إلضافة  أصبح  اليت  اجلديدة  �ملهام  والتعريف 
التأسيسية منذ أبريل 2017، كما قدمت ألعضاء الوفد اإليطايل شروحات حول التنظيم القضائي املغريب 

واختصاصات حمكمة النقض و�قي حماكم اململكة.
وعلى إثر ذلك، قام أعضاء الوفد بزgرة ملتحف حمكمة النقض، حيث مت اطالعه حول ما تزخر 
به هذه احملكمة من و~ئق قضائية �رخيية [درة وخمطوطات ألحكام قضائية صدرت ما قبل فرتة احلماية 

وما بعدها.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

القضائية يف الندوة الدولية املنظمة مبدينة الر=ط حول موضوع: «سياسات وقانون املنافسة، 
جتارب وطنية وشراكة دولية»، وذلك يومي 13 و14 نونرب 2019.

مبناسبة هذه الندوة املنظمة من طرف جملس املنافسة، ألقى السيد الرئيس األول حملكمة النقض 
هذا  يف  �ملشاركة  اعتزازه  عن  فيها  أعرب  القضائية كلمة  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس 
النصر  له  دام  السادس  امللك حممد  اجلاللة  لصاحب  برعاية سامية  ينعقد  الذي  اهلام  الدويل  احلدث 
مؤسسات  دور  وتفعيل  دستور 2011،  روح  وتكريس  االقتصادي،  احلق  دولة  بناء  ملواصلة  والتأييد، 
احلكامة كمقار�ت [جعة فعالة منفتحة قادرة على مواجهة كل التحدgت والتغريات الوطنية والدولية، 
وأضاف ½ن العامل كله يعرف نقاشات كربى حول واقع املنافسة االقتصادية بني البلدان واملؤسسات، 
وحول طبيعة العالقات بني الفاعلني يف السوق االقتصادية، وأثر كل ذلك على السياسات العمومية 
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وعلى احلقوق االقتصادية واالجتماعية لألفراد يف معيشهم اليومي يف ظل وضع دويل ووطين تتفاوت آ~ره 
وختتلف حسب التجارب واملسارات اإلصالحية لكل بلد ومدى تفاعل سلطاته ومؤسساته ومنظومته 

القانونية والقضائية مع كل هذه املتغريات والتحدgت.
 ويف هذا السياق، عربَّ السيد الرئيس األول عن فخره واعتزازه �لتجربة املغربية كنموذج متفرد يف 
جمال اإلصالح العميق والشامل ملنظومته املؤسساتية والقانونية واالقتصادية وفق رؤية ملكية سامية ترتكز 
على مبادئ احلرية واملسؤولية والكرامة واإلنصاف، وتؤكد على املبادرة اخلالقة املواطنة املنتجة للتنمية 
فيها بالد[  السنوات عرفت  ببعد حقوقي كبري، وهي دينامية إصالحية بدأت منذ عشرات  احلقيقية 
العديد من الرتاكمات اإلجيابية يف جمال التشريع االقتصادي واالجتهاد القضائي بدءاً �صدار العديد 
من القوانني املنسجمة مع واقع التجارة الدولية، وإنشاء احملاكم التجارية املتخصصة، وإحداث جملس 
املنافسة وتقوية أدواره، إىل جانب تفعيل مؤسسات دستورية أخرى هلا عالقة مبجاالت حقوق اإلنسان 
ومكافحة الفساد من أجل تنظيم منافسة حرة ومشروعة مرتكزة على قواعد الشفافية واإلنصاف يف 
العالقات االقتصادية من خالل حتليل وضبط وضعية املنافسة يف األسواق ومراقبة املمارسات املنافية هلا 
واملمارسات التجارية غري املشروعة وعمليات الرتكيز االقتصادي واالحتكار وما يرتتب عن ذلك من 

آ~ر وخيمة على تكوين األسعار وعلى األمن االجتماعي واالقتصادي للبلد.
وأوضح السيد الرئيس األول يف ختام كلمته أن ضمان املنافسة الشريفة الشفافة املنصفة يقتضي 
اليوم من السلطة القضائية تطوير مقاربة مشولية تواجه كل املداخل اليت قد تؤثر سلبيا على املمارسات 
التجارية السليمة، وال تكتفي �لنظر للموضوع من زاوية جتارية صرفة، بل جيب أن تراعي �قي األبعاد 
املرتبطة �ملنازعات الشغلية واإلدارية واجلنحية اليت تؤثر بدورها على قواعد املنافسة يف اlال االقتصادي 
من خالل العديد من االجتهادات القضائية اليت مت إبرازها مبناسبة أشغال املؤمتر الدويل للعدالة الثاين 
مبراكش شهر أكتوبر املاضي، واليت جتسد دور السلطة القضائية يف ضبط التواز[ت وخلق بنية اقتصادية 
آمنة وتكريس احلقوق االقتصادية واالجتماعية جلميع مكو[ت اإلنتاج من سلط وشركات ومسامهني 
التجارية من خالل  املنافسة الشريفة، وختليق املمارسة  وشركاء ومستهلكني وأجراء، وتكريس ضوابط 
املواجهة الصارمة ملسريي الشركات الذين يزجون �ملقاوالت يف وضعيات صعبة أو ميارسون حاالت 
تالعب يف املعامالت املتعلقة �ألسهم يف البورصة أو يف قضاg غسل األموال أو يف اجلرائم اإللكرتونية 

أو يف براءة االخرتاع وحقوق املؤلف.
مشاركة حمكمة النقض يف املنتدى الدويل املنظم من طرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية • 

«WIPO» مبدينة جنيف (سويسرا)، وذلك خالل أ م 13، 14، و15 نوفمرب 2019.

تبادل اخلربات والتجارب،  املنتدى حضور 124 قاضية وقاضيا من 73 دولة �دف  عرف هذا 
حيث عقدت السيدة «أون جو مني»، مديرة املعهد القضائي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، يف اليوم 
األول، اجتماعا متحور حول إمكانية إبرام شراكة مع املعهد املذكور قصد تكوين امللحقني القضائيني 
والقضاة املمارسني يف جمال امللكية الفكرية، حيث ركزت على ضرورة تعيني الفئة املستهدفة من هذا 
الوطنيني  املؤطرين  لتكوين  شامل  بر[مج  مع وضع  منه،  االستفادة  وكيفية  طريقته،  وحتديد  التكوين، 
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والدوليني، علما أن اململكة املغربية ستكون هي الدولة العربية الثانية اليت ستستفيد من هذه الشراكة 
بعد اجلمهورية اللبنانية.

املنظمة للملكية  القوانني  النقض حول  وقد متيز هذا االجتماع بعرض تقدمت به ممثلة حمكمة 
الصناعية والتجارية والفكرية يف التشريع املغريب، وكذا نبذة عن أهم القرارات الصادرة عن حمكمة النقض، 
ذات الصلة �ملوضوع، وأكدت على أمهية الشراكة املزمع عقدها بني املعهد القضائي للمنظمة العاملية 
للملكية الفكرية واملعهد العايل للقضاء، واليت �دف إىل تبادل اخلربات ووجهات النظر، ونشر القرارات 
القضائية الصادرة عن خمتلف الدول، ال سيما تلك الصادرة عن أعلى اهليئات القضائية، مما يكون من 
شأنه تصحيح بعض األخطاء اليت قد تظهر خالل املمارسة القضائية، وسد الثغرات اليت قد يعرفها 

التشريع الوطين.
أما �قي أgم املنتدى، فكانت عبارة عن موائد مستديرة، ختللتها مناقشات قانونية حول نقط 
حمددة، من قبيل: «حقوق املؤلف»، «شروط تسجيل العالمات التجارية»، «االستثناء الوارد على 
مبدأ إقليمية التسجيل =لنسبة للعالمات املشهورة»، «براءات االخرتاع ال سيما يف جمال األدوية»، 
و «إحداث حماكم متخصصة يف قضا  امللكية الفكرية»، كما كانت تعرض بني الفينة واألخرى نوازل 

معينة، يليها فتح نقاش بشأن تعامل قضاء كل دولة معها.
الصني •  (مجهورية   WUZHEN مبدينة  املنظم  العاملي  امللتقى  يف  النقض  حمكمة  مشاركة 

الشعبية) حتت شعار: «تنمية جمتمع يف مستقبل مشرتك مع الفضاء السيرباين من خالل 
دولة القانون»، وذلك خالل أ م 04، 05، و06 دجنرب 2019. 

رقمنة  جمال  يف  املعلومات  تكنولوجيا  استغالل  على كيفية  املشاركني  اطلع  امللتقى  هذا  خالل 
البيا[ت القضائية والقانونية، وما تسمح به من سهولة الولوج إىل القضاء وسرعة البت، حيث متت 
العريضة إلعالن  امللتقى برتسيم اخلطوط  مناقشة هذا املوضوع من خالل ستة حماور رئيسية، ليختتم 

WUZHEN، وهي كالتايل:

- التأكيد على بناء مستقبل يكون فيه الفضاء السيرباين مشرتكا بني اجلميع يف احرتام �م للثوابت 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية؛

�لفضاء  املتعلقة  القانونية  القواعد  وتطوير  اإلنرتنيت،  عصر  حتدgت  مواجهة  على  العمل   -
السيرباين؛

- بناء نظام قضائي عادل وفعال، واستثمار الوسائل املتاحة لتطبيق تكنولوجيا املعلومات؛
- تكثيف اجلهود، واإلسراع يف وضع بنية حتتية إلدماج تكنولوجيا املعلومات يف القضاء؛

- دراسة ¨ثري تطبيق تكنولوجيا املعلومات على املسطرة القضائية، مع األخذ بعني االعتبار طبيعة 
النظام القانوين والقضائي لكل دولة، مع تقوية التعاون من أجل وضع أسس حماكم رقمية؛
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- العمل على محاية املعطيات الشخصية لألفراد يف احرتام �م لقوانني كل دولة واالتفاقيات اليت 
تكون طرفا فيها؛

- تكثيف اجلهود يف جمال تكوين القضاة واملوظفني، ورفع مهارا�م يف ما يتعلق مبوضوع استعمال 
اإلنرتنيت يف اlال القضائي؛

- العمل على تقوية التعاون والشراكة بني الدول من أجل استفادة متبادلة من جتارب بعضها 
البعض.

2 - االستقباالت والز رات: 

استقبال السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة • 
القضائية، السيد عباس وداعة املكلف بعالقات التعاون بسفارة السودان، وذلك يوم 16 

يناير 2019.
استقبل السيد الرئيس األول حملكمة النقض بتاريخ 16 يناير 2019 السيد عباس وداعة املكلف 
بعالقات التعاون بسفارة مجهورية السودان، حيث مت التطرق ملناقشة بر[مج عمل التعاون لسنة 2019 
العليا  واحملكمة  املغربية  �ململكة  النقض  حمكمة  بني  املربمة  والشراكة  التعاون  اتفاقية  ملضامني  تنفيذا 
جبمهورية السودان، كما شكل هذا اللقاء مناسبة ملناقشة كيفية تعزيز العالقات املتميزة اليت جتمع البلدين 
الشقيقني يف اlال القضائي، وخالله مت جتديد الدعوة املوجهة للسيد الرئيس األول حملكمة النقض للقيام 

بزgرة رمسية لدولة السودان.
بدولة فلسطني، وذلك •  القضاء األعلى  لوفد قضائي عن جملس  النقض  استقبال حمكمة 

خالل الفرتة من 11 إىل 18 يناير 2019.
استقبل الرئيس األول حملكمة النقض أعضاء هذا الوفد الذي يتألف من:

- السيد عماد سليم سعد، رئيس احملكمة العليا، رئيس جملس القضاء األعلى لدولة فلسطني؛
- السيد القاضي تيسري أبو زاهر، قاضي احملكمة العليا، رئيس دائرة التفتيش القضائي واملكتب 

الفين؛
- السيد القاضي عماد مسودة، رئيس حمكمة االستئناف برام هللا، وعضو جملس القضاء األعلى؛ 
- السيد القاضي حممود شفيق حممود جاموس، قاضي حمكمة االستئناف، ورئيس إدارة احملاكم؛

- السيد سامر محدان، مدير عام تكنولوجيا املعلومات.
خالل هذا االستقبال متت مناقشة سبل تقوية التعاون القانوين والقضائي بني البلدين الشقيقني، 
لقاءات  بتنظيم  وذلك  املثمر،  للتعاون  النقض  حمكمة  استعداد  عن  األول  الرئيس  السيد  عربَّ  حيث 
وندوات لتباحث ودراسة خمتلف املواضيع اليت �م اجلانبني، وقدم يف Rاية اللقاء درعا تذكارg لرئيس 
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لدولة  األعلى  القضاء  رئيس جملس  العليا،  احملكمة  رئيس  السيد عماد سليم سعد،  الفلسطيين  الوفد 
فلسطني.

 وقد أسفرت هذه الزgرة عن توقيع مذكرة تفاهم يف جماالت التعاون القضائي بني حمكمة النقض 
املغربية واحملكمة العليا الفلسطينية.

استقبال السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة • 
القضائية، السيد أدهم بركان أوز سفري مجهورية تركيا =ملغرب، وذلك يوم 22 يناير 2019.

شكل هذا االستقبال مناسبة الستعراض العالقات الثنائية املغربية الرتكية عامة والعالقات القضائية 
خاصة، واليت عرفت خالل الثماين سنوات األخرية طفرة كبرية، سواء من حيث اللقاءات على مستوى 

املسؤولني أو القضاة، أو يف إطار بعض اللقاءات الدولية.
وخالل هذا اللقاء أعطيت للسفري الرتكي نظرة موجزة حول حمكمة النقض من خالل تقدمي عرض 
مصور حول نظام سري احملكمة وطرق العمل �ا، وكذا حتديث اإلدارة القضائية �ا، وعّرب السفري الرتكي 
عن استعداده كباقي السفراء السابقني للجمهورية الرتكية لتعميق العالقات القضائية وتقويتها عن طريق 
تبادل اخلربات والزgرات بني السلطتني القضائيتني للبلدين، وهو ما عربَّ عنه أيضا السيد الرئيس األول 
حملكمة النقض من خالل إعرابه عن استعداد حمكمته للدفع �لعالقات القضائية بني البلدين واملؤسستني 

القضائيتني إىل مستوى أكرب. 
ويف ختام هذا اللقاء قدم السيد الرئيس األول حملكمة النقض درعا تذكارg للسيد السفري وكذا 
عددا من اإلصدارات اهلامة، ومنها الرتمجة الفرنسية ملؤلف «وحدة اململكة من خالل القضاء»، الذي 
ساهم يف إعداده ثلة من اخلرباء القانونيني والقضاة واملفكرين واملختصني يف التاريخ والثقافة واألدب، 

والذي يؤكد �حلجة والدليل تالحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنني.
استقبال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية، • 

السنغال،  جبمهورية  النقض  مبحكمة  املدنية  الغرفة  رئيس   Elhadji Malik SOW السيد 
وذلك يوم 13 فرباير 2019.

شكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على متانة وقدم عالقات األخوة والصداقة اليت جتمع بني اململكة 
الزgرة ستعزز  النقض أن هذه  الرئيس األول حملكمة  السيد  السنغالية، حيث اعترب  املغربية واجلمهورية 
العالقات القضائية الثنائية اليت تربط بني أعلى مؤسستني قضائيتني �لبلدين الشقيقني، كما أشار إىل أن 
أبواب حمكمة النقض ستبقى دائما مفتوحة أمام قضاة مجهورية السنغال تفعيال ملضامني اتفاقية التوأمة 

والتعاون القضائي املوقعة بتاريخ 24 أبريل 2007.
وُقدم للضيف السنغايل عرض مصور حول نظام سري حمكمة النقض، ومظاهر حتديث اإلدارة 

القضائية �ا، كما قام بزgرة لبعض مرافق احملكمة ومتحف الذاكرة القضائية.
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النقض  مبحكمة  املدنية  الغرفة  رئيس   Elhadji Malik SOW السيد  شكر  �ملناسبة  ويف كلمته 
جبمهورية السنغال السيد الرئيس األول على حفاوة االستقبال، متمنيا أن يعرف جمال التعاون القضائي 
تطورا كبريا ليحقق األهداف اليت رمستها االتفاقية املربمة يف هذا الشأن بني حمكمة النقض املغربية ونظري�ا 

السنغالية.
استقبال حمكمة النقض لوفد قضائي من مجهورية السودان خالل قيامه بز رة عمل للمملكة • 

املغربية يف الفرتة املمتدة من 09 إىل 21 أبريل 2019.

تنفيذا ملذكرة التوأمة املوقعة بني حمكمة النقض املغربية واحملكمة العليا بدولة السودان، قام وفد 
بزgرة عمل  الشقيقة  السودان  أول و~ين درجة جبمهورية  ميثلون حماكم  قضاة   10 من  يتكون  سوداين 
مستوى  على  اخلربات  لتبادل  وكذا  ببالد[،  القضائية  التجربة  على  االطالع  قصد  املغربية  للمملكة 

املمارسات القضائية.
يف بداية بر[مج هذه الزgرة قام الوفد السوداين بزgرة املعهد العايل للقضاء، حيث مت استقباله من 
طرف املدير العام للمعهد �لنيابة السيد عبد احلنني التوزاين، فأُْلِقَي على مسامعه عرض مفصل حول 
املنظومة القضائية �ململكة املغربية من حيث هيكلتها وآليات اشتغاهلا وكذا اخلصوصيات اليت تتميز �ا، 
إذ تطرق العرض، الذي أعده األستاذ عبد اللطيف الوردان القاضي �حملكمة االبتدائية املدنية �لدار 

البيضاء، للمحاور التالية:
- القضاء وإمارة املؤمنني؛

- التنظيم القضائي املغريب قبل احلماية؛ 
- التنظيم القضائي املغريب يف عهد احلماية؛ 
- التنظيم القضائي املغريب بعد االستقالل؛ 

- التنظيم القضائي املغريب بعد دستور 2011؛ 
- الفرق بني احملاكم العادية واحملاكم املتخصصة؛

- اختصاص احملاكم التجارية؛
- اختصاص احملاكم اإلدارية.

وخالل اليوم الثاين قام الوفد السوداين بزgرة مقر حمكمة النقض، حيث مت استقباله من طرف 
األستاذ عبيد هللا العبدوين نيابة عن السيد الرئيس األول، فاستمع بعد ذلك إىل عرض حول: «إنشاء 
وتركيبة واختصاصات اlلس األعلى للسلطة القضائية»، مث إىل تلخيص موجز عن «التنظيم القضائي 
املغريب»، كما قدمت له نظرة حول حمكمة النقض، وخاصة يف ما يتعلق بعدد غرفها وتقسيم كل غرفة، 

وكذا نبذة عن املؤلفات الصادرة عنها.
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النقض، حيث  العامة مبحكمة  للنيابة  السوداين �جلناح املخصص  الوفد  التحق  إثر ذلك  على 
وجد يف استقباله احملامي العام األول األستاذ حممد املوساوي، الذي قام �لقاء عرض أطلع من خالله 
أعضاء الوفد على األساس القانوين الختصاصات النيابة العامة، أعقبه تقييم ألوجه التشابه واالختالف 
النظامني  العامة يف كال  للنيابة  الكربى  االختصاصات  تشابه  اجلانبان على  أكد  البلدين، حيث  بني 

القضائيني.
ويف ختام هذا اليوم متت دعوة الوفد السوداين إىل زgرة املتحف القضائي مبحكمة النقض، حيث 

اطلع على جزء من التاريخ القضائي املغريب. 
بعد ذلك سافر الوفد السوداين إىل مدينة مراكش، حيث قام بزgرات ميدانية إىل كل من احملكمة 
التجارية، حمكمة االستئناف التجارية، وحمكمة االستئناف اإلدارية، حيث قدمت له شروحات من قبل 
السادة املسؤولني القضائيني بكل حمكمة على حدة حول اختصاصا�ا وطبيعة سري العمل �ا �إلضافة 

إىل عروض أخرى.
الغريري سفري •  بن حممد  بن سعد  للسيد عبد هللا  النقض  الرئيس األول حملكمة  استقبال 

اململكة العربية السعودية، وذلك يوم 13 يونيو 2019.
خالل هذا االستقبال عرب السيد الرئيس األول حملكمة النقض عن اعتزازه مبستوى العالقات اليت 
جتمع بني البلدين على مجيع املستوgت، وختللت املباحثات دراسة أوجه وجماالت التعاون القضائي بني 
البلدين، وُقدِّم للسيد السفري عرٌض حول أهم اإلجنازات اليت عرفتها منظومة العدالة ببالد[ واجلهود 
املبذولة من أجل تكريس استقالل السلطة القضائية اليت تعد مشروعا جمتمعيا متميزا يقوده حبكمة وتبصر 

جاللة امللك حممد السادس نصره هللا.
ويف ختام هذا اللقاء قدم السيد الرئيس األول حملكمة النقض درعا تذكارg للسيد السفري.

استقبال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية • 
للسيد توماس رايلي، سفري بريطانيا =ملغرب، وذلك يوم 25 يوليوز 2019.

شكل هذا اللقاء فرصة مالئمة قدم فيها السيد الرئيس األول شروحات حول األوراش اإلصالحية 
الكربى اليت يعرفها املغرب يف جمال العدالة، �عتبارها مشروعا جمتمعيا يساهم فيه اجلميع يف إطار املقاربة 
التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة، حتت القيادة الرشيدة للملك حممد السادس نصره هللا وأيده، وأوضح 
أن دستور 2011 جاء تتوجيا لرتاكمات حقوقية وقانونية وتنموية كربى، ونقطة انطالق ملستقبل جمتمع 

حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان احلقوق واحلرgت والتطبيق العادل للقانون.
نبذة عن  املغريب، وكذلك  القضائي  التنظيم  املناسبة مت تقدمي عرض مفصل حول  وخالل هذه 
مهام اlلس األعلى للسلطة القضائية واختصاصاته وتركيبته �إلضافة إىل اإلجنازات اليت مت حتقيقها منذ 

تنصيبه يف 06 أبريل 2017.
ويف هذا اإلطار، أوضح السيد الرئيس األول لسفري بريطانيا اخلطوات واملراحل اليت قطعها املغرب 
يف جمال استقالل السلطة القضائية، واألهداف املستقبلية املسطرة من أجل تكريس احلكامة والشفافية 
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والنجاعة يف تدبري هذا اlال احليوي اهلام، وختم كلمته بضرورة الرقي �لعالقة الثنائية املغربية الربيطانية 
يف جمال العدالة إىل شراكة منوذجية [جعة، تعكس الروابط التارخيية العميقة اليت جتمع البلدين.

من جهته عرب سفري دولة بريطانيا عن اعتزازه �لتواجد مبقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة 
اعتبارية، مشيدا �لعالقات الثنائية املتميزة اليت جتمع البلدين الشقيقني، ومنوها �جلهود الكربى املبذولة 

�ملغرب على خمتلف املستوgت، وخاصة يف جمال العدل والقضاء.
بني  اخلربات  تبادل  أجل  من  املهيكل  املشرتك  للعمل  حقيقية  إرادة  على  رايلي  توماس  وأكد 
البلدين، مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل املشرف حملكمة النقض جيب االستفادة منه من خالل 

آليات للتعاون اجلاد والبناء.
 وأ�حت هذه املباحثات الفرصة لتبادل وجهات النظر خبصوص العديد من احملاور واإلشكاالت 

ذات الطبيعة القانونية واالقتصادية واالجتماعية اليت �م البلدين.
واتفق الطرفان، يف ختام اللقاء، على عقد لقاءات وزgرات منتظمة، كما قدم السيد الرئيس األول 
عددا من اإلصدارات اهلامة حملكمة النقض، ومنها «وحدة اململكة من خالل القضاء»، الذي ساهم 
يف إعداده ثلة من اخلرباء القانونيني والقضاة واملفكرين واملختصني يف التاريخ والثقافة واألدب، والذي 

يؤكد �حلجة والدليل تالحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنني.
وعلى هامش هذه الزgرة، حضر السفري الربيطاين مراسيم حفل أداء اليمني للقضاة اجلدد املنتمني 

إىل الفوج 42 مبقر حمكمة النقض.
للسلطة •  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  حملكمة  األول  الرئيس  السيد  ز رة 

القضائية، حمكمة النقض بفرنسا حلضور مراسيم تنصيب رئيستها األوىل، وذلك يوم 06 
شتنرب 2019.

بدعوة من السيدة عميدة رؤساء الغرف مبحكمة النقض بفرنسا حضر السيد الرئيس األول حملكمة 
حملكمة  األوىل  الرئيسة  تنصيب  مراسيم  القضائية،  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض 
النقض الفرنسية السيدة Chantal ARENS، وهي مناسبة شكلت فرصة إلجراء حماد~ت بني رئيسي 
أعلى مؤسستني قضائيتني �لدولتني، والتأكيد على عمق العالقات اإلسرتاتيجية اليت تربط بني اململكة 
اlاالت  خمتلف  املبذولة يف  �جلهود  األول  الرئيس  السيد  رحب  الفرنسية، حيث  واجلمهورية  املغربية 
لرتسيخ الشراكة وتعزيز التعاون القضائي وخدمة العدالة، داعياً إىل تطوير بر[مج عمل مشرتك يغطي 
عدًدا من اlاالت والقضاg ذات األبعاد القانونية والقضائية واالجتماعية والقانونية �لبلدين الصديقني.

للسلطة •  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  حملكمة  األول  الرئيس  السيد  ز رة 
القضائية، احملكمة العليا ¯سبانيا حلضور مراسيم افتتاح السنة القضائية 2019، وذلك يوم 

09 شتنرب 2019.

بدعوة من السيد Carlos LESMES SERRANO رئيس احملكمة العليا �سبانيا 
هذا  القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  األول حملكمة  الرئيس  السيد  حضر 



216

احلدث اهلام، الذي شكل مناسبة إلجراء حماد~ت بني رئيسي أعلى مؤسستني قضائيتني �لبلدين من 
أجل تدارس سبل تطوير العالقات الثنائية، والدعوة إىل تفعيل برامج التعاون القضائي بينهما.

وتعكس مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض يف هذا التقليد السنوي العالقات املؤسساتية 
الراسخة بني اململكة املغربية واململكة اإلسبانية والتاريخ القضائي املشرتك واإلرادة القوية للمضي قدماً 

حنو آفاق املستقبل الواعد.
استقبال السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة • 

القضائية لوفد من مجهورية أيسلندا، وذلك يوم 04 نونرب 2019.
خالل هذا االستقبال أعرب السيد الرئيس األول حملكمة النقض عن املشاعر النابعة من عالقة 
الصداقة املتميزة بني البلدين، قوامها احلوار الصادق املسؤول والتعاون املثمر الفعال من أجل تكريس 

القيم اإلنسانية الكربى اليت نؤمن �ا مجيعا، قيم العدل واحلرية واملساواة والكرامة.
 وأضاف ½ن املغرب بعمقه االسرتاتيجي كبوابة إلفريقيا بشرفا�ا املطلة على أورو�، يقدم نفسه 
اليوم منوذجا لبلد موحد بقيمه وأسسه الراسخة، غين بتنوعه ومبوروثه املستمد من هويته املوحدة �نصهار 
كل مكو[�ا العربية اإلسالمية، واألمازيغية، والصحراوية احلسانية، وروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية 
واملتوسطية. هذه الوحدة سامهت فيها أحداث �رخيية، من بني مالحمها اخلالدة املسرية اخلضراء املظفرة 
بتاريخ 06 نونرب 1975، واليت حنيي ونثمن غاليا موقف أيسلندا املساند لعدالة قضيتنا الوطنية ولثوابت 

الشرعية الدولية اليت متنحنا الكثري من اإلصرار على مواصلة املسرية بكل ثبات ويقني.
اليوم على قيم  الرئيس األول كلمته �لقول أن مسرية املغرب حنو املستقبل تستند  وختم السيد 
الدميقراطية واحلداثة وتكريس دولة احلق واملؤسسات املرتكزة على سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق 
واحلرgت يف تالزم �م بني املسؤولية واحملاسبة، مؤكدا للضيوف أRم خالل مقامهم �ململكة سيقفون 
عن قرب على كثري من مالمح مسرية األوراش اlتمعية احلقيقية، وكذلك على املشرتك يف قيم البلدين، 
وسيلمسون مدى اخنراط املغاربة بكل ربوع الوطن من أجل احلفاظ على هذه املكتسبات وتطويرها بروح 
إنسانية عميقة وأصيلة ومنفتحة، متمنيا أن تكلل هذه الزgرة مبيالد عالقة تعاون مؤسسايت وشراكة جادة 

تعكس عمق الصداقة والتقدير املتبادل.
استقبال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية • 

للسيد شريف مالكوص لرئيس مؤسسة الوسيط جبمهورية تركيا، وذلك يوم 27 نونرب 2019.
èيت هذا اللقاء تكريسا للعالقة التارخيية املتينة اليت جتمع اجلمهورية الرتكية �ململكة املغربية عامة، 
وتفعيال للشراكة اليت جتمع حمكمة النقض املغربية بنظري�ا الرتكية، وخاصة �لرئيس األول حملكمة النقض 
السنة  افتتاح  مراسيم  خالل  شرف  حالَّ كضيوف  أن  هلما  سبق  حيث  لديها،  العام  والوكيل  الرتكية 

القضائية 2016 �لر�ط.
وقدم السيد الرئيس األول حملكمة النقض �ذه املناسبة شروحات حول اخلطوات واملراحل اليت 
قطعتها التجربة املغربية يف جمال استقالل السلطة القضائية واألهداف االسرتاتيجية املستقبلية املسطرة 

من أجل تكريس احلكامة والشفافية والنجاعة يف تدبري هذا اlال احليوي اهلام.
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ومن جهته عرب رئيس مؤسسة الوسيط السيد شريف مالكوص عن اعتزازه �لتواجد مبقر أعلى 
هيئة قضائية �ملغرب ذات رمزية ومكانة اعتبارية، مشيدا �لعالقات الثنائية املتميزة اليت جتمع بني البلدين 
العدل  املبذولة �ملغرب على خمتلف املستوgت، وخاصة يف جمال  الكربى  الشقيقني، ومنوها �جلهود 
العدالة إىل شراكة منوذجية [جعة،  املغربية الرتكية يف جمال  الثنائية  الرقي �لعالقة  والقضاء، داعيا إىل 

تعكس الروابط التارخيية العميقة اليت جتمع بني البلدين.
وقد أ�حت هذه املباحثات الفرصة لتبادل وجهات النظر خبصوص تفعيل اتفاقية التعاون القضائي 

اليت أبرمتها حمكمة النقض مع نظري�ا جبمهورية تركيا وأكادميية العدل يف 19 مارس 2013 �لر�ط.
الرتكية �لر�ط، مت  اجلمهورية  أوز سفري  بركان  أدهم  السيد  الذي حضره  اللقاء  هذا  ويف ختام 

االتفاق على عقد لقاءات وزgرات منتظمة بني الطرفني.
3 - الدورات التكوينية:

تنظيم حمكمة النقض دورة تكوينية لفائدة وفد قضائي بوركينايب، وذلك خالل الفرتة املمتدة • 
من 17 إىل 23 فرباير 2019.

تنفيذا التفاقية التعاون املوقعة بني حمكمة النقض �ململكة املغربية ونظري�ا جبمهورية بوركينافاصو، 
استفاد وفد قضائي من هذه األخرية من دورة تكوينية نظمت مبقر حمكمة النقض، وكان يتكون من 
السيد الكاتب العام لدى حمكمة النقض جبمهورية بوركينافاصو، ومستشارة �لغرفة املدنية بذات احملكمة 
وحمامي عام لديها، حيث مت تقدمي عرض حول نظام سري حمكمة النقض املغربية، وطرق العمل �ا وكذا 
سبل حتديث اإلدارة القضائية، كما قدم رئيس كتابة الضبط بذات احملكمة عرضا يهم كيفية اشتغال 
جهاز كتابة الضبط، تناول من خالله عمل كتابة الضبط من زواg التنظيم والرقمنة واالختصاصات، 
ومدى مسامهته الفعالة يف إجناح ورش الرقمنة، مستندا إىل إحصائيات ختص أساسا عدد القرارات اليت 
تبلغ بشكل إلكرتوين للمحامني أو للمتقاضني، وكذا عدد الو~ئق اليت خضعت لعملية املسح الضوئي.

إعداد  املتبعة يف  املساطر  العمل وطبيعة  البوركينايب على ظروف سري  الوفد  أعضاء  تعرف  وقد 
القرارات، كما اطلع عن قرب على كيفية استعمال التكنولوجيا احلديثة يف املداولة اإللكرتونية، وعلى 
بعض املمارسات الناجحة من خالل املبادرة اليت طور�ا النيابة العامة، واملتمثلة يف إعداد قاعدة معطيات 
للخالصات والنقاشات والقرارات من خالل معاجلتها وجعلها يف متناول السادة احملامني العامني قصد 

تعميم املعارف واالستفادة منها يف معاجلة القضاg املماثلة.
ويف ختام هذه الدورة التكوينية مت تقدمي شهادة Rاية التدريب وتذكار حمكمة النقض ألعضاء 
الوفد القضائي البوركينايب من طرف السيد الرئيس األول حملكمة النقض، الذي نوَّه �ملناسبة ½مهية هذه 
القضائي مع دولة  العمل  الفضلى يف  املمارسات  لتقاسم  املغربية  اململكة  الزgرة، وأكد على استعداد 

بوركينافاصو الشقيقة.
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تنظيم حمكمة النقض دورة تدريبية لفائدة قاضية يو0نية، وذلك خالل الفرتة املمتدة من 20 • 

أكتوبر إىل 03 نونرب 2019. 

يف إطار بر>مج تبادل ز8رات القضاة برسم سنة 2019 الذي تشرف عليه اجلمعية الدولية للمحاكم 

العليا اإلدارية «AIHJA»، قامت السيدة Magadalini FASILAKI القاضية مبجلس الدولة Aليو>ن بز8رة 

لبالد> لالستفادة من دورة تدريبية مبحكمة النقض، وذلك للوقوف على التجربة املغربية يف جمال القضاء 

اإلداري.

وقد قامت، _ذه املناسبة، بز8رة متحف الذاكرة القضائية Aحملكمة، حيث قدمت هلا شروحات 

حول الوgئق القضائية اليت تعود حلقب bرخيية للدولة العلوية منذ عقود مضت، كما سلمت هلا يف ختام 

الدورة التدريبية شهادة تقديرية على متثيلها iلس الدولة اليو>ين يف بر>مج تبادل ز8رات القضاة برسم 

سنة 2019 للجمعية الدولية للمحاكم العليا اإلدارية.

Mنيا: األنشطة ذات الطابع الوطين:

للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

القضائية يف الندوة الوطنية للتمرين املنظمة Wلدار البيضاء، وذلك يوم 01 فرباير 2019.

مبناسبة انعقاد هذه الندوة املنظمة من طرف هيئة احملامني Aلدار البيضاء، ألقى السيد الرئيس 

Aلتحوالت  استهلها  القضائية كلمة  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  األول حملكمة 

العميقة اليت تعرفها اiتمعات والقيم، وتعقد العالقات وتشعبها، واليت أضحت معه احملاماة وممارسوها 

مطالبني Aالشتغال داخل منظومة هيكلية متطورة تنافسية قادرة على مواكبة التحد8ت، ومطالبني أيضا 

بتحصني الذات واحملافظة عليها من خالل التسلح Aألصول والتقاليد والقيم األصيلة اليت بناها أجيال 

من الرواد.

كما عربَّ السيد الرئيس األول من خالل كلمته عن اإلحساس حبجم اإلكراهات والضغوطات اليت 

تعرفها ممارسة مهنة احملاماة اليوم، واالقتناع أيضا �ن احملامي هو من يضع اخلصومة يف إطارها الصحيح، 

مؤثرة،  احرتافية مضبوطة ومذكرات ودفوع جدية  مقاالت  ويساهم بشكل كبري يف حلها من خالل 

وأن مكتب احملامي بكل يقني هو االمتداد الطبيعي للمحاكم ومصدر ثقتها واخلطوة األوىل من أجل 

عمل قضائي رصني متوازن، وحث على ضرورة االنكباب مجيعا جبدية على موضوع التكوين والتخليق 

واحلكامة كأوراش أساسية ستقينا من كثري من املزالق واملطبات، خاصة وأن اجليل اجلديد من احملاميات 

واحملامني يتطلعون إىل آفاق رحبة واضحة، وأجواء سليمة منضبطة حىت تتفتق مواهبهم، ويسامهوا بدورهم 

يف صناعة bريخ احملاماة ومستقبلها.
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مشاركة الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية • 
املقيمني =خلارج حول موضوع: «مدونة األسرة يف  املغاربة  للمحامني  الثالث  املنتدى  يف 
ضوء القانون املقارن واالتفاقيات الدولية»، املنظم مبدينة مراكش، وذلك يومي 08 و09 

فرباير 2019.
نُظَِّم هذا املنتدى من طرف الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل املكلفة 
القضائية،  للسلطة  األعلى  اlلس  العدل،  وزارة  مع  بشراكة  اهلجرة  املقيمني �خلارج وشؤون  �ملغاربة 

ور©سة النيابة العامة.
ومبناسبة هذا احلدث، ألقى السيد الرئيس األول حملكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعلى 
للسلطة القضائية، كلمة عّرب فيها عن الرؤية االسرتاتيجية حملكمة النقض، اليت تروم وضع كل اآلليات 
للسهر على محاية وضمان حقوق مغاربة العامل كمكون أساسي للمجتمع املغريب، والتفكري يف حلول 
ومقار�ت تراعي خصوصية واقعهم، مع التأكيد على مواصلة استثمار كل الفرص املتاحة بنفس العزم 

من أجل حتقيق هذه األهداف وبلوغ هاته الغاgت.
القضائي املغريب،  املغربية �عتبارها على رأس اهلرم  النقض  كما ذكر ½نه على مستوى حمكمة 
فهي مل تدخر جهدا �لنسبة لإلدارة القضائية من أجل جتويد اخلدمات، وحتقيق النجاعة، واحلرص على 
التطبيق العادل للقانون مبعايري دولية ومبقاربة حقوقية تعمل على كفالة حقوق املغاربة عرب العامل، وإجياد 
حلول لإلشكاليات اليت يثريها اختالف النظم واألنساق القانونية وتضارب مفهوم النظام العام، و¨ثري 

ذلك على األسرة املغربية. 
وأضاف ½ن هذه املؤسسة الغراء عملت على نسج عالقات متميزة خاصة مع الدول اليت تضم 
أعدادا هامة من مغاربة املهجر آخرها دولة بلجيكا، حيث مت توقيع اتفاقيات شراكة معها تتيح تنظيم 
لقاءات علمية تواصلية متعددة وتبادل اخلربات والو~ئق خبصوص قضاg اهلجرة واملهاجرين، قصد تذليل 
كل الصعو�ت والعراقيل ذات الطبيعة القانونية والقضائية، كما أن أبواب حمكمة النقض مفتوحة أمام 
الطلبة املغاربة املقيمني �خلارج، حيث يزور مقرها سنوg عشرات الوفود، خاصة من هولندا، وتكون 
مناسبة هلم وملرافقيهم األجانب لالطالع على حقيقة التطورات اهلامة اليت تعرفها بالد[ يف اlال القانوين 

والقضائي األسري. 
موعدا  سيبقى  �خلارج  املقيمني  املغاربة  احملامني  منتدى  ½ن  األول كلمته  الرئيس  السيد  وختم 
واسعة،  دولية  وأبعاد  مسؤولة  وطنية  بروح  رصني  وحقوقي  مهين  قانوين  لنقاش  متميزا  وإطارا  أساسيا 
وإلعداد برامج عمل مشرتكة برؤية واضحة وأهداف حمددة، خدمة للثوابت الوطنية وانتصارا للمشاريع 

اإلصالحية الكربى اليت يقودها جاللة امللك حممد السادس دام له النصر والتمكني.
مشاركة الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية • 

يف املؤمتر الوطين األول ملوثقي املغرب املنظم مبدينة مراكش حول موضوع: «اململكة املغربية 
والتعاون األورو- افريقي: التوثيق قوة اقرتاحية»، وذلك أ م 18، 19، و20 مارس 2019.

أعرب السيد الرئيس األول حملكمة النقض من خالل كلمته مبناسبة تنظيم هذا املؤمتر من طرف 
اlلس الوطين للهيئة الوطنية للموثقني �ملغرب عن مدى سعادته واعتزازه �ملشاركة يف هذا احلدث اهلام 
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الذي يتشرف �نعقاده حتت الرعاية السامية جلاللة امللك حممد السادس نصره هللا، ويعرف حضورا واز[ 
لنخبة متميزة من أسرة العدالة وثلة فذة من خرباء القانون واالقتصاد وممثلني هليئات ومؤسسات وطنية 

ودولية رائدة.
كما استحضر يف كلمته ½ن هذا املؤمتر ينعقد يف ظل سياقات وطنية موضوعية متعددة ذات أمهية 
كربى، أوهلا سياق دستوري أساسي يؤكد على املكون اإلفريقي واملتوسطي يف اهلوية املغربية، إىل جانب 
مستقبلية  مشاريع  ببناء  تسمح  وأرضية صلبة  وأصيال  غنيا  متفردا  مورو~  �عتباره  األخرى،  املكو[ت 
وتعزيز دور بلد[ كحلقة وصل إلجناز شراكات متوازنة ذات نفع متبادل بني بلدان القارتني اإلفريقية 
واألوروبية، وهو ما أكد عليه دائما جاللة امللك حممد السادس نصره هللا يف عدة مناسبات ولقاءات، 
ومنها رسالته السامية اليت ألقيت مبناسبة انعقاد الدورة الرابعة للقمة اإلفريقية األوروبية بربوكسيل سنة 
2014، واليت جاء فيها: «وسيواصل املغرب بفضل عمله متعدد األشكال، وذي األولوية يف إفريقيا 

من جهة، وبفضل الوضع املتقدم الذي حيظى به لدى االحتاد األورويب من جهة أخرى، جهوده 
اليت يبذهلا يف سبيل تطوير الشراكة بني القارتني، يف إطار منهج شامل ومندمج، مبين على مبدأ 
التضامن، منهج يوفق بني تعزيز السلم واألمن والنمو االقتصادي والتنمية البشرية املستدامة، وبني 
احلفاظ على اهلوية الثقافية والعقائدية للشعوب، بروح من التسامح واالحرتام املتبادل «. انتهى 

النطق امللكي السامي.
 gدستور مطالب  القضاء  أن  وهو  خاص،  �هتمام  وحيظى  �لغة،  أمهية  له  بسياق  ذكَّر  كما 
وقانونيا وأخالقيا بضمان األمن القضائي لألفراد واجلماعات، ومحاية حقوقهم وحر�gم. وهي رسالة 
كربى وأمانة عظمى، أضحت اليوم، أكثر تعقيدا وصعوبة بسبب تداعيات األزمات االقتصادية العاملية 
املتسارع  والتنامي  للدول،  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  البنيات  على  العوملة  و¨ثريات  وإكراها�ا، 
لتكنولوجيا االتصاالت، والتطورات العلمية اهلائلة اليت تعرفها اإلنسانية يف خمتلف اlاالت، كل هذا 
جعل أسرة العدالة يف األلفية الثالثة تواجه مفاهيم ومؤسسات قانونية وواقعية معقدة، وتغيريات يف بنية 
أو شخصا   ،gمعنو أو  طبيعيا  طرفها شخصا  سواء كان  ومضامينها،  وضوابطها  التعاقدية  العالقات 
من أشخاص القانون العام أو اخلاص، أو كان وطنيا أو أجنبيا، أو شركة عابرة للقارات، وبدأ اخلرباء 
واملهتمون يتحدثون عن «التوازن االقتصادي للعقد»، و»بوادر القلق العقاري»، و»آليات محاية 
املستهلك»، و»ضما6ت العدالة التعاقدية»، و»الوسائل البديلة حلل املنازعات» و»دور القضاء 
يف االستثمار»، وهي كلها حماور علمية تقتضي من اجلميع تدقيق معانيها، وحتديد أبعادها للتمكن 
من مقاربة األمن القانوين والتعاقدي الذي يبقى مدخال أساسيا لتنمية إنسانية مندجمة ومستدامة، تنمية 
تُقوى فيها الضما[ت، وتضبط فيها العالقات �لقانون، ويرتفع معها منسوب الوعي، ويُعلى فيها من 

شأن القيم واألخالقيات.
وركز السيد الرئيس األول يف ختام كلمته على أن املوثق اليوم أصبح مطلو� منه ال فقط حترير 
العقود وتوثيقها، بل أن يكون مستشارا ماليا وجبائيا وإدارg وخبريا يف علم التواصل واالقتصاد والسياسة 
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الداخلية والدولية وعلم النفس واالجتماع وغريها، وأن �ريخ مهنة التوثيق ومستقبلها أمانة ومسؤولية 
وطنية يتحملها اجلميع، وأن املوثقني مطالبون اليوم بصون وحدة وكرامة أسرة التوثيق واحلفاظ على قيمها 
ورسالتها اليت بىن أسسها جيل من الرواد، والرتفع عن كل ما يسيء إليها من صغائر األمور واملمارسات 

غري الالئقة.
للسلطة •  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  حملكمة  األول  الرئيس  السيد  افتتاح 

القضائية بر6مج الدورة التكوينية املنظمة مبدينة الر=ط لفائدة السادة املسؤولني القضائيني 
حول: «تنمية املهارات القيادية وتعميق املدارك املعرفية»، وذلك يوم 10 أبريل 2019.

عرب السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية من 
خالل كلمة ألقاها �ذه املناسبة عن اعتزازه وتقديره �فتتاحه هلذا اللقاء التكويين اهلام الذي يعد لبنة أوىل 
أساسية ضمن املخطط االسرتاتيجي للمجلس األعلى للسلطة القضائية ورؤيته العملية من أجل ¨هيل 
العنصر البشري �عتباره أساس أي مقاربة إصالحية عميقة وشاملة مبنظومة العدالة ببالد[، وتطوير آفاق 

هذا الورش اهلام ومأسسته وفق قواعد احلكامة اجليدة وتراثنا القضائي األصيل.
كما أكد �ملناسبة على رمزية االحتفاء �لذكرى الثانية لتنصيب اlلس األعلى للسلطة القضائية 
من طرف جاللة امللك حممد السادس دام له العز والتمكني، واستحضار اlهود الكبري والديناميكية 
القوية للمجلس األعلى للسلطة القضائية منذ 6 أبريل 2017، اليت ترتكز على قيم الشفافية والكفاءة 
الذين  والقضاة  القاضيات  من  اخلرية  الثلة  هذه  انتقاء  أثناء  الفرص  وتكافؤ  القضائية  واألخالقيات 
يستحقون الكثري من التقدير والدعم والتشجيع، كجيل جديد مبؤهالت وقدرات وصفات متميزة هامة، 

لكنه حيتاج بكل ¨كيد إىل املساندة والتأطري لتجاوز كل صعو�ت وعقبات البداية.
ويف ذات السياق، شدد على ضرورة استحضار املسؤولني القضائيني لكل معاين املسؤولية القضائية 
شكال وموضوعا، حسا ومعىن، يف هندامهم ويف سلوكهم وعملهم ويف حيا�م اخلاصة، على اعتبار أن  
التعبري عن ديناميتها اجلديدة وعن قيمها األصيلة من خالل  القضائية يفرض عليهم  متثيلهم للسلطة 
تكريس قيم األسرة القضائية الواحدة بني كافة املكو[ت سواء مع الرؤساء األعلني أو القضاة أو موظفي 
كتابة الضبط أو �قي الفاعلني من مهنيي العدالة، واستكمال بناء جسور التواصل، وحتصني عملهم 
�لقيم واملمارسات الفضلى، والتعبري عن إرادة حقيقية، والتجاوب مع كل االنتظارات، وإنصا�م لنبض 
الشارع، وتفعيل كل آليات االستماع للشكاgت وإعطاءها العناية التامة الالزمة هلا ومواكبتها دون �اون 
أو إمهال، مبا جيسد احلكامة اجليدة يف التدبري األمثل للزمن القضائي حىت تكون حماكمنا فضاءات إلنتاج 
عدالة [جعة فعالة قريبة إنسانيا وروحيا من االنتظارات، ومالذا لفض النزاعات، ال لتعقيدها، وفضاء 
للثقة واالطمئنان، ال للشك وااللتباس، مؤكدا يف اخلتام على أن عهد املسؤول الذي ال يغادر كرسيه، 
ويغلق عليه أبواب مكتبه قد وىل، وأصبح مطلو� من املسؤولني القضائيني اليوم تدبري العالقات مع كافة 
الفاعلني اإلداريني واملؤسسات املشاركة يف إنتاج العدالة، وتبسيط اإلجراءات واملساطر، واملسامهة يف 
حتديث منظومة العدالة بكل انفتاح وإبداع، مبا يزاوج بني املرونة والشدة واحلزم واحلكمة يف ¨طري العمل 
القضائي بدائر�م مع ضمان �م ملبدأ استقالل القضاة وحيادهم، ويكرس األمن القضائي ومحاية احلقوق 
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واحلرgت، والسهر بكل فعالية على التطبيق السليم والعادل للقانون داخل آجال معقولة حىت يكونوا 
قدوة ومنوذجا لألجيال القادمة.

للسلطة •  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  حملكمة  األول  الرئيس  السيد  افتتاح 
القضائية، أشغال املؤمتر 30 جلمعية هيئات احملامني =ملغرب املنعقد مبدينة فاس، وذلك يوم 

18 أبريل 2019.

دعا السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية من 
مواصلة  إىل «ضرورة  املؤمتر  هذا  االفتتاحية ألشغال  للجلسة  ترؤسه  مبناسبة  ألقاها  اليت  خالل كلمته 
حمامي املغرب العمل املشرتك اجلاد مع القضاة من أجل مواجهة التحدgت القادمة، حيث ال جمال إال 

للمقار�ت التشاركية احلقيقية بعيدا عن أي منطق آخر إال مصلحة الوطن».
وأضاف السيد الرئيس األول خماطبا السادة احملامني: «منذ مؤمتر الدار البيضاء سنة 1962 إىل اليوم 
وأنتم تضعون ضمن صميم انشغاالتكم ومبادراتكم وتوصياتكم قواعد احملاكمة العادلة وصيانة احلقوق 
واحلرgت، وهو ما يعكس إميانكم العميق ½نه ال عدالة إال بسلطة قضائية مستقلة نزيهة ومبحاماة ذات 

كفاءة متطورة».
التحدgت «هي واجبات دستورية وقانونية  أن هذه  النقض على  الرئيس األول حملكمة  وشدد 
واملبادرة  واإلنصات  االحرتام  قوامه  تواصل حقيقي  ببناء جسور  واحدة  تلزمنا مجيعا كأسرة  وأخالقية 
حتديث  عرب  والعدالة  القانون  أبواب  ولوج  تسهيل  هو  الثقة  لتكريس  «الباب  أن  وأضاف  اجلادة». 
التشريعات لتواكب مستجدات العصر ومالءمتها لاللتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة حبقوق 
اإلنسان، قوانني تساهم يف تيسري البت داخل أجل معقول وضمان األمن القضائي الالزم لتحسني مناخ 
األعمال وتشجيع االستثمار وحتقيق التنمية، فضال عن دعم فعالية وشفافية اإلدارة القضائية �ستثمار 

ما تتيحه تكنولوجيا املعلومات».
واعترب أن «الرهان اليوم يتمثل يف متكني األفراد واجلماعات الذين يطالبون حبقوقهم من تشريع 
خيول هلم اللجوء إىل العدالة مبا يضمن هلم الشفافية واملساواة أمام القانون، وتوفري شروط احملاكمة العادلة، 
بعد  ذات  اإلشكاالت  من  لعدد  واقعية موضوعية  أجوبة  إجياد  بضرورة  أيضا  يلزمنا  هذا  أن  واألكيد 
مؤسسايت وتكويين وتقين وأخالقي، ويسائل حىت مكو[ت وفعاليات اlتمع املدين عن مدى مسامهتها 

يف التشريع، وعن دور وسائل اإلعالم �لتعريف �ملعلومة القانونية ونشرها».
بكل  القضائية  السلطة  بناء  يف  أمام حمطة حامسة  «اليوم  أننا  على  األول  الرئيس  السيد  وأكد 
مكو[�ا وأسئلة كربى تتطلب إجا�ت واضحة وإجراءات دقيقة، وتطالبنا بكثري من التبصر والتجرد 
والشفافية، وتستدعي مد جسور احلوار والتواصل ووضع آليات احلكامة اجليدة والتدبري املعقلن للرفع 
من مستوى املعرفة القانونية والقضائية، واحلد من العراقيل العملية، ودعم فرص النجاعة واجلودة مبعايري 

دولية».
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مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة • 
بني  العديل  التوثيق  مهنة  «مسار  شعار:  حتت  الر=ط  مبدينة  املنظم  امللتقى  يف  القضائية 

مطالب التجديد وأسئلة املرحلة»، وذلك يوم 25 أبريل 2019.
التنفيذي  املكتب  بتنسيق مع  للعدول �لر�ط  امللتقى من طرف اlلس اجلهوي  تنظيم هذا  مت 
للهيئة الوطنية لعدول املغرب، وخالله ألقى السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس 
الوقائية  العدالة  بناء  يف  العديل  التوثيق  أمهية ومركزية  على  فيها  أكد  القضائية كلمة  للسلطة  األعلى 
أساسيا  ورافدا  ببالد[،  القضائي  األمن  حتقيق  يف  أصيال  ركنا  يعد  الذي  التوثيقي،  األمن  وتكريس 
الستقرار املعامالت وحتقيق التنمية يف كل جتليا�ا، وأن مهام السيدات والسادة العدول وصالحيا�م 
أوسع بكثري مما يعتقد البعض، ألRا يف املقام األول رسالة ومهمة نبيلة مفعمة �ألخالق والقيم واخلصال 
الرفيعة، وصناعة جليلة حتملها عرب �ريخ هذا الوطن عدول ثقات أفذاذ، وأن التوثيق العديل كان دائما 
يؤدي أدوارا طالئعية ورgدية من خالل حفظ احلقوق، وإثبات االلتزامات، وحتضري وسائل اإلثبات اليت 
ستعرض على القضاء، ويف حفظ أعراض الناس وأنسا�م، وحتصيل املوارد، وضبط الواجبات، وتنوير 
املواطنني �الستشارة والفتوى يف شىت املناحي واlاالت ويف كل مناطق املغرب، وهو ما يقتضي من 
اجلميع الكثري من الدعم واملواكبة لنكون يف مستوى التطلعات، خاصة يف هذه احملطة التارخيية اليت مت 
التأسيس فيها لسلطة قضائية قريبة من االنتظارات، تكرس الثقة، وحتمي احلرgت، وتضمن احلقوق، 

وتفعل كل مداخل احملاكمة العادلة.
التخليق  ألسئلة  أجوبة  �جياد  مطالبة  اليوم  العدالة  مهنة  ½ن  األول  الرئيس  السيد   وأضاف 
والتحديث والتكوين واهليكلة كركائز أساسية ملواجهة متطلبات املستقبل وإكراهات املنافسة والعوملة، 
وأن التوثيق العديل مطالب بدوره �حلفاظ على تراثه وأصالته وهويته وعمقه، ويف نفس اآلن إجياد التوازن 
املنشود ملواكبة مستجدات العصر وما يفرضه من جودة اخلدمات وشفافيتها وجناعتها وفعاليتها، وهو ما 
جيعل اجلميع ملزم �عتماد مقار�ت متكاملة مندجمة تشاركية برؤية تنظر للمقاصد واملآالت، وتستثمر كل 
هذا املوروث الكبري الغين حبكمة وجرأة ومسؤولية، مستهدفني من كل ذلك مصلحة املواطنني وخدمة 
العدالة ببالد[، انسجاما مع الرؤية السديدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده اليت 
أعطت مؤشرا إصالحيا قوي الداللة وعظيم الرمزية بتمكني جاللته للمرأة املغربية من ولوج خطة العدالة 

كمعطى حقيقي على مغرب املساواة، مغرب دستور 2011، مغرب اخليار الدميقراطي احلداثي.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

القضائية يف الندوة التحسيسية لفائدة الوكالء العامني للملك لدى حماكم االستئناف حول 
«احملكمة اجلنائية الدولية واختصاصا¬ا»، املنظمة مبدينة الر=ط، وذلك يومي 10 و11 يونيو 

.2019

خالل هذه الندوة اليت مت تنظيمها من طرف ر©سة النيابة العامة بتعاون مع مكتب املدعي العام 
�حملكمة اجلنائية الدولية، ألقى السيد الرئيس األول حملكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعلى 
للسلطة القضائية كلمة أعرب فيها عن عظيم سعادته للمشاركة يف هذا اللقاء التحسيسي حول نظام 
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احملكمة اجلنائية الدولية واختصاصا�ا، �عتبارها من املواضيع األساسية ذات الراهنية الكربى، وتكتسي 
نوه �ذه  الدول،كما  أو  الوطين  املستوى  والسياسية سواء على  واحلقوقية  القانونية  األبعاد  من  الكثري 
املبادرة القيمة اليت حرصت ر©سة النيابة العامة على إقامتها وإجناحها من خالل حضور عدد هام من 
خرباء هذه املؤسسة الدولية الكربى، ويف مقدمتهم السيدة فاتو بنسودة املدعية العامة =حملكمة اجلنائية 
الدولية اليت جدد هلا ولباقي السادة اخلرباء عظيم تقديره للمجهودات الكربى اليت يبذلوRا من أجل 

تفعيل قضاء دويل جنائي دائم ومستقل رغم كل الصعو�ت واإلكراهات.
وذكر �ملناسبة بتاريخ 17 يوليوز 1998 بروما الذي كان شاهدا على حدث إنساين شكل حلما 
[ضل من أجل حتقيقه الكثريون، أال وهو إجياد مؤسسة دولية حمايدة دائمة لوقف ارتكاب أشد اجلرائم 
خطورة. حمكمة تعد اليوم بعد 21 سنة تقريبا من هذا احلدث من بني أهم املكتسبات اليت حققتها احلركة 
احلقوقية العاملية يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب وإرساء القيم الكونية ملبادئ حقوق اإلنسان 
والعدالة، بعدما عرفت اإلنسانية لألسف الشديد العديد من املآسي ومن االنتهاكات اجلسيمة للقوانني 
ولألعراف الدولية، اهتز هلا ضمري اإلنسانية بقوة، وسعى إىل مواجهتها من خالل إنشاء حمكمة جنائية 
دولية دائمة حني عجزت جتربة احملاكم اخلاصة وظهر فشل بعض الدول يف االضطالع بواجبا�ا الدولية، 
مما أدى إىل تفشي ظاهرة اإلفالت من العقاب، وأعرب اlتمع الدويل عن قلقه لبقاء اlرمني ينعمون 
�حلرية حتت غطاء العديد من املربرات واحلجج، وهو ما جعل هذا اجلهاز القضائي الدويل الدائم مالذا 
أخريا يُلجأ إليه من أجل حتقيق األمن والسلم الدوليني وصيانتهما، وصيانة الذاكرة من خالل مجع األدلة 
والشهادات والو~ئق حىت ال يكون النسيان جرمية ~نية يف حق ضحاg جرائم اإل�دة اجلماعية واجلرائم 

ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وكل انتهاكات القانون الدويل اإلنساين.
حمطات  يف  املغربية  للمملكة  الواضح  التعبري  إىل  ختام كلمته  يف  األول  الرئيس  السيد  وأشار 
متعددة عن خيارها االسرتاتيجي وديناميتها اإلصالحية الكربى اجلادة اليت يقودها جاللة امللك نصره 
هللا من أجل ترسيخ احلقوق واحلرgت ومكافحة اإلفالت من العقاب. دينامية تظهر �رزة من خالل 
ورش تكريس استقالل السلطة القضائية اليت حتتفي مبرور سنتني على ¨سيسها يف جتربة رائدة متميزة 
جهوg وقارg ودوليا على مستوى هياكل وقيم وممارسة فضلى يف جمال املسؤولية واحملاسبة وتكريس دولة 
القانون واملؤسسات وضمان احلرية والكرامة واملساواة، وتوفري البنية القانونية والتنظيمية واحلقوقية والبشرية 
احلقوق  وصون  الثقة،  وتكريس  العدالة  تعرفها  اليت  التحدgت  ملواجهة كافة  املالئمة  واللوجيستيكية 

واحلرgت، وضمان احملاكمة العادلة، وحتقيق األمن القضائي الذي ينشده اجلميع.
استقبال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية • 

للمستشارين اجلدد امللتحقني مبحكمة النقض، وذلك يوم 12 نونرب 2019.
تكريسا لتقليد أصيل جيسد العروة الوثقى والتالحم والتماسك والتضامن القائم داخل أسرة حمكمة 
النقض، استقبل السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
يوم الثال~ء 12 نونرب 2019 السادة املستشارين اجلدد امللتحقني مبحكمة النقض، وقد حضر هذا احلفل 

رؤساء الغرف بذات احملكمة.
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ويف كلمته �ذه املناسبة جدد الرئيس األول حملكمة النقض عبارات التهنئة للسادة املستشارين 
نصره هللا  السادس  امللك حممد  اجلاللة  لصاحب  السامية  املولوية  املوافقة  نيلهم شرف  مبناسبة  اجلدد 
القضائي حملاكم   بتعيينهم على رأس اهلرم  املتعلقة  القضائية  للسلطة  نتائج أشغال اlلس األعلى  على 
اململكة ليتولوا شرف االنتماء إىل مؤسسة تصدر قرارات ذات أبعاد دستورية وحقوقية واقتصادية، وحمط 
تتبع ودراسة وتقييم من قبل مؤسسات وطنية ودولية، موجها عبارات التقدير والعرفان للقضاة األفذاذ 

والفقهاء الرواد الذين سامهوا بفيض علمهم وعظيم عملهم يف بناء جمد هذا اهلرم القضائي الكبري.
وأكد السيد الرئيس األول يف كلمته على أن نيل القضاة اجلدد صفة مستشار مبحكمة النقض 
املوضوع  لقضاة   gطري¨ مرجعيا  عمال  ستشكل  قرارا�م  أن  إىل  مشريا  أعناقهم،  تطوق  عظيمة  أمانة 
على اختالف درجا�م وأماكن عملهم، وحيثيا�م ستكون دروسا وحاالت عملية ينهل منها الباحثون 
املنوط �م،  الدور  تقاريرهم وطلبا�م ومذكرا�م. مشددا على  املهنيون يف  واألكادمييون، ويستدل �ا 
التماطل والتأخري غري املربر يف إصدار  وذلك �صدار أحكام عادلة داخل آجال معقولة، معتربا أن 

األحكام وإيصال احلقوق ألصحا�ا هو ظلم وإهدار للثقة الواجبة وإخالل مبقومات األمن القضائي.
هذه  ر©سة  مسؤولية  حتمله  منذ  سلكه  الذي  االسرتاتيجي  املخطط  إطار  ويف  أنه  قائال  و�بع 
املؤسسة العريقة، حقق يف كثري من احملطات أرقاما مبعايري عاملية يف جمال أمد التقاضي، لكن الطموح 
ما زال متواصال لبلوغ اهلدف األمثل، وهو املزاوجة بني اجلودة والسرعة يف البت، وذلك من خالل 
االنكباب على حل عدد من املعضالت كالتبليغ وإرساء احملكمة الرقمية واملداولة اإللكرتونية وغريها، 
معربا عن يقينه �الخنراط اجلاد  للقضاة اجلدد يف مشروع املداولة اإللكرتونية راجيا منهم املسامهة بكل 
جدية يف املشروع الكبري واخليار االسرتاتيجي العميق الذي التزمت به حمكمة النقض، وهو نشر املعرفة 
القانونية والقضائية الرصينة وحماربة املمارسات السلبية، وخلق منافذ وآليات للتواصل واحلوار من خالل 
النقض على  الوطنية والدولية اليت تسهر حمكمة  الندوات واللقاءات واملنتدgت  الفاعلة يف  مشاركتهم 
تنظيمها، وكذا املسامهة يف إصدارات احملكمة من خالل إنتاجا�م الفكرية ودراسا�م العلمية وتعاليقهم 

الرصينة، حىت تعم الفائدة على مجيع الفاعلني واملهتمني �لفقه والقضاء.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

القضائية يف اليوم الدراسي املنظم مبدينة الر=ط حول: «مشروع القانون اجلنائي والتعديالت 
اجلديدة أي فلسفة جنائية ألي واقع اجتماعي؟»، وذلك يوم 13 نونرب 2019.

أعرب السيد الرئيس األول عن اعتزازه بدعوته للمشاركة يف هذا اللقاء املتميز الذي احتضنته قاعة 
الندوات مبجلس املستشارين، والذي اختري له موضوع ذي أمهية �لغة وراهنية كربى، ويثري الكثري من 
الوطنية والدولية تطالبنا  التحوالت  األسئلة واملقار�ت، ويلزم �جلرأة واملوضوعية والتبصر، وأوضح أن 
اليوم بقراءة مشروع القانون اجلنائي وخياراته وحلوله برؤية استشرافية تنطلق من قناعات أساسية، أوهلا 
أننا سنشرع لعشرات السنوات القادمة لألجيال املقبلة، وهو ما يقتضي إجياد نصوص تتسم �لديناميكية 
والتطور، نصوص تعكس قدرتنا على التوقع واالستباق الحتواء األزمات، وضمان احلقوق واحلرgت، 
وتكريس القيم اlتمعية اليت قد تكون حمط �ديدات واعتداءات؛ و~نيها أننا ملزمون بوضع نصوص 
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قانونية مالئمة ألحكام الدستور وفلسفته، وللمضامني احلقوقية لالتفاقيات الدولية املصادق عليها، وكذا 
لتوصيات احلوار الوطين إلصالح منظومة العدالة Mعتبارها نتاج عمل وطين تشاركي كبري؛ أما Eلث هذه 
القناعات فهو عدم اختزال النقاش يف بعض القضا] املثرية للتجاذب، بل جيب التعامل مع املوضوع يف 
أسسه وأصوله الكلية من خالل مقاربة شاملة حديثة تستحضر ضرورة التأسيس لعدالة جنائية `ولوية 
حماربة اجلرمية، ورصد حتوالlا ومظاهرها اجلديدة، والتفكري يف تطوير النظام العقايب وجناعته؛ أما القناعة 
الرابعة فهي التوفر على رؤية متكاملة منسجمة بني قواعد املسطرة اجلنائية ونصوص القانون اجلنائي، 

إذ ال غىن للقواعد املوضوعية عن ضماsت إجرائية ومسطرية تواكبها بنفس الفلسفة والروح احلقوقية.
ويف هذا السياق، نوَّه السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة 
القانون اجلنائي كإجاMت وحلول للتحوالت اليت تعرفها  القضائية Mملستجدات اليت جاء zا مشروع 
بالدs على خمتلف املستو]ت، مستجدات من قبل إدراج جرائم جديدة كاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
الرتكيز  مع  التصاحلية،  العدالة  وتشجيع  للحرية،  السالبة  للعقوMت  بديلة  عقوMت  وإرساء  اإلنسان، 
على تعزيز محاية األسرة وضمان محاية املرأة والطفل، وحماربة الفساد، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، 
فضال عن املقتضيات اليت تروم النهوض بدور القضاء وتعزيز استقالليته ونزاهته، ومن جهة أخرى نوَّه 
السيد الرئيس األول Mلدور اهلام الذي يؤديه قضاة اململكة، حبيث كان هلم دور كبري يف ترسيخ العديد 
من املبادئ واالجتهادات القضائية اليت عملت على ضمان األمن وصيانة احلقوق واحلر]ت وتكريس 
الضماsت سواء أثناء البحث التمهيدي أو أثناء احملاكمة، كما شدد على أن األساس يبقى هو الضمري 
املسؤول الذي أكد عليه جاللة امللك حممد السادس نصره هللا يف خطابه السامي مبناسبة عيد العرش 
ا�يد سنة 2013، الضمري املسؤول الذي سيكون معنيا بتفعيل وتطبيق نصوص هذا القانون من طرف 

خمتلف مهنيي العدالة ومن مؤسسات ذات ارتباط Mلعدالة اجلنائية وMلظاهرة اإلجرامية.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

املوازية  الداخلة حول موضوع: «الدبلوماسية  املنظمة مبدينة  الوطنية  الندوة  القضائية يف 
ودورها احملوري يف خدمة القضاL الوطنية»، وذلك يوم 14 نونرب 2019.

مبناسبة مشاركته يف هذه الندوة املنظمة من طرف مجعية هيئات احملامني Mملغرب وهيئة احملامني 
لدى حماكم االستئناف `گادير وگلميم والعيون وبشراكة مع ا�لس األعلى للسلطة القضائية ور�سة 
النيابة العامة، عربَّ السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
عن املشاعر الفياضة اليت تتدفق يف هذا احملفل الوطين الكبري zذه األرض الطاهرة املباركة، مشاعر الفخر 
Mالنتماء هلذا الوطن العزيز، وإحساس Mلعزة Mلتواجد بني هذه النخب من أهل العلم واملعرفة وفضائل 
األخالق يف مدينة الداخلة األبية اليت شهدت حلظات �رخيية يف هذا الشهر الفضيل بني ذكرى املسرية 
اخلضراء املظفرة وعيد االستقالل ا�يد، شهر املالحم الوطنية الكربى عرب �ريخ املغرب العريق، جاهد 

فيها رجال ونساء صحرائنا املغربية بكل صمود ووطنية من أجل وحدة البالد وازدهارها.
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وأوضح يف كلمته أنه «بني رمزية الزمان وخصوصية املكان يتم افتتاح أشغال هذا احلدث املتميز 
ملناقشة موضوع ذي راهنية وأبعاد خمتلفة، ويقتضي منا مجيعا اإلبداع يف خلق تصورات واسرتاتيجيات 
املوازية ودورها  للدبلوماسية  آفاق جديدة  فتح  الكربى، واملسامهة يف  الوطنية  للقضا]  متكاملة خدمة 
سياسي  هو  ما  للمغاربة  Mلنسبة  تتجاوز  الصحراء  قضية  أن  معتربا  األمة،  ثوابت  خدمة  يف  احملوري 
واقتصادي واجتماعي وثقايف، وتتخطى ما هو قانوين ودبلوماسي لتأخذ بعدا أعمق يف الوجدان والضمري 
موروثنا  يف  وتشكل  واملقدس،  املعتقد  رداء  وتلبس  والكرامة،  والعرض  Mألهل  ترتبط  حيث  املشرتك، 

اجلماعي قضية الوطن األوىل».
كما أكد ما جاء على لسان صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا يف خطابه السامي 
الوالية  الثالثة من  التشريعية  السنة  األوىل من  الدورة  افتتاح  يوم 11 أكتوبر 2013 يف  األمة  ممثلي  أمام 
مباشرة: «إن قضية  القلوب  وقع صداها يف  واضحة  بكلمات صرحية  قال  التاسعة حينما  التشريعية 
الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البالد وإمنا هي أيضا قضية اجلميع: مؤسسات الدولة والربملان 
وا[الس املنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية واالقتصادية وهيئات ا[تمع املدين ووسائل 

اإلعالم ومجيع املواطنني». انتهى النطق امللكي السامي.

وأبرز السيد الرئيس األول يف هذا السياق أن النوا] الطيبة لوحدها ال تكفي للتعبري عن حب 
الوطن، وأن االرتباط يقتضي االلتزام واملبادرة، وهو ما قام به القضاة الرواد األوائل، حيث ترك لنا التاريخ 
العديد من الوEئق والدالئل اليت تشهد بدورهم النضايل الكبري يف أحلك الظروف، من خالل حمافظتهم 
على استقالهلم وعلى قدسية مهامهم، بل ومنهم من وهب حياته حفاظا على وحدة هذا الوطن، وها 
هي أرض معركة «النيمالن» ما تزال تفخر بدمائهم، تلك امللحمة اجلهادية اليت وثقها أحد املشاركني 
فيها، وهو قاضي محراء مراكش حممد املدين بن مبارك الغريف بتاريخ 6 رمضان 1324 هـ، هذا فضال عن 
احلملة الوطنية اليت قادها أحد القضاة األفاضل الفقيه أمحد بن حممد بن عبد هللا الزدويت إثر توصله 
برسالة وجهها له الشيخ ماء العينني أمحد اهلبة بن الشيخ ماء العينني بتاريخ 12 أبريل 1914، طالبا منه 
توطيد العزم يف نفوس الفقهاء والعلماء والشرفاء واملرابطني يف قبائل الرحالة وسجتانة ومسكة ومناzة 
وجزولة حملاربة املستعمر، وغريها من الوEئق والشواهد اليت تزخر zا الذاكرة القضائية املغربية، مضيفا أن 
وثيقة جتديد البيعة التارخيية اليت تقدمت zا قبائل واد الذهب سنة 1979 أمام املغفور له امللك احلسن 
الثاين طيب هللا ثراه، هي بقلم القاضي البلدي أمحد حبيب هللا برابوه، مؤكدا على أن القضاة املغاربة 
االسبانية  االستعمارية  السلطات  حماوالت  رغم  اجلنوبية  Mملناطق  األحكام  «أسبنة»  حماربة  استطاعوا 
بث التفرقة وعوامل التقهقر، حيث رفض القضاة أن تصدر األحكام بنفس االسم الذي تصدر عليه 
األحكام اإلسبانية، كما رفضوا أن يتعايش القضاءان العصري والشرعي، حيث بقي هذا األخري مرتسخا 

متغلغال يف النفوس، يُلجأ إليه لفض املنازعات واستلهام احللول والفتاوى.
وختم كلمته `ن مسؤولية السلطة القضائية اليوم أصبحت أكثر إحلاحية أمام دقة املرحلة، ألننا 
أمام معركة حتمل جوانب قانونية حقيقية يتعني مواجهتها بسالح احلجة والوثيقة والدليل، وهو ما ال 
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يعوزs أو ينقصنا، إذ يكفي التنقيب عنها والتعريف zا وطنيا ودوليا، واستخدام كافة آليات التواصل 
واستثمار كل الفرص املتاحة من لقاءات ومؤمترات وندوات وز]رات حلشد التأييد ومواجهة الطروحات 
النقض يف هذا  به حمكمة  قامت  الذي  القيم  العلمي  منوها �Mهود  الرتابية،  املتهافتة خلصوم وحدتنا 
السياق من خالل تنظيمها لندوة وطنية كربى حول موضوع: «وحدة اململكة من خالل القضاء»، 
الذين أكدوا من وجهات نظر  القضاء والفقه والتاريخ والدبلوماسية  شارك فيها عدد هام من أعالم 
خمتلفة على وحدة هذا الوطن وعراقته، ومت توثيق هذا العمل من خالل مؤلف قيم ترجم إىل اللغات 
الفرنسية واإلسبانية واإلجنليزية، يتم شرح مضامينه وإهداؤه ملختلف الوفود األجنبية اليت تزور مقر حمكمة 
النقض، كما مت نشره `كمله على املوقع اإللكرتوين لذات احملكمة ليطلع عليه العموم كأرضية حبث 
هامة للدارسني والسياسيني وكل الفاعلني مباشرة يف قضية وحدتنا الرتابية، مع ضرورة إنشاء مرصد وطين 
يعمل على إنشاء قاعدة بياsت ومعطيات lم الوEئق والصور على اختالف دعاماlا، وإجناز دالئل 
ودراسات ذات الصلة بقضيتنا الوطنية، والكل يف إطار خطة مضبوطة `هداف حمددة ورؤية واضحة 
تستثمر اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم املوقعة من طرف حمكمة النقض مع أكثر من 24 دولة من 
مدارس قانونية وقضائية خمتلفة، مما جعل مؤسسة الرئيس املنتدب تنال وسام ليوبولد الثاين من فخامة 

ملك بلجيكا تقديرا هلذه اجلهود املبذولة يف جمال التعاون القضائي الدويل.
استقبال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية • 

للمسؤولني القضائيني اجلدد، وذلك يوم اخلميس 21 نونرب 2019. 

عطاء موافقته املولوية السامية على  مبناسبة تفضل صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا̈ 
نتائج أشغال ا�لس األعلى للسلطة القضائية املتعلقة بتعيني املسؤولني القضائيني ببعض حماكم اململكة، 
استقبل الرئيس االول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية 32 مسؤوًال 

قضائياً احتفاًء بنيلهم شرف املوافقة امللكية.
ويف كلمته اليت ألقاها Mملناسبة، هنأ الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى 
للسلطة القضائية املسؤولني القضائيني اجلدد zذا االنتقاء والتعيني الذي يشكل دليال على متيزهم وتتوجيا 
�هوداlم طيلة مساراlم املهنية اليت عربوا فيها عن الكثري من اجلدية واالنضباط واملبادرة واالجتهاد من 
أجل إيصال احلقوق ألهلها وتكريس الثقة لدى املتقاضني من خالل تطبيقهم العادل للقانون وتفعيلهم 

ألسس األمن القانوين والقضائي املنشود.
وأشاد السيد الرئيس األول مبجهودات السادة أعضاء ا�لس األعلى للسلطة القضائية وكل من 
ساهم يف كسب رهان إجناح عملية االنتقاء واالختيار بعد جلسات عمل طوال، حرصوا خالهلا بكل 
حزم ودقة على اختيار من اجتمعت فيه املواصفات والكفاءات واملعايري لتحمل مسؤولية إدارة وتسيري 
عدد من حماكم اململكة، معتربا أن هذه العملية ليست Mملهمة اليسرية، بل تطلبت عددا من اإلجراءات 
الكفاءات  واختيار  االحتياجات  قراءة  يف  االسرتاتيجي  والبعد  والتبصر  احلكمة  من  والكثري  والتدابري 

القادرة على رفع التحد]ت واملسامهة يف بناء عدالة تليق Mملغرب.
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وأضاف `ن هذا التشريف وهذا التعيني ما هو إال حمطة انطالق جديدة، حبيث إªم مطالبون 
والتضحيات، مشريا على  العطاء  من  مزيد  وبذل  قدراlم وجناعتهم،  من  Mلرفع  اجلهد  فيها مبضاعفة 
أªم أمام انتظارات متعددة Mلدوائر القضائية اليت سيلتحقون مبحاكمها، حبيث إن ا�تمع يرتقب آEر 
التغيري ومظاهر اإلصالح يف سلوكهم ومسعتهم، ويف عملهم وخربlم، ويف طريقة إدارlم وتدبريهم، إذ 
أªم القدوة والنموذج يف االستقاللية واحلياد والنزاهة والكفاءة والتجرد، واليت ال جمال للتفريط فيها أو 
التهاون بشأªا، معتربا أن الفصل يف اخلصومات لن يستقيم، والعدل لن يتحقق إذا مت التفريط فيها أو 

مت فتح منافذ لالستهتار zا.
وطالب املسؤولني القضائيني جبعل حماكمهم مناذج فاعلة يف مكافحة كل مظاهر الفساد، وذلك 
Mختاذ كل التدابري واإلجراءات وفقا ملعايري النزاهة والشفافية، وأنه ليس من املقبول بتا� التسامح مع 
مظاهر التسيب أو التجاوز اليت مت رصدها سواء مبناسبة ولوج املكاتب واملصاحل واألقسام أو قاعات 
احملاكم  إىل جعل  داعيا  أو حىت مبحيطها،  احملاكم  مرافق  أو غريها من  القضاة  أو مكاتب  اجللسات 
فضاًء خالصا إلنتاج العدالة وحل النزاعات بني املتقاضني وتقدمي اخلدمات القضائية للمرتفقني فقط 
ال غري، وطالب منهم احملافظة على حرمة املكان ووقار البذلة وهيبة الصفة اليت حياول البعض انتهاكها 
من املتطفلني واملستهرتين والسماسرة الذين يتاجرون مبشاكل الناس ومهومهم، ويستغلون جهلهم ونقص 
خربlم، ويستفيدون من عدم ضبط ومراقبة ما يتم يف ردهات احملاكم ومكاتبها وحميطها من سلوكات 

وممارسات منافية للقانون وللقيم.
وعن الصفات الواجب توفرها يف املسؤول القضائي اليوم أكد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس 
املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية أن السلطة القضائية تريد مسؤوال قضائيا ال يغلق عليه أبواب 
واستباق  األزمات  توقي  إىل  ومبادر  املتقاضني،  لشكا]ت  واإلجيايب  الواعي  وملزم Mإلنصات  مكتبه، 
احللول واختاذ املبادرات بكل جرأة وإرادة جادة، وعامل اجتماع ومسؤول تواصل وخبري اقتصادي وإداري 
sجع، وذو رؤية اسرتاتيجية واضحة األهداف، وال يقتصر على البت يف القضا] اليت خيتص zا دون 
األخذ بعني االعتبار حميطها السوسيو- اقتصادي وأبعادها احلقوقية والثقافية، وذلك zدف الوصول إىل 
عدالة قريبة من املواطن، تتجاوز البعد اجلغرايف إىل هدف إنساين قوامه الكرامة واحلرية واملسؤولية عرب 

أحكام قضائية منصفة حترتم قواعد احملاكمة العادلة داخل آجال معقولة .
ودعا املسؤولني القضائيني إىل وجوب اإلقامة واالستقرار بدوائرهم القضائية، وفتح قنوات التواصل 
املثمر مع العاملني من قضاة وأطر كتابة الضبط وMقي مكوsت أسرة العدالة، ومباشرة مهام التأطري 
واملراقبة والتوجيه بعيدا عن السلبية والتساهل يف جو يسوده االحرتام واالنضباط وفق قيم األسرة الواحدة 

املنسجمة.
وخبصوص التحد]ت اليت فرضتها العوملة على السلطة القضائية zدف الوصول إىل «حماكم ذكية» 
حث السيد الرئيس األول املسؤولني القضائيني على ضرورة مواكبة هذه املتغريات، واحلرص على تفعيلها 
الذي أكدت عليه  الكبري  الورش  اليت تعرتضها، واملسامهة يف إجناح هذا  املشاكل  واالجتهاد يف حل 

التوجيهات امللكية السامية يف عدد من املناسبات.
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وجدد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية تشديده 
على أمهية جعل الدوائر القضائية فضاًء معرفيا مهنيا للحوار والنقاش خبصوص القضا] واملواضيع ذات 
األمهية العملية، وذلك من خالل مقارMت تشاركية مع كل الفاعلني سواء يف شكل لقاءات أو ندوات 
الواقعية، وتفرز ثقافة قانونية  أو ورشات أو إصدارات أو أي آلية تواصلية تتيح تبادل الرؤى العملية 

وقضائية تعزز جناعة السلطة القضائية، وتكرس مكانتها كدعامة أساسية حلماية احلقوق واحلر]ت.
ن ا�لس األعلى للسلطة القضائية يف تواصل دائم مع خمتلف املسؤولني القضائيني، حريص  وقال̀ 
على تتبع مساراlم ودعم جهودهم وتقييم أعماهلم وتوفري كل اإلمكاsت الالزمة حىت يؤدوا رسالتهم 
ومهامهم يف أحسن الظروف Mعتبارهم ممثلني للسلطة القضائية بكل متثالlا ا�تمعية وأدوارها الدستورية 

واإلصالحية.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

االبتزاز  «مكافحة  موضوع:  حول  القنيطرة  مبدينة  املنظم  الدراسي  اليوم  يف  القضائية 
اجلنسي»، وذلك يوم 05 دجنرب 2019.

خالل هذا اليوم الدراسي الذي نُظِّم برحاب املعهد امللكي للشرطة Mلقنيطرة، أكد السيد الرئيس 
األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف مستهل كلمته zذه املناسبة 
عن اعتزازه Mملشاركة يف هذا اللقاء التحسيسي حول موضوع ذي راهنية جمتمعية وأخالقية كربى، ويثري 
الكثري من األسئلة واإلشكاالت القانونية والقضائية والتقنية، ويستدعي تعزيز آليات احلكامة والتنسيق 
والتعاون بني عدد من السلط واألجهزة واملؤسسات وطنيا ودوليا، معرM عن الشكر والتقدير للسيد املدير 
العام لألمن الوطين الفاضل احملرتم عبد اللطيف محوشي على هذه املبادرة املتميزة اليت تعرب عن إميان 
حقيقي `مهية املقارMت التشاركية يف تدبري القضا] ا�تمعية اهلامة واألساسية، ووضع وتطوير آليات 

اسرتاتيجية ملكافحة هذه الظواهر اإلجرامية اخلطرية.
 وأوضح `ن االستخدام السيئ للتطور والتقدم العلمي والتقين يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا 
أو يف  ارتكاzا  املعقدة سواء يف طرق  اجلرائم  من  أمناطا مستحدثة  أفرز  اإلنرتنيت  املعلومات وشبكة 
وسائل كشفها، وأضحت تشكل خطرا يؤرق ا�تمع الدويل والوطين على حد سواء ومنها جرمية االبتزاز 
اجلنسي اليت يعتمد مرتكبها على lديد وترهيب ضحيته بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات 
سرية ختصه مقابل دفع مبالغ مالية أو استغالل الضحية للقيام `عمال غري مشروعة. وهي ظاهرة بدأت 
لألسف الشديد تزداد بنسبها ومعدالlا يف ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 
والتسارع املشهود يف إعداد برامج احملادEت املختلفة وضعف آليات الرقابة والضبط والتوجيه، وصعوبة 
حصر حجمها احلقيقي Mلنظر إىل أن عددا من الضحا] يستسلم لطلبات املبتز خشية الفضيحة أو 
التشهري، بل ومنهم وصل إىل درجة اليأس وأقدم على إيذاء نفسه أو حاول االنتحار ووضع حد حلياته 
بدال من تقدمي شكاية ومواجهة من يريد ابتزازه وlديده، وهي أيضا جرمية مل تسلم من خماطرها فئة عمرية 
أو شرحية اجتماعية معينة أو بلد معني، بل تتجاوز يف عدد من احلاالت احلدود الوطنية، حيث يتورط 

يف ارتكاzا طرف أجنيب، مما يعقد عملية البحث ومجع األدلة وتعقب الفاعلني وحماكمتهم.
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ويف هذا السياق أشار السيد الرئيس األول حملكمة النقض إىل أن السلطة القضائية اليوم ومن 
موقعها الدستوري وانطالقا من التزاماlا القانونية واألخالقية عملت على تكريس األمن القضائي يف 
الواسع من خالل مواجهة اآلEر السلبية لالستعمال السيئ لتكنولوجيا املعلومات ولألنظمة  مفهومه 
«الذكية»، وذلك من خالل جمموعة من اآلليات واملداخيل، وهو ما يبدو جليا من خالل العديد من 
اإلجراءات والقرارات واألحكام واالجتهادات اليت استند فيها قضاتنا على حجج مستمدة من وسائل 
االتصال احلديثة، حماولني من خالل هذا التوجه سد الطريق على مرتكيب جرائم االبتزاز وإصدار عقوMت 
مالئمة رادعة يف حقهم، وهو توجه قضائي سيتم إبراز بعض جوانبه وأبعاده خالل اجللسة العلمية هلذا 
اللقاء، ويعكس مدى انفتاح السلطة القضائية واجتهادها اخلالق من أجل سد كل الثغرات حىت ال 

يفلت اجلناة من العقاب.
 وختم السيد الرئيس األول كلمته بضرورة بذل املزيد من اجلهود على مستوى تكوين كل املكلفني 
البحث  تقنيات  آخر  على  تدريبهم  وكذا  اجلرائم،  من  النوع  هذا  خبطورة  لتحسيسهم  القانون  ¨نفاذ 
التواصل  ووسائل  اجلديدة  Mلتكنولوجيات  مرتبطا  موضوعها  يكون  اليت  واحملاكمة  والتحقيق  والتحري 
احلديثة، وحث املواطنني على التواصل مع مراكز تلقي الشكا]ت املخصصة هلذا الغرض، وتوفري كل 
الضماsت هلم من أجل محاية خصوصياlم وأسرارهم اليت تكون يف األصل موضوع lديد وابتزاز من 
خالل العمل على مراجعة النصوص اجلنائية - املسطرية منها واملوضوعية - بشكل جيعلها تواكب كل 
هذه املتغريات املتسارعة اليت يعرفها العامل يف جمال اإلجرام اإللكرتوين، وخاصة منه االبتزاز اجلنسي، مع 
جعل ذلك ضمن أولو]ت السياسة اجلنائية اليت جيب أن حترص على ضمان األمن األخالقي، وحتقق 

االستقرار االجتماعي والثقة الرقمية ملستعملي وسائل التواصل احلديثة.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

القضائية يف اللقاء املنعقد مبدينة الرoط من أجل تقدمي دليل اسرتشادي لقضاة النيابة العامة 
يف جمال مناهضة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، وذلك يوم 10 دجنرب 2019.

مبناسبة هذا اللقاء املنظم من طرف ر�سة النيابة العامة مبقرها، ألقى السيد الرئيس األول حملكمة 
النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية كلمة عربَّ من خالهلا عن اعتزازه Mملشاركة 
يف هذا احلدث املتميز من أجل تقدمي دليل اسرتشادي لقضاة النيابة العامة يف جمال مناهضة التعذيب 
وغريه من ضروب سوء املعاملة، Mعتبارها مبادرة هامة ذات أبعاد متعددة تعكس االخنراط اجلاد للسلطة 
القضائية ببالدs يف الورش اإلصالحي الكبري الذي يقوده جاللة امللك حممد السادس دام له النصر 
يتزامن مع ختليد  اللقاء  الكرامة واحلرية واملواطنة واملسؤولية، خاصة وأن هذا  والتأييد من أجل جمتمع 
ا�تمع الدويل للذكرى 71 إلقرار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يشكل عالمة Mرزة يف �ريخ 
الشعوب  به  ومثرة لفكر متشبع Mملثل اإلنسانية ومرجعا عامليا lتدي  ميثاقا ¿سيسياً  البشرية Mعتباره 

التواقة إىل املزيد من احلقوق واحلر]ت يف إطار دولة القانون.
وأكد السيد الرئيس األول على التفاعل اإلجيايب والديناميكية الكبرية لبالدs مع هذه املنظومة 
الدولية حلقوق اإلنسان، سواء على مستوى التكريس الدستوري الذي يعترب حمددا أساسيا الختياراlا 
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ا�تمعية، حيث يعد دستور 2011 ميثاقا حقيقيا للحر]ت واحلقوق األساسية يتالءم مع املرجعية الكونية، 
أو على مستوى تصديق املغرب على املعاهدات الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وكذا تقدميه 
املتعلقة  لتقاريره Mنتظام إىل جلان الرصد احملدثة مبوجب هذه املعاهدات، ومنها على اخلصوص تلك 
مبناهضة التعذيب، وبتفاعله بشكل دائم وبنَّاء مع التوصيات الصادرة عنها، فضال عن استقباله للعديد 
من املقررين التابعني لآلليات واإلجراءات اخلاصة األممية ذات الصلة حبقوق اإلنسان ومبناهضة التعذيب 
اتفاقية  لتشجيع وتنفيذ أحكام  املغرب  أطلقها  اليت  الدولية  للمبادرة  ارتياحهم  أعربوا كلهم عن  الذين 
مناهضة التعذيب، هذا فضال عن اإلصالحات املؤسساتية والتشريعية اليت تروم تعزيز املنظومة احلمائية 
حلقوق اإلنسان، خاصة يف بعدها اجلنائي بشقيه املوضوعي واملسطري، واليت تعكس إرادة حقيقية من 

أجل مناهضة جرمية التعذيب.
كما أشار السيد الرئيس األول يف ختام كلمته إىل تفاعل السلطة القضائية الذي تظهر جتلياته 
من خالل االجتهاد القضائي اهلام الذي راكمته حماكمنا يف العديد من النوازل والقضا] ذات االرتباط 
حبماية حقوق اإلنسان وضمان شروط احملاكمة العادلة وتكريس املبادئ الدستورية األساسية، كقرينة 
الرباءة واحلق يف الدفاع والتعويض عن املسؤولية يف مواجهة األشخاص املكلفني ¨نفاذ القانون، فضال 
عن أعمال الرقابة اليت يقوم zا القضاة من خالل الز]رات األسبوعية ملخافر الشرطة للتحقق من شرعية 
االعتقال وظروفه إضافة إىل الز]رات الدورية للمؤسسات السجنية من أجل تتبع وضعية األشخاص 
املودعني حتت هذا تدبري االعتقال، وكذا الرقابة اليت يقومون zا عند بتهم يف طلبات التسليم، حيث 
يتحرون من عدم وجود أي شبهة أو مالبسات توحي ¨مكانية تعرض املطلوب يف التسليم للتعذيب أو 
املساس بسالمته اجلسدية، معتربا أن هذا الدليل االسرتشادي سيساعد مجيع قضاتنا، سواء قضاة احلكم 
أو قضاة النيابة العامة على االطالع على أهم املواثيق واملعاهدات الدولية ذات العالقة، واليت تطرقت 
إىل املعايري الدولية خبصوص إجراءات البحث والتحقيق واحملاكمة مبناسبة النظر يف قضا] التعذيب أو 
عند تلقي ادعاءات Mلتعرض إىل التعذيب بغاية تتبع ومالحقة من ارتكبه وإنصاف من تعرض له، كما 
سيفتح للسلطة القضائية آفاقا وآليات أخرى للتحسيس والوقاية والتعاون مع كل الفاعلني من أجل 
مواجهة كل احلاالت اليت قد متس zذه املنظومة احلمائية ذات األبعاد الدستورية واملؤسساتية والتشريعية 

واحلقوقية املهمة.
للسلطة •  للمجلس األعلى  املنتدب  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  السيد  مشاركة 

القضائية يف الندوة العلمية املنظمة مبدينة مراكش حول موضوع: «اخلطأ القضائي يف جمال 
االعتقال االحتياطي»، وذلك يوم 13 دجنرب 2019.

يف كلمته مبناسبة هذه الندوة أعرب السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس 
اللقاء العلمي املتميز الذي اختري له  األعلى للسلطة القضائية عن سعادته واعتزازه Mملشاركة يف هذا 
موضوعا مركبا له أمهية Mلغة، وحيمل الكثري من األبعاد الدستورية واحلقوقية واالجتماعية، ويثري عددا من 
اإلشكاالت القانونية والقضائية والتنظيمية اليت اختلفت بشأªا املقارMت واملناهج وطنيا ودوليا، ويلزم 

السلطة القضائية ببذل مزيد من اجلهود من أجل إجياد احللول املالئمة بكل جرأة وموضوعية وتبصر.
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وأضاف ½ن «اخلطأ القضائي يف جمال االعتقال االحتياطي» عنوان صغري خيتزل العديد من 
األسئلة ذات البعد الدستوري واحلقوقي، ويطرح الكثري من اإلشكاالت ذات البعد املسطري واملوضوعي 
والتنظيمي، �عتبار راهنية املوضوع سواء على املستوى الوطين أو الدويل الرتباطه مببدأ املسؤولية واحملاسبة 
وبثقة املتقاضي يف نزاهة وعدل قضائه، فهو ميس يف الصميم جوهر رسالة املنظومة القضائية ومفاهيم 

األمن القانوين والقضائي، ويسائل دور السلطة القضائية يف تكريس احلقوق ومحاية احلرgت.
وأكد يف ذات السياق على أن السلطة القضائية ببالد[ اليوم تؤسس ملمارسات فضلى يف ظل 
مشروع جمتمعي مقدام يقوده جاللة امللك حممد السادس نصره هللا الضامن الستقالهلا، مبنية على قيم 
احلرية والكرامة واملواطنة، وحتكمها ضوابط دستورية من قبيل مبدأ املسؤولية واحملاسبة واحلكامة وضمان 
العادلة ومبدأ قرينة الرباءة، وترتب �ملقابل املسؤولية عند ارتكاب خطأ قضائي خيول  قواعد احملاكمة 
التعويض ملن كان ضحية له. ضوابط دستورية نصت على مبدأ مسو االتفاقيات الدولية وألزمت قضاتنا 
�لتفاعل اإلجيايب معها، كالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي صادق عليه املغرب ومت نشره 
�جلريدة الرمسية الذي ينص على أن: «لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين احلق يف 

احلصول على تعويض».
وأشاد السيد الرئيس األول يف ختام كلمته �لدور اهلام الذي قام به القضاء املغريب منذ عشرات 
مستوى  على  أو  املوضوع  قضاء  مستوى  على  سواء  اجلريئة،  وأحكامه  اجتهاداته  من خالل  السنني 
قضاء حمكمة النقض، واليت كرسوا من خالهلا هذا املبدأ اإلنساين الذي يعترب من مقومات دولة احلق 
ومتطلبات ثوابت العدل واإلنصاف، موضحا أن كل التجارب القانونية والقضائية أقرت ½ن عددا كبريا 
من األخطاء املنسوبة ملرفق القضاء أو القضاة تعود أسبا�ا لكافة الفاعلني املتدخلني يف منظومة العدالة 
اجلنائية من مهنيني وخرباء وشهود وشرطة قضائية، وهو ما يستدعي سد هذه املنافذ من خالل الرتكيز 
على ورش التكوين والتخليق، واحلرص على تفعيل آليات احلكامة داخل أقصر اآلجال للحد من مدد 
االعتقال، وضبط عملية اإلثبات بواسطة الشهود، وتشديد املسؤولية يف حالة ثبوت تعسف، واإلسراع 
عمل  ظروف  وجتويد  الضما[ت،  توفر كافة  اليت  واملوضوعية  املسطرية  التشريعية  التعديالت  �صدار 
القضاة، وتوفري مجيع اإلمكا[ت الالزمة هلم من أجل اختاذ القرار املالئم �العتقال من عدمه، �عتباره 
آلية قانونية ذات تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة، يُتخذ كتدبري استثنائي يستعمل يف أضيق احلاالت يف 

حق أشخاص يفرتض دستورg أRم أبرgء.
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72 .............................................................................. أثره.
6. هبة - إدخال تغيري من طرف املوهوب له على امللك املوهوب - مدى اعتباره مانعا من اعتصارها 

72 .......................................................... وفقا ملا هو مقرر يف الفقه.
72 ................................. 7. نفقة - اقتطاع النفقة �خلارج تنفيذا حلكم أجنيب - أثره. 

73 ........................................................ 8. قتل مانع من اإلرث - شروطه.
73 ........................... 9. زواج - شروط انعقاده - حصول الرضا قبل اإلشهاد به - أثره.

73 ............. 10. حضانة - انتقال احلاضنة بشكل مؤقت وعرضي إىل بلد خارج املغرب - أثره.

11. تطليق للشقاق - األصل يف املراجعة إثبا�ا بعقد مثلها مثل الزواج - حكم بثبوت الزوجية -

74 .............................................................................  أثره.
12. مستنتجات النيابة العامة - عدم اإلشارة إليها يف صلب احلكم - أثره..................... 74

74 ............................... 13. صدقة - إبرامها حال إحاطة الدين مبال املتصدق - أثره.

75 ..................................................... 14. موت املفقود - شروط احلكم به.

15. تسليم بنت لزوجني قصد التكفل �ا - صدور حكم قضى �لتطليق بينهما - أحقية والدة البنت 

يف اسرتجاعها. .................................................................... 75
من  مانع   - له  املوهوب  طرف  من  املوهوب  الشيء  يف  وإصالحات  تغيريات  إحداث   - هبة   .16

االعتصار. ........................................................................ 75
75 .................................... 17. وصية - دعوى حصر املستفيدين منها - شروطها. 

76 ...................... 18. تطليق - تقدير املتعة املرتتبة عنه - عناصر القانون الواجب مراعا�ا.

الواجب  القانون   - العينية  احلقوق  مدونة  لصدور  سابق  �رخيها   - مشاعة  حصة   - صدقة   .19

76 .......................................................................... التطبيق.



259

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
9

20. مستحقات التطليق - العناصر املعتمدة يف تقديرها...................................... 76

21. نفقة - طلب إسقاطها - حكم �لرجوع لبيت الزوجية و�فراد الزوجة يف السكىن - �ريخ عقد 

77 ............ كراء بيت الزوجية الحق لتاريخ حترير حمضر امتناع الزوجة عن الرجوع - أثره. 
22. تعيني قيم - تبليغه �الستدعاء - خلو امللف مما يفيد البحث عن الطرف املعين �لتبليغ - أثره. 

77 .................................. 23. مرض املوت - دعوى اإلبطال بسببه - أجل تقادمها.

78 ................................ 24. عقد زواج �خلارج - طلب احلكم بثبوت الزوجية - أثره.

25. توثيق عديل - ¨سيس رسم صدقة على شهادة احملافظة العقارية حمررة بتاريخ الحق ومتأخر عن 

78 ...................................... �ريخ التلقي - عدم احرتام ضوابط املهنة - أثره.
78 ............................... 26. مصاريف التعليم اخلصوصي لألبناء - عسر األب - أثره.

مصلحة مراعاة   - به  لالستقرار  املغرب  إىل  األب  انتقال   - إسقاطها  طلب   - حضانة   .27

78 .........................................................................  احملضون.
79 ................................... 28. هبة - مرض خموف - شهادة العدلني �ألمتية - أثره.

79 ........................ 29. وصية - وكالة للموصى هلا �لبيع يف �ريخ الحق للوصية - أثرها.

79 ....................................................... 30. هبة - مرض خموف - شروطه.

80 ..................................... 31. قرار استئنايف �إلذن �لتعدد - عدم قابليته للطعن.

 - الزوجية  بعالقتهما  الزوجني  إقرار   - صحتها  وشروط  أركاRا  استجماع   - زوجية  صحة   .32

80 .............................................................................. أثره.
33. تقدير املتعة ومستحقات األبناء - وجوب إبراز العناصر املعتمدة يف ذلك.................. 80

مربما - احلضانة  اسقاط  قرار  تنفيذه - صريورة  إيقاف  استئنايف �سقاطها –  قرار   - 34. حضانة 

80 .............................................................................  أثره.
35. شوار - إنكار الزوج - أثره........................................................... 81

36. صداق مؤجل - تضمينه بعقد الزواج - دين بذمة الزوج................................. 81

81 ....................................... 37. سبقية البت يف النزاع - حكم ابتدائي - حجيته.

38. طلب اإلذن �لسفر �حملضون - اختصاص احملكمة االبتدائية يف إطار واليتها العامة. ....... 81

39. تطليق - رفع مبلغ املتعة - وجوب إبراز عناصر التقدير.................................. 82

40. نفقة - حكم أجنيب - حجيته. ...................................................... 82

82 .................... 41. حمكمة اإلحالة - تقيدها �لنقطة القانونية الواردة بقرار حمكمة النقض.

42. تبليغ حكم - رفض التوصل - أثره.................................................... 82

43. حكم �لرجوع لبيت الزوجية - تواجد الزوجة احملكوم عليها خارج املغرب - حمضر امتناع التنفيذ 

83 ........................................................................... - أثره.
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83 .......................................... 44. تطليق للشقاق - طلب مضاد �لنفقة - أثره.

45. نسب - حلوقه �خلاطب للشبهة - شروطه............................................. 83

83 .............................................. 46. نسب - عدم إجراء خربة جينية - أثره. 

84 ............................................................ 47. طالق قبل البناء - آ~ره.

84 ........ 48. ثبوت الزوجية - السبب املانع من توثيق الزواج يف وقته - سلطة احملكمة يف تقديره.

84 ............................................. 49. نسب - عدم حتقق شروط حلوقه - أثره. 

50. ثبوت الزوجية - إقرار الطاعن �لعالقة الزوجية - أثره.................................... 84

51. عقد صدقة - تقييدها �لرسم العقاري - إنشاء حق العمرى من طرف املتصدق عليها لفائدة 

85 ..................................................................... زوجها - أثره.
52. حتجري - خربات فنية - حجيتها...................................................... 85

85 ................................................. 53. عقد هبة - موانع االعتصار - إثبا�ا.

86 .............................................. 54. صدقة - تقييدها �لرسم العقاري - أثره.

86 ......... 55. وقت الزgرة - عدم اتفاق األبوين على تنظيمه - مراعاة احملكمة ملصلحة احملضون.

56. خمالفة مهنية - إخالالت توثيقية منسوبة للعدل - وجوب البحث يف مدى ثبو�ا يف حقه من 

86 ............................................................................ عدمه.
86 .............. 57. نفقة - سلطة احملكمة يف تقديرها - عدم التأكد من الدخل احلقيقي - أثره.

58. ثبوت الزوجية - نفي الطاعن ألي عالقة زواج �ملطلوبة وإقراره �خلطبة - أثره.............. 87

59. طلب إعادة النظر - شروطه.......................................................... 87

 - لوالدها  احملضونة  تسليم  �متناع  قضائي  مفوض  حمضر   - إسقاطها  طلب   - حضانة   .60

حجيته............................................................................ 87
88 .................................. 61. مرض املوت - عدم حتقق شروطه املعتربة شرعا - أثره.

62. هبة - حتقق الدين قبل إجنازها - أثره. ................................................ 88

88 ........................................................... 63. قسمة - خربة - حجيتها.

64. وعد �لبيع - تسلم البائع ملبلغ مايل كعربون - حتديد �ريخ توثيق عقد البيع النهائي - عدم تنفيذ 

االلتزامات املقابلة داخل األجل - أثره................................................ 88
65. رسم رجعة - طلب إبطاله - ثبوت صحته من الناحية الشرعية - أثره..................... 89

66. نفقة - حكم أجنيب - حجيته........................................................ 89

67. مستحقات مرتتبة عن الطالق - حكم أجنيب �لتعويض عن الفراق - حجيته.............. 90

90 ................................................. 68. نفقة - ادعاء اإلنفاق - عبء إثباته.
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90 ...... 69. سكن األبناء - حتديد واجبه مستقال عن النفقة - مراعاة املادة 168 من مدونة األسرة

70. نفقة - ابن راشد مصاب �عاقة - عبء إثبات الكسب أو توفره على مال ينفق منه....... 90

91 ..................................... 71. طلب إسقاط احلضانة - زواج األم احلاضنة - أثره.

72. ثبوت الزوجية - سلطة احملكمة يف تقدير املانع من توثيق عقد الزواج يف إ�نه............... 91

73. طلب االلتحاق ببيت الزوجية �ملغرب - تواجد الزوجة وعيشها رفقة األبناء ببيت الزوجية �خلارج 

91 ....................................... - مراعاة مقتضيات املادة 51 من مدونة األسرة.
92 ............................................... [لثا: القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية
93 ............................ 1. عقد كراء - إبرامه من طرف أحد املالكني على الشياع - أثره.

93 ............................................ 2. وعد �لبيع - متاطل يف تنفيذ االلتزام - أثره.

3. فتح مسطرة التصفية - شروط احلكم به................................................. 93

93 ........................................ 4. خمطط االستمرارية - عدم الوفاء �لديون - أثره. 

5. دين - تعلقه �ملدة السابقة عن �ريخ فتح مسطرة التصفية القضائية - صدور قرار استئنايف بشأنه 

94 ........................................................................... - أثره.
94 .............................................. 6. دين - خربة - إقرار املقاولة املدينة - أثره.

94 ............................................... 7. ¨مني - كتمان أو تصريح كاذب - أثره.

95 ................................................... 8. ¨مني - استثناء من الضمان - أثره.

95 ............................................... 9. حجز لدى الغري - طلب رفعه - مربراته.

10. فتح مسطرة التسوية - دين املكتب املغريب حلقوق املؤلفني - املنازعة فيه من طرف املقاولة - 

أثرها.............................................................................. 95
96 ....................................... 11. قوة الشيء املقضي به - ثبوت شروطها - أثرها.

12. عقد كراء - عقار مشاع - عدم التوفر على النصاب القانوين ـــــــ مآله...................... 96

96 ................................................ 13. تقادم - انقطاعه بوجه صحيح - أثره.

97 ...................................... 14. تعويض عن حادث تصادم حبري - ¨مني - أثره.

97 ......................... 15. طلب اسرتجاع مبلغ مايل - تنفيذ قرار استئنايف - نقضه - أثره.

 - ومزيفة  مشا�ة  عالمة  حتمل  اليت  السلع  مبعاينة  قضائي  مفوض  حمضر   - جتارية  16.عالمة 

حجيته............................................................................ 97
17. إنذار عقاري - تبليغه بعنوان غري العنوان الوارد بعقد القرض - تعيني قيم يف حق الطرف املدين 

98 ........................................................................... - أثره.
98 .................. 18. رهن رمسي - إثبات انقضاء الدين املربر النقضاء الرهن والتشطيب عليه.
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19. حجز لدى الغري - تصريح احملجوز لديه ـــــ اإلدالء بوثيقة إلثبات خالف ما جاء يف التصريح - 

98 .............................................................................. أثره.
99 .............. 20. نقض - عدم ¨سيس الوسيلة على أحد أسباب النقض احملددة قانو[ - أثره.

21. نقض - عدم تضمني الوسائل أي نعي على القرار املطعون فيه - أثره..................... 99

99 .................................... 22. خربة - منازعة فيها - عدم جواب احملكمة - أثره. 

99 ........... 23. حجز تنفيذي - عدم جواز متديده إىل أكثر مما هو الزم ألداء ما وجب للدائن.

24. مديونية الشركة - رفع الدعوى يف مواجهة الشريك - أثرها.............................. 100

100 ................ 25. طعن �الستئناف - مبدأ عدم جتاوز أسباب الطعن �الستئناف - نطاقه.

26. تسجيل �لسجل التجاري - قرينة بسيطة على توفر الصفة التجارية لدى صاحب السجل التجاري 

100 ............................................................. قابلة إلثبات العكس.
101 ......... 27. فسخ بقوة القانون - شروط اتفاقية واردة يف عقد الكراء - عدم احرتامها - أثره.

28. نقض - عدم بيان الوسيلة ملكمن التفسري الضيق ملقتضيات الفصل 406 من قانون االلتزامات 

101 ................................................................... والعقود - أثره.
101 ......... 29. ¨مني - تعويض يف إطار قواعد املسؤولية التقصريية - دفع �نعدام الصفة - أثره.

30. مقال إدخال الغري يف الدعوى - عدم تقدمي أي طلبات يف مواجهته - حكم بعدم قبوله - عدم 

جواز تدارك هذا اإلخالل ألول مرة خالل املرحلة االستئنافية........................... 102
31. مسؤولية الناقل البحري - دعوى مقدمة خارج أجل السنة من وصول البضاعة ووضعها رهن إشارة 

املرسل إليه - تقادمها.............................................................. 102
102 ..... 32. حجز لدى الغري - مسؤولية احملجوز لديه طبقا للفصل 494 من قانون املسطرة املدنية.

103 ..... 33. دعوى رفع السقوط - السبب األجنيب املتطلب مبقتضى املادة 690 من مدونة التجارة.

34. عقوبة سقوط األهلية التجارية - األسس املوضوعية املعتمدة يف حتديدها.................. 103

103 ....................................................... 35. حجز حتفظي - شروط رفعه. 

36. محاية االسم التجاري - مشول اتفاقية �ريس جلميع دول االحتاد األورويب - عدم االلتزام �يداعه 

103 ................................................................ أو تسجيله - أثره.
37. شركة مدنية عقارية – تفويت حصة فيها للغري ـــــــ تضمني النظام األساسي شرط احلصول على. 

104 ........................................... ترخيص الشركة قبل تفويت احلصة - أثره.
104 ................................................................ 38. شرط فاسخ - أثره.

39. طعن �عادة النظر - قرار حمكمة النقض - عدم اجلواب على وسيلة مثارة من طرف اخلصم - 

104 ............................................................................. أثره.
105 ........ 40. فتح مسطرة التسوية القضائية - تصريح الدائن �لدين خارج أجل الشهرين - أثره.
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41. رهن رمسي - وروده يف عقد عريف - خمالفة املادة 4 من مدونة احلقوق العينية - أثره........ 105

105 ....................... 42. عالمة جتارية - عبء إثبات شهرة العالمة حسب اتفاقية �ريس.

جتارية - لعالمة  مقلدة  منتجات  بيع  أو  عرض  عن  التوقف  دعوى  رفع  عدم   - جتارية  عالمة   .43

105 ............................................................................  أثره.
القانون  من   61 للمادة  طبقا  احتسابه  بداية  �ريخ   - اإلبطال  دعوى  تقادم   .44

رقم 95-17....................................................................... 106
45. رهن رمسي - عقد كفالة - وجوب البحث يف شروط التجديد املقرر يف الفصل 350 من قانون 

االلتزامات والعقود................................................................. 106
46. طلب تسليم سيارة - استعمال الدائن حلق احلبس إىل حني الوفاء �لدين - أثره........... 106

106 ........................................ 47. نقل حبري - وصول البضاعة إىل امليناء - أثره.

107 .................. 48. عالمة جتارية - تزييف - إثباته مبحضر معاينة املفوض القضائي - أثره.

107 ........ 49. غش يف التزويد �لكهر�ء - عدم إشارة حماضر املعاينة إىل اسم حمررها - حجيتها.

50. عوار حبري - اتفاقية هامبورغ - اإلخالل �جراء رسالة االحتجاج - تعطيل قرينة اخلطأ املفرتض 

107 .............................................. - إثبات الضرر بكافة وسائل اإلثبات.
51. مسؤولية الناقل البحري - نقص يف البضاعة املنقولة - تقرير خربة بكون اخلصاص مما يتسامح 

108 .................................................................... فيه - حجيته.
52 عيب خفي - سوء نية الصانعة - أثره................................................. 108

53. منافسة غري مشروعة - إثبا�ا........................................................ 108

54. طعن �عادة النظر - حاالته......................................................... 109

109 .............................................. 55. وصوالت كرائية – إنكار حمتواها - أثره.

109 ................... 56. تفويت أسهم - سبقية البت يف النزاع مبوجب قرار استئنايف - حجيته.

57. شركة مسامهة - حماضر مجوع عامة عادية وغري عادية - أسباب بطالRا.................. 109

58. كراء جتاري - أمر استعجايل �رجاع احلالة إىل ما كانت عليه - حجيته الوقتية............ 110

110 ............................. 59. طعن �عادة النظر - إغفال البت يف أحد الطلبات - أثره.

110 .............. 60. حمكمة اإلحالة - عدم تقيدها �لنقطة اليت بتت فيها حمكمة النقض - أثره.

111 ................................. 61. مسطرة ودية - تفعيلها قبل اللجوء إىل القضاء - أثره.

111 ...... 62. مسؤولية - إخالل �لتزام عقدي - رسائل إلكرتونية متبادلة بني الطرفني - حجيتها.

63. تبليغ - مكتب احملامي كموطن خمتار - أثره........................................... 111

112 ........................... 64. مديونية - إقرار - جتزئته - شهادة الشهود - حرية اإلثبات.
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112 ............................................ 65. مديونية - حكم قضائي Rائي - حجيته.

112 ............ 66. تشطيب على أصل جتاري - اختصاص رئيس احملكمة بصفته تلك للبت فيه. 

للدين - العمومية  الطبيعة  احلائز -  الغري  إشعار  املسطرة -  فتح  قبل صدور حكم  67. دين [شئ 

113 ...........................................................................  أثرها.
113 .................................. 68. حجز لدى الغري - انتفاء صفة مدين املدين - أثرها.

69. دين أصلي - انقضاؤه - أثره �لنسبة للكفالة بصفتها دينا تبعيا ولو كانت تضامنية........ 113

- ~لث  حمكم  لتعيني  التجارية  احملكمة  لرئيس  االختصاص  إسناد  على  اتفاق   - حتكيم   .70

114 ............................................................................  أثره.
71. مسؤولية بنكية - إخبار البنك بسحب التوكيل من الوكيل - صرف مبلغ الشيك بعد ذلك - 

114 ............................................................................. أثره.
114 ................................................................ 72. تعيني قيم - مربراته.

73. مسؤولية بنكية - التزام املوثق شخصيا ½داء مبلغ الدين للبنك - اقتطاع البنك نفس املبلغ من 

114 .................................................. احلساب البنكي للمقرتض - أثره.
115 ............................. 74. تبليغ - منازعة يف صفة املبلغ هلا من حيث القرابة - أثرها.

75. توجيه إنذار يف إطار القانون القدمي - صدور حكم ابتدائي بشأنه قبل دخول القانون اجلديد حيز 

115 .................................................................... التنفيذ - أثره.
76. توجيه إنذار للمكرتي �إلفراغ - خلو اإلنذار من اإلشارة إىل االستعمال الشخصي - أثره على 

115 ........................................................................ التعويض.
77. تعيني قيم - وجوب التأكد من احرتام اإلجراءات املسطرية الواردة يف الفصل 39 من قانون املسطرة 

املدنية............................................................................ 116
78. عالقة كرائية - إقرار الطرفني بوجودها - إنذار ½داء واجبات الكراء - سلطة احملكمة يف تقدير 

116 ................................................................... األجل املعقول.
79. طعن �عادة النظر - عدم اجلواب عن الدفع بعدم القبول املثار من طرف اخلصم - اعتباره حالة 

116 ..................................... من حاالت انعدام التعليل املوجب إلعادة النظر.
نفاذ  قبل  احملدد  األجل  داخل  واإليداع  العرض  واإلفراغ - سلوك مسطريت  إنذار �ألداء  توجيه   .80

القانون اجلديد - أثره.............................................................. 117
81. عقد كراء - تفويت العقار املكرتى - أثره............................................. 117

82. واجبات الكراء - جتاوز قيمتها املبلغ احملدد يف الفصل 443 من قانون االلتزامات والعقود - عدم 

117 .............................................. جواز إثبات الوفاء �ا بشهادة الشهود.
118 ....................... 83. تقادم - احتسابه ابتداء من �ريخ إRاء االتفاق املربم بني الطرفني.

118 ............ 84. حكم �لزgدة يف السومة الكرائية - توجيه إنذار ½داء الفرق احملكوم به - أثره.
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118 ................... 85. حمضر إرساء املزاد العلين - وجود كراء سابق على �ريخ الشراء - أثره.

86. مطل املكرتي - توجيه إنذار يف القانون القدمي - أثره................................... 119

119 ........................................................ 87. طعن �عادة النظر - أسبابه.

88. مسؤولية بنكية - تقادم - القانون الواجب التطبيق..................................... 119

89. مثن إمجايل مقرتح من طرف اخلبري - إمهال مناقشة وثيقة الثمن املرجعي احملدد من طرف اإلدارة - 

120 ............................................................................. أثره.
120 ....... 90. طلب إجراء خربة مقرون بطلب تعويض مسبق - األثر الناشر لالستئناف - نطاقه.

122 .............................................. رابعا: القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية
123 ............ 1. ترخيص حبيازة السالح - السلطة التقديرية لإلدارة يف رفضه - مشروعية قرارها.

2. حق املواطن يف التعليم - قرار اجلامعة بفرض رسوم على املوظفني للتسجيل يف سلك الدكتوراه - 

123 ....................................................................... مشروعيته.
3. قرار وزيري مشرتك - اسرتجاع األراضي اململوكة لألجانب - أجل الطعن فيه............... 123

124 ............................................ 4. طبيب - قرار برفض استقالته - مشروعيته.

5. تكليف مبهمة - قرار اإلعفاء منها - مشروعيته......................................... 124

125 .... 6. قرار إداري - رفض شهادة إدارية لنفي صبغة مجاعية على عقار غري حمفظ - مشروعيته.

7. رئيس جملس مجاعي - اتفاق بتعيني منصب رئيس ديوان - أثره........................... 125

8. قرار مكتب جهوي لالستثمار الفالحي - رفض جدولة أصل الديون واإلعفاء من الفوائد وصوائر 

125 ................................................ املستحقات واملسامهة - مشروعيته. 
 - اجلماعة  أفراد  ألحد  مجاعية  أرض  عن  التخلي  على  موافقة   - نيايب  جملس  قرار   .9

126 ....................................................................... مشروعيته.
10. حمضر اجتماع جلنة إدارية - ¨سيسه على عقد كراء إدارة األمالك املخزنية لعقارها - رفع السومة 

126 ................................................................... الكرائية - أثره.
126 ................................................. 11. قرار اقتطاع من األجرة - مشروعيته.

12. قرار رفض تفويت سكن إداري - مشروعيته........................................... 127

127 .......................................................... 13. غرامة �ديدية - شروطها.

14. تقادم - ديون مستحقة على الدولة واجلماعات احمللية - القانون الواجب التطبيق.......... 127

15. صفقة عمومية - مكنة التأشري على عقود االلتزام وعلى جدول األمثان والبيان التقديري املفصل - 

128 ......................................... قرار اlلس األعلى للحسا�ت - مشروعيته.
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16. قرار إداري - شروطه وقف تنفيذه.................................................... 128

والتخفيضات  �لتسديدات  املتعلقة  النفقات  تنفيذ  بتحديد كيفيات  تعلقه   - املالية  وزير  قرار   .17

128 .................................................... واإلرجاعات الضريبية - طبيعته.
129 ............................................. 18. تعويض عن املكافأة - شروط استحقاقه.

129 ...................... 19. مقرر عقوبة اإلقصاء املؤقت مع احلرمان من كل أجرة - مشروعيته.

129 ........................................ 20. قرار ضمين برفض شهادة املاسرت - مشروعيته.

21. قرار العزل من أسالك الوظيفة العمومية - مشروعيته.................................... 130

130 ........................ 22. قرار سليب صادر عن رئيس اجلماعة - دعوى موازية - شروطها.

131 .................... 23. رخصة إدارية - ترخيص بفتح مقهى وسط حي سكين - مشروعيته.

24. قرار اإلدارة برفض اإلعانة املالية يف إطار خمطط املغرب األخضر - مشروعيته.............. 131

25. دين - تعلقه بتعويضات منحتها الدولة لفائدة أحد موظفيها على إثر تعرضه حلادثة سري - عدم 

جواز حتصيله عن طريق التنفيذ املباشر املخول للخزينة العامة للمملكة................... 131
سيس رسم عقاري - اجلهة املختصة �لبت  26. اختصاص نوعي - طلب تعويض عن خطأ احملافظ يف̈ 

132 ............................................................................. فيه.
27. اختصاص نوعي - موضوع النزاع يدخل يف إطار النشاط التجاري للشركة - اختصاص احملاكم 

132 ......................................................................... التجارية.
 - القطار  من  سقوط  جراء  من  الالحق  الضرر  عن  تعويض   - نقل  عقد   - نوعي  اختصاص   .28

132 ........................................................ اختصاص القضاء التجاري.
29. اختصاص نوعي - تدبري مفوض لشركة جتارية - تعويض عن األضرار الناجتة عن تسرب املياه - 

اختصاص القضاء اإلداري.......................................................... 132
30. اختصاص نوعي - تنظيم ورشات تكوينية لفائدة األطر العاملة - تعاقد استنادا إىل مسطرة طلب 

133 .............................................. العروض - اختصاص القضاء اإلداري.
31. دفع بعدم االختصاص النوعي - التمسك بكون االختصاص يعود للمحكمة التجارية - صدور 

النقض - أمام حمكمة  النوعي - طعن �الستئناف  حكم عن احملكمة االبتدائية �الختصاص 
133 ............................................................................  أثره.
32. قرار العزل - ¨سيسه على أسباب مادية وقانونية - مشروعيته........................... 133

33. قرار احملافظ بقبول تعرض استثنائي - مشروعيته........................................ 134

34. قرار ضمين لرئيس مصلحة املسح الطبوغرايف واخلرائطية - موضوعه رفض تسليم وصل إيداع امللف 

134 ........................................... التقين اخلاص بتجزئة عقارية - مشروعيته.
35. قرار معدوم - صدوره عن جهة غري خمتصة �صداره - أثره.............................. 135
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�لبت املختصة  اجلهة   - �إللغاء  فيه  الطعن   - احلكومة  رئيس  عن  الصادر  اإلعفاء  قرار   .36

135 ............................................................................  فيه.
37. اختصاص نوعي - بر[مج الضمان متعدد املخاطر يف إطار خمطط املغرب األخضر - التزام شركة 

135 ....... التأمني بضمان األضرار الناجتة عن الظروف املناخية - اختصاص القضاء اإلداري.
 - �لنقض  الطعن  بعدم  شهادة  رفض  موضوعه   - الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  قرار   .38

136 ....................................................................... مشروعيته.
136 ............... 39. بطالن إجراءات تنفيذ قرار استئنايف - العربة مبنطوق القرار موضوع التنفيذ.

 - التأدييب  اlلس  من طرف  عليه  مستند  فيديو  الوطين - شريط  األمن  أسالك  من  عزل  قرار   .40

136 ....................................................................... مشروعيته.
137 ...................................... 41. قرار �لغاء الرتخيص �جتياز مباراة - مشروعيته.

137 ............ 42. قرار اجلماعة الساللية - قرار ضمين للسلطة احمللية برفض تنفيذه - مشروعيته.

43. قرار ضمين برفض التشطيب على السيارة من بيان القبول املؤقت - مشروعيته............. 137

44. قرار إداري - سلوك مسطرة التظلم - أثره............................................. 138

138 ...... 45. ترخيص �لبناء - عقار غري حمفظ حمل منازعة يف حقيقة التملك على الشياع – أثره.

حمكمة  هي  للبت  املختصة  اجلهة   - تعرضات   - التحفيظ  مسطرة   - نوعي  اختصاص   .46

138 ........................................................................ التحفيظ.
139 ............................ 47. قرار احملافظ - رفض تقييد حكم قضائي Rائي - مشروعيته.

48. قرار ترخيص �لبناء - عقار مملوك على الشياع - مشروعيته............................. 139

139 ....................................... 49. تعاقد مبوجب سندات الطلب - شروط صحته.

140 ....................... 50. تبليغ - عدم اإلشارة إىل اهلوية الكاملة للمبلغ إليه وتوقيعه - أثره.

140 .................................... 51. تصويت على مقرر عزل رئيس جملس مجاعة - أثره.

52. طلب األجرة عن تدريس ساعات إضافية �جلامعة - خضوعها ملقتضيات املرسوم رقم 2.08.11 

الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008....................................................... 141
141 .......... 53. تنفيذ - توصل اإلدارة �خبار �حلجز - عدم اإلدالء ½ي تصرف إجيايب - أثره.

 - رخصة  بدون  ملكه  يف  لبناء  تشييده   - �جلماعة  التعمري  جلنة  رئيس  [ئب  عزل  قرار   .54

141 ............................................................................. أثره.
55. تعويض عن الضرر - إثباته.......................................................... 142

142 ........................................... 56. طلب إيقاف تنفيذ قرار استئنايف - مربراته.

57. جملس اجلماعة - إجراء انتخا�ت تكميلية - املقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.......... 142
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العمومية -  العمران والسلطات  اتفاقية بني شركة  تنفيذ  نزاعات [شئة عن  58. اختصاص نوعي - 

اختصاص القضاء اإلداري.......................................................... 142
143 ................. 59. طلب التجريد من العضوية يف جملس اجلهة - ترحال سياسي - مفهومه.

60. قرار العامل برفض اختاذ قرار العزل - مستشار مجاعي - ارتباطه مع اجلماعة برخصة استغالل حمل 

143 .................................................................... جتاري - أثره.
61. اتفاقية التبادل احلر - عمليات توريد واسترياد - إجراء مراقبة الحقة على املنشأ من طرف إدارة 

اجلمارك - أثره.................................................................... 144
فيه. الطعن  أجل   - ذلك  يف  إليه  فوض  من  أو  املالية  وزير  عن  صدوره   - الشفعة  قرار   .62

عيب االختصاص - عدم ارتباطه ½جل الطعن القضائي - اختالف بني تفويض االختصاص 
144 .......................................................... وتفويض اإلمضاء - أثره.

63. توجيه رسالة إىل امللزم ½داء الضريبة - عنوانه الوارد يف إقراره - رجوعها �لربيد املضمون مبالحظة 

أن العنوان غري �م - أثره. ......................................................... 144
64. صفقة عمومية - خصوصية مسطرة اإلثبات........................................... 145

145 ........... 65. تبليغ - مفهوم «عنوان مغلق» الوارد يف املادة 219 من املدونة العامة للضرائب.

145 ............................... 66. ضريبة على القيمة املضافة - شروط فرضها وتصحيحها.

�لبت  املختصة  النقض هي  النوعي - حمكمة  متعلق �الختصاص  67. طعن �الستئناف - حكم 

كدرجة ~نية...................................................................... 145
68. ضرائب - تقادمها - حجز حتفظي على السجل التجاري - أثره........................ 146

146 .................................................. 69. مسطرة الفرض التلقائي - شروطها.

146 ....................................... 70. مسؤولية الدولة - ¨سيسها على مبدأ التضامن.

أطراف ـــــــ  الغري  وأخطاء  أفعال  بسبب  استعماهلا  أثناء  ضرر  حصول   – سيار  طريق   .71

146 ........................................................................  الدعوى.
 - اإلدارة  طرف  من  عقار  غصب  عن  به  حمكوم  تعويض   - العقارية  األر�ح  على  ضريبة   .72

147 .......................................................................... طبيعته.
147 ............. 73. خطأ قضائي - حكم �لرباءة - سلطة املالءمة املوكولة للنيابة العامة - أثرها.

منه إلعفاء حمدد مبوجب  الطوعية - خضوع جزء  املغادرة  عن  تعويض  الدخل -  على  74. ضريبة 

القانون........................................................................... 147
148 ........................................... خامسا: القرارات الصادرة عن الغرفة االجتماعية

1. مسطرة االستماع إىل األجري - تعذر إجنازها أو إمتامها - اللجوء إىل مفتش الشغل - جمرد إجراء 

إداري............................................................................ 149
149 .................................. 2. دعوة لاللتحاق �لشغل - رسالة إلكرتونية - حجيتها.
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149 ............................ 3. مهلة اإلخطار - عقد غري حمدد املدة - شرط سرgن مفعوله.

4. شغل مومسي - استخالصه من طبيعة النشاط. ......................................... 149

5. راتب الشيخوخة - شروط االستفادة منه............................................... 150

150 ............ 6. مقرر الفصل - صدوره عن حمام دون اإلشارة فيه إىل النيابة عن املشغلة - أثره.

150 .................................. 7. عدم االلتحاق مبقر العمل اجلديد داخل األجل - أثره.

8. عقد شغل - إRاؤه بسبب تعرض واجهة حمل العمل للمسح من طرف السلطة - أثره....... 151

9. قرار الفصل التأدييب - تقاعس املشغل عن اختاذه داخل أجل معقول من �ريخ االستماع إىل األجري 

151 .......................................................................... - أثره.
151 ..................................... 10. مسطرة االستماع لألجري - شكليا�ا وضوابطها. 

151 ..................................... 11. أجري أجنيب - اتفاقية دولية - أولويتها يف التطبيق.

152 ........................................ 12. دعوى الفصل - أجل رفعها من طرف األجري.

مضاد - األجري إلجراء فحص طيب  استجابة  عدم  أgم -  أربعة  من  العمل ألكثر  عن  تغيب   .13

152 ............................................................................  أثره.
14. قرار الفصل من الشغل - أسباب مالية واقتصادية - وجوب احرتام املسطرة الواردة ضمن املادة 67 

152 ........................................................ وما يليها من مدونة الشغل.
15. توقف عقد الشغل - إغالق احملل بسبب اإلصالح - عدم دعوة األجري لاللتحاق �لشغل بعد 

استئناف املشغل لنشاطه - أثره..................................................... 153
153 ................. 16. عقوبة الفصل من الشغل - تراكم األخطاء املنسوبة إىل األجري - إثبا�ا.

153 ......... 17. فصل األجري من الشغل - خيانة األمانة - صدور حكم برباءته منها - حجيته. 

غري  إجراء  ــــــ  خمتصة  غري  حمكمة  أمام  الطعن  سقوط-  أجل  فيه  الطعن  أجل   – الفصل  مقرر   .18

153 ........................................................................... قاطع.
19. حق املشغل يف مراقبة وضبط الشغل - نطاقه.......................................... 154

- �ألجرية  االحتفاظ  مع  جديدة  طلبية  على  املشغلة  توفر  حني  إىل  إيقافه   - شغل  عقد   .20

154 ............................................................................  أثره.
21. ضرر - عدم جواز التعويض عنه مرتني................................................ 154

155 .......... 22. طلب تعويض عن طرد تعسفي - انتفاء عنصر أداء األجر مقابل الشغل - أثره.

23. تعويضات عن الضرر واإلخطار والفصل - األساس املعتمد يف احتسا�ا.................. 155

155 ......................................... 24. رفض األجري احلضور جللسة االستماع – أثره.

25. نشاط املشغلة هو العمل �ألوراش - اشتغال األجري بكيفية مستمرة - Rاية العمل �لورش -

155 ............................................................................  أثره.
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26. صلح متهيدي - توصيل استالم مبلغ التعويض - استيفاؤه لشروط املادة 41 من مدونة الشغل - 

156 ............................................................................. أثره.
27. تبليغ - شركة - عنوان مقرها االجتماعي هو املبني يف نسخة السجل التجاري - تبليغها �حلكم 

156 ............................................................. يف عنوان آخر - أثره.
156 .......................... 28. استقالة األجري - ادعاء صدورها حتت اإلكراه - عبء إثباته.

156 ............... 29. عقد شغل - تكليف األجري مبهمة بناء على قرار اإلدارة - إعفاؤه - أثره.

157 ........ 30. عقد شغل - تضمينه بند خيول احلق يف نقل األجري إىل مجيع فروع املشغلة - أثره.

157 ................ 31. عقد شغل - إثباته بكافة وسائل اإلثبات - رسائل إلكرتونية - حجيتها.

157 ........ 32. مقرر الفصل - توجيه نسخة منه إىل مفتش الشغل - عدم التوصل الفعلي - أثره.

وليس �لصفة  ارتباطه   - املضاعف  التعويض  من  االستفادة  شرط   - األجراء  مندوب  [ئب   .33

157 .........................................................................  �ملهمة.
34. شرط عدم املنافسة - إRاء عقد الشغل - تقدمي طلب مقابل احرتام شرط عدم املنافسة قبل حلول 

158 ................................................. األجل املتفق عليه يف العقد - أثره.
158 ......................... 35. فصل من العمل - ادعاء املغادرة التلقائية - عدم إثبا�ا - أثره.

158 ......................... 36. مندوب األجراء - عدم احرتام مسطرة فصله من العمل - أثره.

159 ........................ 37. استقالة - إRاء عقد الشغل �رادة األجري - دفع �ألمية - أثره.

159 ........... 38. مقاولة وسيطة يف التشغيل - وضع أجرائها رهن إشارة الشركة املستعملة - أثره.

اإلخبار جمرد   - الشغل  مفتش  إىل  اللجوء   - إجرائها  تعذر   - األجري  إىل  االستماع  مسطرة   .39

مبآهلا............................................................................. 159
40. طعن �عادة النظر - قرار حمكمة النقض - حاالته الواردة يف الفصلني 375 و379 من قانون املسطرة 

املدنية............................................................................ 159
41. طعن �عادة النظر - عدم استدعاء األطراف للجلسة العلنية - أثره...................... 160

42. طعن �عادة النظر - ¨سيسه على عدم اإلشعار �ألمر �لتخلي واجللسة اليت عني �ا امللف - 

160 ............................................................................. أثره.
160 .... 43. فصل من العمل - إثبات استمرار الشغل بصفة مستمرة - شهادة الشهود - حجيتها.

44. فصل من العمل - حماضر استماع إىل األجري من أجل أخطاء سبق ارتكا�ا - حجيتها.... 161

161 ........................................................ 45. طعن �عادة النظر - أسبابه.

161 ....................... 46. شرط عدم املنافسة - ثبوت اإلخالل به من طرف األجري - أثره.

161 ........................................ 47. فصل من العمل - ثبوت اخلطأ اجلسيم - أثره.

162 ....................................... 48. عمل مومسي - التزام مبهام وقت اإلحبار - أثره.
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162 .................................. 49. مسطرة االستماع إىل األجري - ضمان حقوق الدفاع.

162 ....................... 50. طعن �عادة النظر - قرار حمكمة النقض - مفهوم انعدام التعليل.

51. قرار حمكمة النقض - الطعن فيه �عادة النظر - ¨سيسه على خرق قاعدة التوازن بني اخلصوم - 

163 ............................................................................. أثره.
52. حاالت إعادة النظر يف قرارات حمكمة النقض - حتديدها على سبيل احلصر يف الفصلني 375 و379 

163 .......................................................... من قانون املسطرة املدنية.
53. دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - عبء إثبات العالقة الشغلية واستمراريتها........... 163

163 ............................................. 54. حادثة شغل - عمل بصفة مؤقتة - أثره.

طبيعتها   - العمل  عن  متوقفا  املشغل  ورش  كان  اليت  الفرتة  يف  وقوعها   - حادثة   .55

164 ......................................................................... القانونية.
164 .............................. 56. مرض مهين - إيراد عمري سنوي ابتداء من �ريخ ظهوره.

164 .................... 57. حادثة شغل - عدم التأكد من ماديتها خالل جلسة البحث - أثره.

مدة أثناء  ضمانته  زمن  إىل  �لنسبة  املشغل  حمل  مؤمن  كل  إحالل   - مهين  مرض   .58

164 ........................................................................  التحمل.
165 ................... 59. مرض مهين - خربة - توصل أحد أطراف النزاع مبكتب دفاعه - أثره.

- القانوين  األجل  داخل  إليه  االستماع  تعذر   - األجري  اعتقال   - العمل  عن  تغيب   .60

165 ............................................................................  أثره.
165 ............................ 61. فصل من العمل – فرن عمومي ــــــ القانون الواجب التطبيق. 

166 .................................................... 62. غرامة إجبارية - كيفية احتسا�ا.

166 ................... 63. مرض مهين - جواز تقدمي دعوى قضائية مباشرة أمام حمكمة املوضوع.

166 ......................................... 64. عقد شغل - إشارته إىل عامل مؤقت - أثره.

الطعن أجل  الستنفاذ  تبليغه  وجوب   - غيايب  استئنايف  قرار   - �لنقض  طعن   .65

166 .......................................................................  �لتعرض.
66. حادثة شغل - عدم احرتام الطبيب املعاجل للضحية ملقتضيات املادة 22 من القانون 18.12 - 

167 ............................................................................. أثره.
167 ........................ 67. دعوى تفاقم الضرر - استنفاذ مجيع نسب القدرة البدنية - أثره.

167 ...................... 68. حكم �رجاع األجري إىل عمله - امتناع املشغلة عن تنفيذه - أثره.

168 ................................................... 69. غرامة إجبارية - شروط احلكم �ا.

170 ............................................... سادسا: القرارات الصادرة عن الغرفة اجلنائية
171 ........ 1. جرمية غسل األموال - عناصرها التكوينية - خلو امللف من أي أدلة أو قرائن - أثره
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171 ................................ 2. طعن �لتعرض - تبليغ دفاع املتعرض �الستدعاء - أثره.

3. جرمية املشاركة يف اختالس أموال عمومية - عنصر العلم - سلطة احملكمة يف استخالصه إجيا� أو 

171 ............................................................................ سلبا.
4. حماولة املساعدة على ارتكاب جنحة غسل األموال - عناصرها التكوينية................... 172

5. دفع موضوعي - عدم جواب احملكمة عنه إجيا� أو سلبا - أثره........................... 172

6. حتقيق إعدادي - اعتماد احملكمة تصرحيات مل تكن موضوع األمر �إلحالة - أثره........... 172

7. جناية املشاركة يف اختالس أموال عمومية – وجوب إبراز عناصرها الواقعية والقانونية كما هي حمددة 

يف الفصلني 129 و241 من جمموعة القانون اجلنائي.................................... 173
8. طعن �عادة النظر - قرار حمكمة النقض - جمادلة يف التعليل - أثره....................... 173

173 ............................................ 9. ظروف التخفيف - متتيع املتهم �ا - أثرها.

174 ...................................... 10. حمكمة اإلشكال يف التنفيذ - نطاق اختصاصها.

174 ......................... 11. نقض - طرف مدين - قرار بعدم املتابعة - حاالت الطعن فيه.

174 ................................................... 12. غرفة املشورة - نطاق اختصاصها.

13. حادث فجائي - شروطه............................................................ 174

14. حادثة سري - تعويض عن فقد األجرة أو الكسب املهين - مراعاة طبيعة عمل املصاب وقت 

175 ......................................................................... احلادث.
15. اجلروح غري العمدية الناجتة عن حادثة سري - ظروف التخفيف - سلطة احملكمة يف منحها مع 

175 ...................................................................... تعليل ذلك.
175 ..................... 16. تعويض - خسائر مادية الحقة بسيارة - خربة تواجهية - حجيتها.

17. حادث فجائي - انتفاء شروطه - أثره................................................ 176

18. حادثة سري - سحب وإلغاء رخصة سياقة أجنبية - خمالفة اتفاقية جنيف بشأن السري على الطرق 

176 .................................................... املؤرخة يف 19/04/1949 - أثره.
19. القذف ونشر خرب زائف - موقع إلكرتوين متاح للعموم - عدم ثبوت صحة ما تضمنه البالغ 

176 ................................................................... املنشور - أثره.
177 ................... 20. نشر القذف أو السب - النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل - أثره.

21. شكاية مباشرة - توجيه اال�ام للصحفي كاتب املقال وملدير اجلريدة - عدم إدخال أر�ب اجلرائد 

177 .......................................................................... - أثره.
22. هتك عرض قاصر بدون عنف:

قضاg األحداث - النطق �حلكم يف جلسة سرية - أثره.
متابعة احلدث كفاعل أصلي - عدم متابعة القاصرة لوفا�ا - األساس القانوين.

إدانة احلدث - اعرتافه يف سائر مراحل البحث - قناعة احملكمة.............................. 178
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23. جنحة حماولة احلصول على أصوات [خبني - مكاملات هاتفية موضوع مسطرة االلتقاط والتصنت 

178 ........................................... بناء على أمر قاضي التحقيق - حجيتها. 
179 ............................. 24. جنحة الفساد - انعدام الركن املعنوي لدى القاصرة - أثره.

25. جنحة التحريض على الدعارة - عدم جواز متابعة قاصرة �عتبارها ضحية طبقا للفصل 497 من 

القانون اجلنائي.................................................................... 179
180 . 26. طعن �الستئناف - مطالب �حلق املدين - عدم إنذار الطاعن ½داء الرسم اجلزايف - أثره.

180 ................. 27. نقض - تقدمي مذكرة داخل األجل - إجراء إلزامي ما عدا يف اجلناgت.

العلنية - مدى حتققه يف اتصاالت الطرفني عرب تطبيق  التحريض على الدعارة - شرط  28. جنحة 

الواتساب......................................................................... 180
29. جناية التزوير يف حمرر رمسي - تضمني حمضر معاينة واستجواب تصرحيات خمالفة ملا صرحت به 

181 ........................................................ املطالبة �حلق املدين - أثره.
30. نقض - غموض الوسيلة - أثره...................................................... 181

31. تزوير يف حمرر رمسي - تعذر احلصول على الوثيقة األصلية - جواز النظر يف الصور الشمسية للوثيقة 

181 ........................................................................... املزورة.
181 ............................... 32. تزوير يف حمرر عريف - حمضر مجع عام - طبيعته القانونية.

33. صنع شهادة تتضمن وقائع غري صحيحة - عناصرها التكوينية - سلطة احملكمة يف تقييم األدلة 

182 ......................................................................... واحلجج.
34. طلب إيقاف التنفيذ - قرار صادر عن غرفة اجلناgت االستئنافية - قرار حمكمة النقض برفض طلب 

النقض - الطعن فيه �عادة النظر - أثره............................................. 182
35. جناية التزوير - إثبا�ا - خربة - حجيتها............................................. 182

183 .................................................... 36. مصادرة - تدبري وقائي - نطاقه.

القانون من   55 �لفصل  عمال  التنفيذ  إليقاف  قابليتها  جواز  عدم   - سجنية  عقوبة   .37

183 .........................................................................  اجلنائي.
186 ............................... 38. جرمية استعمال الزور - تقادمها - �ريخ بداية احتسابه.

184 .................................... 39. تزوير - وثيقة رمسية - مفهومها يف القانون اجلنائي.

- القضية  موضوع  يف  البت  ويف  التحقيق  يف  القضاة  أحد  مشاركة   - إعدادي  حتقيق   .40

184 ............................................................................  أثره.
184 ...................................... 41. تزوير - وكالة عرفية - تصحيح إمضاءها - أثره.

استخالص يف  احملكمة  سلطة   - التكوينية  عناصرها   - كاذبة  بتصرحيات  اإلدالء  جنحة   .42

 قناعتها.......................................................................... 185
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185 ................................................... 43. شهادة الزور - عناصرها التكوينية.

44. حتقيق إعدادي - سالمة إجراءات التحقيق - أثرها.

185 ...................................................... شهادة الشهود - شروط استيفائها.
186 ...................... 45. طلب النقض - مطالب �حلق املدين - نطاق نظر حمكمة النقض.

رفض ضمين مبثابة  هو  الدفوع  عن  اجلواب  عدم   - النقض  قرار حمكمة   - النظر  �عادة  طعن   .46

هلا............................................................................... 186
187 ............................ 47. جنحة االجتار يف اخلمور - سلطة احملكمة يف حتديد العقوبة.

187 ...................... 48. طعن �الستئناف - مطالب �حلق املدين - عدم استدعائه - أثره.

 - لألرض  الغابوي  الطابع   - رخصة  بدون  النبت  طبيعية  أشجار  ونقل  قطع  جنحة   .49

187 ........................................................................... إثباته.
188 ........................... 50. حتديد العقوبة وتفريدها - نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.

188 .......... 51. شهادة الشهود - تعزيزها بشهادة طبية - سطلة احملكمة يف تقدير أدلة اإلثبات.

52. صندوق ضمان حوادث السري - طرف يف الدعوى - إدالء دفاعه مبستنتجاته الكتابية - أثره.

188 .................................. تعويض - إحالله يف األداء - إعسار احملكوم عليه. 
املادة 198 من مدونة  العيش - نطاق تطبيق  التعويض عن فقد مورد  53. حادثة سري - استحقاق 

189 ........................................................................... األسرة
189 .......... 54. تعويض - العجز البدين الدائم الذي يؤدي إىل االنقطاع عن الدراسة - عناصره.

189 ........... 55. دفع �نعدام الضمان - كيفية احتساب العدد املشمول �لضمان بعقد التأمني.

56. حادثة سري - تعويض - دفع �نعدام الضمان - أثره................................... 190

190 .................................. 57. تعويض عن املصاريف الطبية - إثبا�ا بفاتورة - أثره.

- الشغل  �يراد  االجتماعية  احملكمة  عن  استئنايف  قرار  صدور   - تكميلي  إيراد  طلب   .58

190 ............................................................................  أثره.
- الشغل  مسطرة  من  استفاد�ا  عدم   - مادي  تعويض  طلب   - املدين  �حلق  مطالبة   .59

191 ............................................................................  أثره.
191 .............................................. 60. دعوى اإليراد التكميلي - شروط قبوهلا.

61. مطالب �حلق املدين - طلب تعويض مادي لعدم استفادته من مسطرة الشغل - عدم اجلواب عليه 

191 .......................................................... من طرف احملكمة - أثره.
- الشغل  مسطرة  انتهاء  بعدم  دفع   - احلادثة  عن  املسؤول  الغري  مواجهة  يف  التعويض  دعوى   .62

192 ............................................................................  أثره.
192 ...................................................... 63. تنازل عن طلب النقض - أثره.
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64. طعن �الستئناف - اقتصاره على الدعوى املدنية التابعة - عدم اإلشارة إىل صفة املستأنف كمتهم 

ومسؤول مدين - أثره.............................................................. 192
65. طعن �عادة النظر - عدم اجلواب على دفوع هلا ¨ثري على وجه النظر يف الدعوى - اعتباره مبثابة 

192 ......... إغفال البت يف أحد الطلبات املعروضة مبقتضى وسائل استدل �ا على النقض. 
193 ........ 66. طعن �عادة النظر - قرار حمكمة النقض - عدم اجلواب على دفوع منتجة - أثره.

املطالبني  تسجيل  تعذر   - عقاري  رسم  يف  حلظوظهم  املتهمني  تفويت   - النصب  جنحة   .67

�حلق املدين حلقوقهم بنفس الرسم العقاري - وجوب البحث يف ما إذا كان املتهمون بعد وفاة 
مباشر  إضرار   - الغري  مع  بيع  لعقد  املتهمني  األرضية.إبرام  البقع  ببيع  عاملني  البائع  موروثهم 
فعل عليه من  اlين  اإلضرار مبصاحل  النصب مبجرد  للمشتكني - حتقق جنحة  املالية  �ملصاحل 
193 .......................................................................  االحتيال.

68. نصب واحتيال - عقد كراء حمل معد لالستعمال السياحي - إخفاء املكري عن املكرتي عدم 

194 .................................................. التوفر على رخصة السكن - أثره.
- الطاعنة  أرض  إىل  املؤدية  �لطريق  املرور  من  املنع   - الغري  حيازة  من  عقار  انتزاع  جنحة   .69

195 ............................................................................  أثره.
70. جنحة التصرف يف تركة بسوء نية قبل اقتسامها - عدم التحقق من أن األموال املدعى فيها داخلة 

195 .................................. ضمن أموال الرتكة وفق قواعد اإلثبات املدين - أثره.
احلكم  �ريخ  وليس  األداء  عن  التوقف  �ريخ  هو  قيامها  يف  املعترب  التاريخ   - التفالس  جنحة   .71

196 ........................................................................ �لتصفية.
72. أموال مجعية - طبيعتها - رئيس اجلمعية - عدم تعيينه من طرف جهة إدارية - انتفاء صفة املوظف 

196 ........................................................................ العمومي.
196 ............................... 73. جنحة انتزاع عقار من حيازة الغري - ملك مشاع - أثره.

74. خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض - عناصرها التكوينية - سلطة احملكمة يف تقدير الوقائع واألدلة 

املعروضة عليها.................................................................... 197
199 .................................................... اجلزء الثالث : أنشطة حمكمة النقض
201 ..................................................... أوال: األنشطة ذات الطابع الدويل:
201 ....................................................... 1 - املؤمترات والندوات الدولية:

مشاركة حمكمة النقض يف االجتماع الرابع للجمعية العامة لالحتاد العريب للقضاء اإلداري، املنعقد • 
مبدينة عمان (األردن) حول موضوع: «رقابة القاضي اإلداري للقرارات املتعلقة بوسائل النشر»، 
وذلك يومي 13 و14 مارس 2019..................................................... 201

مشاركة حمكمة النقض يف املؤمتر الدويل املنعقد مبدينة عمان (األردن)، حول موضوع: «دور احملاكم • 
العليا يف توحيد وتطوير فقه القضاء وخاصة يف تطبيق و¨ويل االتفاقيات الدولية»، وذلك يومي 6 
و7 أبريل 2019...................................................................... 201



276

موضوع: •  حول  عمان)،  (سلطنة  مسقط  مبدينة  املنعقد  الدويل  املؤمتر  يف  النقض  حمكمة  مشاركة 
أبريل  24 و25  يومي  وذلك  املستدامة»،  االقتصادية  والتنمية  الفكرية  للملكية  القضائية  «احلماية 
202 ............................................................................. .2019

مشاركة حمكمة النقض يف املؤمتر العاشر لرؤساء احملاكم العليا والتمييز يف الدول العربية املنعقد مبدينة • 
202 ................................ بريوت (لبنان)، وذلك خالل يومي 11 و12 يونيو 2019.

 • AHJUCAF مشاركة حمكمة النقض يف املؤمتر السادس جلمعية احملاكم العليا للدول املستخدمة للفرنسية
202 .......................... املنعقد مبدينة بريوت (لبنان)، وذلك يومي 13 و14 يونيو 2019.

القضائية •  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  األول حملكمة  الرئيس  السيد  مشاركة 
يف الندوة الدولية املنظمة �لدار البيضاء حول موضوع: «استقالل مهنة احملاماة يف ضوء استقالل 
203 ................... السلطة القضائية واملستجدات التشريعية»، وذلك يوم 05 يوليوز 2019.

 • AHJUCAF مشاركة حمكمة النقض يف اجتماع مكتب مجعية احملاكم العليا للدول املستخدمة للفرنسية
املنعقد مبدينة بباريس (فرنسا)، وذلك يوم 18 أكتوبر 2019............................... 204

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
املؤمتر الدويل الثاين للعدالة املنظم مبدينة مراكش حول موضوع: «العدالة واالستثمار: التحدgت 
205 ....................................... والرها[ت»، وذلك يومي 21 و22 أكتوبر 2019.

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
املؤمتر الدويل املنظم مبدينة الصخريات حول موضوع: «اهلجرة يف ظل التحوالت الكونية و¨ثريها 
على املرجعيات القانونية»، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر 2019............................ 206

مشاركة حمكمة النقض يف احلوار القضائي اإلفريقي الرابع املنعقد مبدينة كمباال (مجهورية أوغندا) • 
املغريب  اللقاء  تنظيم  يف  القضاء  دور  املعاصرة:  اإلنسان  حقوق   gقضا «معاجلة  موضوع:  حول 
اإليطايل الثالث مبدينة الر�ط خالل الفرتة املمتدة من 30 أكتوبر إىل 01 نونرب 2019......... 207

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
الندوة الدولية املنظمة مبدينة الر�ط حول موضوع: «سياسات وقانون املنافسة، جتارب وطنية وشراكة 
208 ............................................. دولية»، وذلك يومي 13 و14 نونرب 2019.

للملكية •  العاملية  املنظمة  طرف  من  املنظم  الدويل  املنتدى  يف  النقض  حمكمة  مشاركة 
نوفمرب  و15   ،14  ،13 أgم  خالل  وذلك  (سويسرا)،  جنيف  مبدينة   «WIPO» الفكرية 
209 ............................................................................. .2019

مشاركة حمكمة النقض يف امللتقى العاملي املنظم مبدينة WUZHEN (مجهورية الصني الشعبية) حتت • 
شعار: «تنمية جمتمع يف مستقبل مشرتك مع الفضاء السيرباين من خالل دولة القانون» وذلك خالل 
209 ....................................................... أgم 04، 05، و06 دجنرب 2019



277

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
9

211 .......................................................... 2 - االستقباالت والز رات: 
للسلطة •  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  حملكمة  األول  الرئيس  السيد  استقبال 

يناير   16 يوم  وذلك  السودان،  بسفارة  التعاون  بعالقات  املكلف  وداعة  عباس  السيد  القضائية، 
211 ............................................................................. .2019

استقبال حمكمة النقض لوفد قضائي عن جملس القضاء األعلى بدولة فلسطني، وذلك خالل الفرتة • 
من 11 إىل 18 يناير 2019............................................................ 211

استقبال السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية، • 
212 ............. السيد أدهم بركان أوز سفري مجهورية تركيا �ملغرب، وذلك يوم 22 يناير 2019.

استقبال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية، السيد • 
Elhadji Malik SOW رئيس الغرفة املدنية مبحكمة النقض جبمهورية السنغال، وذلك يوم 13 فرباير 

212 ............................................................................. .2019

استقبال حمكمة النقض لوفد قضائي من مجهورية السودان خالل قيامه بزgرة عمل للمملكة املغربية • 
يف الفرتة املمتدة من 09 إىل 21 أبريل 2019............................................. 213

استقبال الرئيس األول حملكمة النقض للسيد عبد هللا بن سعد بن حممد الغريري سفري اململكة العربية • 
214 ................................................. السعودية، وذلك يوم 13 يونيو 2019.

للسيد •  القضائية  املنتدب للمجلس األعلى للسلطة  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  استقبال 
214 ........................ توماس رايلي، سفري بريطانيا �ملغرب، وذلك يوم 25 يوليوز 2019.

زgرة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية، حمكمة • 
215 ......... النقض بفرنسا حلضور مراسيم تنصيب رئيستها األوىل، وذلك يوم 06 شتنرب 2019.

القضائية، •  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  حملكمة  األول  الرئيس  السيد  زgرة 
شتنرب  09 يوم  وذلك   ،2019 القضائية  السنة  افتتاح  مراسيم  حلضور  �سبانيا  العليا  احملكمة 
215 ............................................................................ .2019 

استقبال السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية لوفد • 
من مجهورية أيسلندا، وذلك يوم 04 نونرب 2019......................................... 216

للسيد •  القضائية  املنتدب للمجلس األعلى للسلطة  الرئيس  النقض  الرئيس األول حملكمة  استقبال 
216 ........ شريف مالكوص لرئيس مؤسسة الوسيط جبمهورية تركيا، وذلك يوم 27 نونرب 2019.
217 ............................................................... 3 - الدورات التكوينية:

تنظيم حمكمة النقض دورة تكوينية لفائدة وفد قضائي بوركينايب، وذلك خالل الفرتة املمتدة من 17 • 
217 ................................................................. إىل 23 فرباير 2019.



278

تنظيم حمكمة النقض دورة تدريبية لفائدة قاضية يو[نية، وذلك خالل الفرتة املمتدة من 20 أكتوبر • 
إىل 03 نونرب 2019. ................................................................. 218
218 ..................................................... [نيا: األنشطة ذات الطابع الوطين:

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
218 ................. الندوة الوطنية للتمرين املنظمة �لدار البيضاء، وذلك يوم 01 فرباير 2019.

مشاركة الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف املنتدى • 
الثالث للمحامني املغاربة املقيمني �خلارج حول موضوع: «مدونة األسرة يف ضوء القانون املقارن 
219 ............ واالتفاقيات الدولية»، املنظم مبدينة مراكش، وذلك يومي 08 و09 فرباير 2019.

مشاركة الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف املؤمتر • 
الوطين األول ملوثقي املغرب املنظم مبدينة مراكش حول موضوع: «اململكة املغربية والتعاون األورو- 
219 .................... افريقي: التوثيق قوة اقرتاحية»، وذلك أgم 18، 19، و20 مارس 2019.

افتتاح السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية بر[مج • 
التكوينية املنظمة مبدينة الر�ط لفائدة السادة املسؤولني القضائيني حول: «تنمية املهارات  الدورة 
القيادية وتعميق املدارك املعرفية»، وذلك يوم 10 أبريل 2019.............................. 221

القضائية، •  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  األول حملكمة  الرئيس  السيد  افتتاح 
أبريل  18 يوم  وذلك  فاس،  مبدينة  املنعقد  �ملغرب  احملامني  هيئات  جلمعية   30 املؤمتر  أشغال 
222 ............................................................................ .2019 

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض، الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
امللتقى املنظم مبدينة الر�ط حتت شعار: «مسار مهنة التوثيق العديل بني مطالب التجديد وأسئلة 
223 .................................................. املرحلة»، وذلك يوم 25 أبريل 2019.

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
العامني للملك لدى حماكم االستئناف حول «احملكمة اجلنائية  الوكالء  لفائدة  التحسيسية  الندوة 
223 ........... الدولية واختصاصا�ا»، املنظمة مبدينة الر�ط، وذلك يومي 10 و11 يونيو 2019.

استقبال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية للمستشارين • 
اجلدد امللتحقني مبحكمة النقض، وذلك يوم 12 نونرب 2019.............................. 224

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
اليوم الدراسي املنظم مبدينة الر�ط حول: «مشروع القانون اجلنائي والتعديالت اجلديدة أي فلسفة 
225 ............................... جنائية ألي واقع اجتماعي؟»، وذلك يوم 13 نونرب 2019.

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
الندوة الوطنية املنظمة مبدينة الداخلة حول موضوع: «الدبلوماسية املوازية ودورها احملوري يف خدمة 
226 .......................................... القضاg الوطنية»، وذلك يوم 14 نونرب 2019.



279

التقرير السنوي ملحكمة النقض
2
0
1
9

استقبال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية للمسؤولني • 
228 .................................. القضائيني اجلدد، وذلك يوم اخلميس 21 نونرب 2019. 

القضائية •  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  النقض  األول حملكمة  الرئيس  السيد  مشاركة 
يوم  اجلنسي»، وذلك  االبتزاز  القنيطرة حول موضوع: «مكافحة  مبدينة  املنظم  الدراسي  اليوم  يف 
05 دجنرب 2019..................................................................... 230

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
اللقاء املنعقد مبدينة الر�ط من أجل تقدمي دليل اسرتشادي لقضاة النيابة العامة يف جمال مناهضة 
231 ..................... التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، وذلك يوم 10 دجنرب 2019.

مشاركة السيد الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية يف • 
الندوة العلمية املنظمة مبدينة مراكش حول موضوع: «اخلطأ القضائي يف جمال االعتقال االحتياطي»، 
232 .......................................................... وذلك يوم 13 دجنرب 2019.
اجلزء الرابع: األداء القضائي حملكمة النقض يف أرقام......................................... 235
اجلزء اخلامس: إصدارات حمكمة النقض................................................... 245




	Page vierge

