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  تقـديـم

  
  

لة الفخر واالعتزاز أقدم هذا العدد المتخصص من جم ببالغ
الذي يتضمن أحباث ودراسات واجتهادات  ملفات عقارية

يف  والبناء قضائية حملكمة النقض بشأن منازعات التعمير
المادة الزجرية، المدنية واإلدارية، كما هي منظمة يف قانون 

المتعلق بالتجزئات العقارية  90.25المتعلق بالتعمير، وقانون  90.12
رات، وباقي التشريعات واموعات السكنية وتقسيم العقا

العقارية اخلاصة المرتبطة بوثائق التعمير وتصاميم التهيئة 
العمرانية، وتصاميم التنطيق، والمناشير والدوريات المنظمة 

  .للموضوع
ال شك أن العقار يكتسي أهمية بالغة على المستوى السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي، ويشكل أرضية أساسية للمشاريع 

الصناعية والتجارية واحلرفية والسياحية، وفق السكنية و
سياسة عقارية ترتكز يف جوهرها على استراتيجية عقالنية 
ومتناسقة يف جمال التعمير، بما يسمح باستثمار الرصيد العقاري 
المتاح وتطويره، وحيدد البنيات األساسية والوسائل الكفيلة 

لن عنه أمير بتعزيز الدينامية التي تعرفها بالدنا، وفق ما أع
يف ، حفظه اهللا صاحب اجلاللة الملك حممد السادسالمؤمنين 
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إلى المشاركين يف المناظرة الوطنية  الموجهة ساميةال تهرسال
السياسة العقارية للدولة ودورها يف التنمية "حول موضوع 

 09و 08المنعقدة بالصخيرات يومي ، "االقتصادية واالجتماعية
   :ها، والتي جاء في2015دجنبر 

إننا نتطلع ألن تشكل هذه المناظرة فرصة ساحنة ".. 
للفاعلين يف هذا اال، للقيام بتشخيص جماعي لواقع هذا 
القطاع احليوي، والوقوف على أبرز اإلكراهات التي تعيق قيامه 
بوظائفه، واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية 

  .متكاملة وناجعة
عقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ال خيفى عليكم أن ال.. 

ومن ثم، . ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها
فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز االستثمار المنتج، المدر للدخل 
والموفر لفرص الشغل، والنطالق المشاريع االستثمارية يف خمتلف 

   .تية وغيرهاااالت الصناعية والفالحية والسياحية واخلدما
وباإلضافة إلى ذلك، فهو حمرك ضروري لالقتصاد الوطني، 
ألنه يوفر األرضية األساسية إلقامة خمتلف البنيات التحتية، 

كما تنبني عليه سياسة الدولة يف جمال . والتجهيزات العمومية
التعمير والتخطيط العمراني، وهو اآللية األساسية لضمان حق 

  .انتهى النطق الملكي السامي. .. "المواطنين يف السكن
واألكيد، أن تنوع الملكية العقارية يف المغرب، وتعدد 
األنظمة القانونية المؤطرة لها، خلق وضعية جد معقدة، 
أحضت معه الترسانة القانونية عاجزة على مواكبة التطورات 
والتحوالت التي يعرفها االستثمار يف اال العقاري، مما يستلزم 
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د كل الفاعلين يف القطاع للعمل على إجياد حلول تظافر جهو
عملية ناجعة من أجل اإلسهام يف بلورة توسع عمراني وختطيط 
حضري يكرس العدالة االجتماعية يف بعدها اإلنساني، ويضمن 

  . سكن الئق وكريم للمواطن الذي يتوق إلى العيش يف بيئة آمنة
 ويف هذا السياق، فإن حمكمة النقض تؤكد من خالل

مراعاة هذا التنوع العقاري والتعدد  رقابتها على قرارات اإلدارة،
التشريعي، وضمان التوازن بين الملكية العقارية كحق دستوري، 

، وفق معايير رتفاقات المقررة للمصلحة العامةاألعباء واالوبين 
قضائية تروم إرساء عدالة عقارية مواطنة، وتعزز الثقة يف 

رها دعامة أساسية للحقوق واحلريات السلطة القضائية باعتبا
  .  ورافعة للتنمية على جميع المستويات

اجتهادات حمكمة النقض موضوع هذا أن ولنا اليقين 
ستشكل مادة ، والبناء اإلصدار المتخصص يف قضايا التعمير

علمية للتأصيل الفقهي والتحليل القانوني، وآلية عملية لمالئمة 
مع واقع اإلشكاالت المستجدة، المنظومة التشريعية احلالية 

بما  يضمن النجاعة والفعالية المرجوة من السياسات العقارية، 
مغرب احلرية والتضامن، الذي يقوده ترسيخ دعائم ويساهم يف 

له  أمير المؤمنين صاحب اجلاللة الملك حممد السادس أدام اهللا
  .والتمكين والرفعة والسؤدد والنصر المبين العز

  
  مصطفى فارس

  الرئيس األول حملكمة النقض
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 36القرار عدد 
 2016يناير  19الصادر بتاريخ 

 3212/1/5/2015يف امللف املدين عدد 
  

عدم الرتخيص  – إزالة اجلدران واألعمدة املحملة عليها األساسات
 .من قانون التعمري 66خمالفة املادة  -بإجراءها 

عليه اعتامدا عىل اخلربة  إن املحكمة ملا قضت بإرجاع احلالة إىل ما كانت
التي أثبتت أن إزالة اجلدران هو السبب يف تشقق جدران الغرف والدعامات 

 .األساسية يكون قرارها معلال تعيال سليام ومطابقا للقانون
  رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
النقض ملكية  حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه إدعاء املطلوبة يف

 80689/08ذي الرسم العقاري عدد  4الشقة الكائنة بالطابق األول يف امللك املسمى النرص 
املتكون من العامرة الكائنة  2193/2املستخرج من امللك موضوع الرسم العقاري األصيل عدد 

الة باجلديدة، وأن املدعى عليه يملك األصل التجاري الكائن بالطابق السفيل وعمل إىل إز
اجلدران واألعمدة املحملة عليها األساسات يف الدار املذكورة دون رخصة خمالفا مقتضيات 

املتعلق بالتعمري، وهذا ثابت من حمرض املعاينة املنجز من  12-90من القانون رقم  66املادة 
طرف العون التابع لبلدية اجلديدة وأن ما أقدم عليه أحدث هلا رضرا متثل يف شقوق وإزالة 

لدعامات األساسية التي استند عليها البناء، ملتمسة احلكم بإيقاف األشغال املنجزة مع ا
إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه وإجراء خربة لتحديد األرضار الالحقة بالدعامات األساسية 

. درهم وحفظ حقها يف تقديم مطالبها بعد اخلربة 2000للعقار واحلكم هلا بتعويض قدره 
ومتام اإلجراءات، صدر احلكم ) اص(ربة بواسطة اخلبري عبد الرمحان وبعد إجراء خ
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االبتدائي عىل الطالب برفع الرضر وذلك بإرجاع احليطان واألعمدة التي تشكل الدعامات 
درهم كتعويض عن الرضر  6000,00األساسية للعقار املدعى فيه وبأدائه للمدعية مبلغ 

 .در القرار املطعون فيه بالتأييداستأنفه الطالب، فص. ورفض باقي الطلبات
خرق القانون وخرق القواعد  الوسائل جمتمعة يفحيث يعيب الطالب عىل القرار 

اجلوهرية ونقصان التعليل املوازي النعدامه بعدم اجلواب عىل دفوعه ومناقشتها واملتعلقة 
ع املثار بكون باالستامع للاملك السابق للتحقق من التغيريات املحدثة كام مل جتب عىل الدف

دون ذكر اسمه الكامل، كام أن العنوان غري صحيح، وأن اخلبري ) ل(املقال موجه يف مواجهة 
غري خمتص يف اهلندسة كام أن اخلربة املنجزة غري موضوعية وأن التبليط والتزليج ال يمكن أن 

احل التقايض يؤثر عىل الدعامات األساسية للعقار وأن املطلوبة مل تثبت يف أية مرحلة من مر
 . احلالة التي كان عليها املحل قبل التغيريات التي تزعمها

إن ما أثري بخصوص اخلربة هو جتريح يف اخلبري مل حيرتم الطالب بشأنه  لكن، من جهة،
م التي تلزم تقديم طلب للتجريح يف اخلبري داخل أجل مخسة .م.من ق 62مقتضيات الفصل 

ملا كان موضوع الدعوى يتعلق برفع  ومن جهة ثانية،يينه، أيام من تبليغ املقرر القضائي بتع
تغيري يف األجزاء الرضر بخصوص عقار خاضع لنظام امللكية املشرتكة التي يمنع فيها إدخال 

املشرتكة دون املوافقة املسبقة لكافة الرشكاء والرتخيص من اجلهات املختصة، فإن املحكمة 
قة املطلوبة قد حصلت هبا تشققات بجدران الغرف بعدما ثبت هلا من اخلربة املنجزة أن ش

وجب ترميمها وأن اجلدران التي أزيلت بمحل الطالب هي من األجزاء املشرتكة وأن إزالتها 
ستؤثر عىل الدعامات األساسية للعقار مل تكن بحاجة لسلوك أي إجراء آخر للتحقيق، 

ة إىل ما كانت عليه سليام ومطابقا ويكون تعليلها ملا انتهت إليه من رفع للرضر وإرجاع للحال
فإن صفة املطلوب يف الدعوى حتققت منها املحكمة بعدما ثبت هلا  ومن جهة ثالثة،للقانون، 

أن التغيريات التي نتج عن الرضر موضوع الدعوى أحدثت بمحله، وعدم جواهبا عىل 
عقار حيل حمل سلفه ملتمس استدعاء املالك السابق للعقار غري مؤثر باعتبار الطالب مالكا لل

 .يف حقوقه والتزاماته املقررة بقوة القانون، والوسائل عىل غري أساس
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 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

 
: املحامي العام -جواد اهناري  السيد :املقرر -الناظفي اليوسفي السيد : الرئيس

 .السيد الفالحي حممد
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 27القرار عدد 
 2016ر يناي 19الصادر بتاريخ 

 1568/1/4/2014يف امللف املدين عدد 
  

  .أثرها عىل القسمة العينية –وثائق التعمري 
احملكمة ملا صادقت على تقرير اخلربة وقضت بالقسمة وفق ما جرى به إن 

منطوق قرارها دون مراعاة ضوابط وثائق التعمري اخلاضع له العقار املدعى فيه، ودون 
ثائق التعمري املطبقة على العقار املدعى فيه من خمطط أن تعتمد خبريا مهندس إلعمال و

مديري وتصميم يئة وتصميم تنطيق، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو مبثابة 
  .انعدامه

  نقض وإحالة
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوب تقدم بمقال  حيث
لدى املحكمة االبتدائية بسال، عرض فيه أنه يملك شياعا العقار ذا الرسم عدد  افتتاحي

، وأن مساحة املدعى فيه تبلغ هكتارا 45/153مع الطاعن الذي يملك  108/153ر بنسبة /19419
سنتيارا والتمس انتداب خبري لقسمته وفرز نصيبه وأمر السيد املحافظ عىل  99آرا و 92و

ره بتسجيله بعد إفراد رسم خاص به وأرفق مقاله بشهادة امللكية للمدعى األمالك العقارية ملق
وأمرت . وأجاب املطلوب بعدم ممانعته يف القسمة إن أمكنت العينية، أو بيعه باملزاد. فيه

الذي اقرتح مرشوعا للقسمة العينية واقرتح ثمن ) ط(املحكمة بخربة عينت هلا اخلبري حممد 
وبعد انتهاء األجوبة والردود، قضت املحكمة االبتدائية . ألخذ هباالبيع باملزاد، عند عدم ا

بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد " 549/1402/2011يف امللف عدد  24/7/2012بتاريخ 
ر الكائن بالعيايدة سال قسمة عينية وفقا ملرشوع القسمة املقرتح من طرف اخلبري السيد /19419
، واستأنفه الطاعن "9/04/2012ع بكتابة ضبط هذه املحكمة بتاريخ يف تقريره املود) ط(احممد 
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مشريا بأنه يتعذر قسمة املدعى فيه عينا لتواجده باملدار احلرضي وأنه حسب خمطط الوكالة 
ولن يتسع هلا نصيب الطاعن  2م 400احلرضية فاملدعى فيه خصص لفيالت أقل مساحة هبا 

وأمرت املحكمة بخربة . ملدعى فيه باملزاد العلنيحسب تقرير اخلربة أعاله، والتمس بيع ا
والذي اقرتح مرشوعني للقسمة العينية مع القرعة، وبعد انتهاء ) ع(عينت هلا اخلبري بنعاشري 

بتأييد احلكم املستأنف مع تعديله بإجراء "أوجه الدفع والدفاع، قضت حمكمة االستئناف 
املرشوعني املقرتحني من طرف اخلبري القسمة بني الطرفني، وذلك بإجراء القرعة بشأن 

، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتني "29/4/2013املؤرخ يف ) ع(بنعاشري 
 .نيابته عن املطلوب ومل جيب) ش(وأثبت األستاذ حممد 

 :يف شأن الوسيلة الثانية
ذلك أنه من حيث عاب الطاعن القرار بنقصان وفساد التعليل املنزل منزلة انعدامه، 

املقرر أن تكون القسمة عادلة وأن يكون احلكم معلال كافيا وسليام وأنه بالنظر ملساحة املدعى 
، واملدعى فيه خصص لبناء فيالت ال 2م185676فيه ونصيب الطاعن فيه فإن حصته حمددة يف 

أثار بأن منها للطاعن وأنه  %42بقع فيالت  9أي ما يعادل  2م 400تقل مساحة الواحدة فيه عن 
املرشوعني املقرتحني باخلربة التي اعتمدهتا املحكمة يفضيان معا إىل أن نصيب الطاعن لن 

الذي اشرتط أن ال تقل  181/2009يكون صاحلا للغرض املقرر واملخصص حسب املرسوم 
، واستدل عىل 2م 20وبرشط أن ال يقل عرض أي قطعة عن  2م 400مساحة الفيال الواحدة عن 

بيانات صادرة عن الوكالة احلرضية وبنسخة تقرير اخلربة احلرة املنجزة من اخلبري ذلك بورقة 
دون أن يراعى القرار موضوع الطعن ذلك أو جييب عنه أو يلتفت إىل اخلربة ) أ(حلبيب 

املستشهد هبا من الطاعن، مما يعترب معه ناقص التعليل، وأثار بأنه دفع بأن ما نابه من أحد 
تي اعتمدهتا املحكمة ال حيقق عدالة القسمة، والذي لن خيلو من تواجده يف مرشوعي اخلربة ال

طرف املدعى فيه املوايل جلهة البحر أو باجلهة املقابلة هلا، واحلال أن املوقع األول تشقه طريق 
واملوقع الثاين  2م 2019مرتا حسب تصميم التهيئة مما سيضيع مساحة ال تقل عن  30عرضها 

، يف حني أن املساحة 2م 660مرتا ما سيضيع مساحة ال تقل عن  25يق عرضها خترتقه بدوره طر
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التي ستستغرقها الطرق املقررة هي تكليف جيب أن حيتمله الطرفان ال الطاعن وحده، ومن 
جهة أخرى فالقسمة جاءت جمحفة يف حقه وهذا مربر لنقض القرار، واستدل عىل ذلك ببيان 

واملحكمة بعدم التفاهتا ملا أثاره الطاعن . ن كال االحتاملنيختطيط يبني الرضر الذي يلحقه م
كان قرارها ناقص التعليل وفاسده وهو بمثابة انعدامه، واخلبري بالنظر حلصة الطاعن يف 
املدعى فيه والتي تقل عن التي للمطلوب بحوايل ضعفني ونصف كان عليه أن يأخذ املساحة 

جمموع مساحة املدعى فيه ال من املساحة املخصصة  التي تستغرقها الطريقان املشار هلام من
ألحدمها فقط، واملحكمة ملا اعتمدت اخلربة وهي عىل نحو ما ذكر جاء قرارها ناقصا نقصانا 

من  417من قانون املسطرة املدنية وملقتضيات الفصل  345ينزل منزلة انعدامه وخارقا للفصل 
أن مقرتحي اخلبري إلجراء القسمة غري  قانون االلتزامات والعقود، والطاعن أشار كذلك

والقرار ملا اعتمد ذلك كان ماسا . متكافئني وهو ما جيعلها تنطوي عىل غرر يبطل عقدها
بحقوق الدفاع وفاسد التعليل والطاعن متسك ببيع املدعى فيه باملزاد العلني دفعا للرضر من 

ركة يف املزاد ومتلك سائر العقار جهة وإلتاحة الفرصة للراغب يف البيع من الرشيكني يف املشا
موضوعه، وبذلك فقط يرتفع الرضر عن الرشيك اآلخر واملحكمة ملا التفتت عن ذلك، 

 . تكون قد مست حقوق الطاعن، مما يعرض قرارها النقض
ما عابه الطاعن يف الوسيلة، ذلك أنه أثار بأن املدعى فيه يقع داخل املدار  صح حيث

مرت مربع وفقا لوثائق  400ال تقل مساحة الواحدة منها عن  احلرضي وأنه خمصص لفيالت
التعمري، وأن املصادقة عىل تقرير اخلبري الذي اقرتح مرشوعني ال حتقق عدالة القسمة، ألن ما 
ينوبه بمقتضاها مساحة تستغرقه الطريق، واحلال أن املساحة التي تستغرقها الطريق املقررة 

، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا صادقت عىل هي تكليف جيب أن يتحمله الطرفان
وقضت بالقسمة وفق ما جرى به منطوق قرارها، دون مراعاة ) ع(خربة اخلبري بنعاشري 

الضوابط املسنونة بمقتىض وثائق التعمري اخلاضع له العقار املدعى فيه، ودون أن تعتمد خبريا 
ار املدعى فيه من خمطط مديري وتصميم هتيئة مهندس إلعامل وثائق التعمري املطبقة عىل العق

 .وتصميم تنطيق، تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض
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 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

 
املحامي  -عبد الواحد مجايل اإلدرييس  السيد :املقرر - حسن منصفالسيد : الرئيس

 .السيد نور الدين الشطبي: عامال
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 28القرار عدد 
 2016يناير  14الصادر بتاريخ 

 894/4/1/2015يف امللف اإلداري عدد 
 

عدم احترام تصميم مكتب  - حمضر معاينة –طلب إلغاءه  –باهلدم قرار
  .أثره –الدراسات 

حمضر معاينة حرره  ا علىدااعتم رفضت طلب إلغاء قرار اهلدم ملا إن احملكمة
بالتصميم املنجز من  اإلشارة إىل عدم التقيد ، وتضمنموظفون هلم صالحية حتريره

وفقا لرخصة  الطابقني الثاين والثالثطرف مكتب الدراسات بشأن تدعيم البناية لبناء 
  .البناء املسلمة، تكون قد عللت قضاءها تعليال كافيا وسليما

 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
ومنها القرار املطعون فيه بالنقض املشار مراجعه أعاله  ،خذ من أوراق امللفحيث يؤ
 27تقدم بمقال إىل املحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ  - طالب النقض -) ل(أن السيد حممد 

عرض فيه أنه يملك مجيع الدار الواقعة بالطابق األول وهوائها من البناية املقامة ، 2013ماي 
من جتزئة كريمة بمدينة مارتيل حيث حصل عىل ترخيص بناء  163ضية رقم عىل القطعة األر

إال أنه  ،طابق ثان وثالث كام حصل عىل شهادة مهندس تؤكد أن الطابقني ال يؤثران عىل البناء
وهذا املقرر األخري يعترب غري  ،فوجئ بمحرض معاينة وأمر فوري بإيقاف األشغال واهلدم

الرخصة مل يطالب باإلدالء بموافقة املالك الساكن بالطابق  ألنه حلظة حصوله عىل ،مرشوع
ن املقرر استند إىل حمرض معاينة يفيد عدم احرتام التصميم املنجز من طرف أاألريض، و

مكتب الدراسات من حيث تدعيم البناية يف حني ال يوجد أي تصميم بالتاريخ الوارد 
ي جيري البناء حتت مسؤوليته ال تفيد بمحرض اللجنة والتصميم واحرتم شهادة املهندس الذ

صدر احلكم القايض بإلغاء األمر باهلدم عدد  ،وبعد املناقشة .ذلك، ملتمسا إلغاء مقرر اهلدم
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. مع ترتيب اآلثار القانونية عىل ذلك 16/04/2013الصادر عن عامل عاملة املضيق بتاريخ  180
التي  ،االستئناف اإلدارية بالرباطاستأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام حمكمة 

قضت بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن 
 .بالنقض

 : يف وسيلتي النقض جمتمعتني لالرتباط
ذلك أن  ،حيث يعيب الطالب القرار املطعون فيه بتحريف الوقائع وفساد التعليل

املطعون فيه عىل عدم احرتام البناء املقام للرخصة وأن اإلدارة استندت يف مقررها اإلداري 
الوكيل القضائي للمملكة أكد يف جوابه بأنه تدخل العامل الختاذ قرار اهلدم كان بناء عىل 

كام أنه وإن أشار إىل أن الرخصة  ،حمرض املخالفة املحرر من طرف عون تابع جلامعة مارتيل
فإن األمر كان يقتيض سحب الرخصة  ،حلرضيةسلمت دون احلصول عىل استشارة الوكالة ا

وأن الطاعن أكد يف مجيع املراحل أنه دعم البناية املشيدة  ،فقط دون جتاوز ذلك إىل إقرار اهلدم
وهو ما وقفت عليه حمكمة الدرجة األوىل ويفند ما جاء يف  ،مدليا بشهادة املهندس املختص

ا للتأكد من الواقعة قبل إصدار قرارها وال وكان عىل املحكمة أن جتري حتقيق ،حمرض املعاينة
استشارة الوكالة احلرضية ) وهو عدم(جيوز لإلدارة من جهة أخرى أن تستند إىل سبب جديد 

ألنه جاء بعد رفع الدعوى من طرف الطالب وهو أمر ال يد للطالب فيه مما يعرض القرار 
 .املطعون فيه للنقض

ما ثبت هلا من أن مقرر اهلدم اعتمد املحكمة أسست قضاءها عىل  حيث إن ،لكن
حمرض معاينة حرره موظفون هلم صالحية حتريره بام ورد فيه من أن الطالب مل يتقيد بالتصميم 
املنجز من طرف مكتب الدراسات بشأن تدعيم البناية لبناء الطابقني الثاين والثالث وفقا 

 ،ك العامرة بإضافة الطابق الثاينلرخصة البناء املسلمة كام مل يدل املدعي بموافقة باقي مال
دام الطالب مل يدل  وهي باستنادها عىل ما ذكر تكون قد عللت قضاءها تعليال كافيا وسليام ما

دامت البيانات الواردة به كافية لتربير املقرر  وما ،بام يثبت ما خيالف حمرض معاينة املخالفة
 .اساإلداري املطلوب إلغاؤه، وما بالوسيلتني عىل غري أس
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 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

 
السيد : املحامي العام -امحد دينية  السيد :املقرر - السيد عبد املجيد بابا أعيل : الرئيس

 .سابق الرشقاوي
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 18القرار عدد 
 2016يناير  07الصادر بتاريخ 

 2880/4/1/2013يف امللف اإلداري عدد 
  

 .حجيتها –خربة  –يته مرشوع – قرار إيقاف أشغال البناء
إن املحكمة ملا اعتربت أن قرار إيقاف أشغال البناء مستندا عىل أساس 
سليم بعلة أن اخلربة أثبتت خمالفة األشغال اجلارية يف البناية ملا هو مرخص به من 

  .أعمدة حاملة عىل مستوى الواجهات، تكون قد عللت قرارها تعليال سائغا
 رفض الطلب

 ك وطبقا للقانونباسم جاللة املل
 03/10/2010حيث يستفاد من أوراق امللف، وحمتوى القرار املطعون فيه أنه بتاريخ 

بمقال أمام املحكمة اإلدارية بأكادير، عرضت فيه أهنا متلك عامرة ) ص.ج(تقدمت رشكة 
مكرر لبناء  3540وحصلت عىل رخصة البناء رقم  65208منشأة عىل الرسم العقاري عدد 

لكنها فوجئت بإيقاف أشغال البناء من طرف اجلامعة املذكورة .  08/05/2008بتاريخ طابق ثاين 
ودون تبليغها بأي قرار كتايب بذلك، والتمست احلكم بإلغاء قرار اجلامعة احلرضية ألكادير 
القايض بإيقاف أشغال البناء مع إلغاء قرارها الضمني القايض بعدم منحها رخصة التجديد 

أجابت الوكالة  .نفس األشغال مع ما يرتتب من آثار قانونية عىل ذلكمن أجل القيام ب
وبعد أمر املحكمة  .احلرضية ألكادير واملجلس اجلامعي ألكادير ملتمسني رفض الطعن

 09/180بإجراء اخلربة التقنية ومتام اإلجراءات، قضت املحكمة بإلغاء القرار اإلداري عدد 
بإيقاف األشغال وبإلغاء  04/07/2009كادير بتاريخ الصادر عن رئيس اجلامعة احلرضية أل

مكرر مع ما  3540القرار الضمني برفض جتديد الرتخيص بالبناء موضوع الرخصة رقم 
استأنفته اجلامعة احلرضية ألكادير أمام حمكمة االستئناف  .يرتتب من آثار قانونية عن ذلك

وخربة ثانية ) ع(اخلبري اسامعيل اإلدارية بمراكش التي بعد إجرائها خلربة أوىل بواسطة 
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والبحث واستيفائها لإلجراءات قضت يف قرارها املشار إىل مراجعه ) ب(بواسطة اخلبري امحد 
 .أعاله بإلغاء احلكم املستأنف وتصديا برفض الطعن وهو القرار املطعون فيه بالنقض

 .يف الوسيلة الفريدة للنقض بفرعيها األول والثاين لالرتباط
ب الطالبة القرار املطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل لكون حمكمة وحيث تعي

االستئناف جتاهلت كون الطالبة مرخص هلا من طرف اجلامعة املطلوبة، وأن ذلك خيوهلا احلق 
يف إقامة طابق ثاين عىل العامرة اململوكة هلا والحتواء الرخصة للفظ مكرر إلقامة الطابق 

أكد أحقيتها يف ذلك والقرار املطعون فيه حرص ) ب(ري امحد املذكور مع تعليته وأن اخلب
الرتخيص املمنوح هلا يف إحداث التغيريات الداخلية بالطابق الثاين ومل يرد عىل ما متسكت به 

وبخرق القانون . سيام وأنه مل يثبت يف حقها أي خمالفة لقانون البناء والتعمري .من وسيلة بشأنه
 01/20/2010طلب جتديد رخصة البناء املرفوع إليه بتاريخ  ألن سكوت رئيس اجلامعة عن

من قانون التعمري، والقرار املطعون فيه بالنقض  48يعترب ترخيصا حسب مفهوم الفصل 
جتاهل اجلواب عن هذا الطلب مما يعترب خرقا ملقتضيات الفصل الثالث من قانون املسطرة 

 .املدنية مما يعرضه للنقض
ملا تتمسك به الطالبة فإن حمكمة االستئناف ملا عللت قرارها بام  لكن، حيث إنه وخالفا

تبني أهنا تضمنت التأكيد عىل ) ب(أنه باستقراء اخلربة املنجزة من طرف اخلبري امحد "أتت به 
تضمن اإلشارة إىل رأي بقبول إحداث  03/27/2008أن حمرض اجتامع جلنة املشاريع املؤرخ يف 

ط دون املساس بالواجهة اخلارجية، واستنادا إىل هذا الرأي تم تغيريات بالطابق الثاين فق
مكرر من طرف رئيس املجلس البلدي بأكادير بتاريخ  3540تسليم رخصة البناء عدد 

 2009مارس  23، وأن الوكالة احلرضية بأكادير بموجب مراسلة صادرة بتاريخ 08/05/2008
اية ختالف ما هو مرخص به من أعمدة اعتربت أن األشغال اجلارية يف البن 3579حتت رقم 

أمتت هدم البناء والسيام الطابق ) الطالبة(حاملة عىل مستوى الواجهات وأن املستأنف عليها 
 …الثاين خالفا ملوضوع طلب الرتخيص الذي متت املوافقة عليه من طرف اللجنة املذكورة 

الستنبات أعمدة مسلحة وبثبوت هدم الطابق الثاين واستحداث فتحات يف السرتة الواقية 
تستدعيها الرضورة لرفع سقف هذا الطابق تكون قد خالفت ما هو مرخص هلا به لتخلص 
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إىل أن قرار إيقاف األشغال وقرار رفض جتديد الرتخيص بالبناء مستندين عىل أساس سليم 
وأن جتديد الرتخيص بالبناء يفرتض مرشوعية الرتخيص املطلوب جتديده واستيفاء طلب 

ديد للمقتضيات القانونية املطلوبة، فإهنا بذلك تكون قد أسست لقضائها بشكل سليم التج
  .وعللت قرارها تعليال سائغا وما بالوسيلة عىل غري أساس

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

 
املحامي  -عبد السالم نعناين  السيد :املقرر - السيد عبد املجيد بابا أعيل : الرئيس

 .السيد سابق الرشقاوي: العام
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 5القرار عدد 
 2016يناير  07الصادر بتاريخ 

 1560/4/1/2013يف امللف اإلداري عدد 
  

تطبيق  - أثره  - عدم اجلواب  - يوما  60مرور  -  طلب رخصة البناء
  .من قانون التعمري 48املادة 

ملا كان طلب رخصة البناء املرفوع إىل رئيس املجلس البلدي قد بقي بدون 
يوما، فإن املحكمة عندما اعتربت ذلك بمثابة إذن ضمني  60جواب رغم مرور 

من قانون التعمري، وعللت قرارها  48بالبناء، تكون قد طبقت مقتضيات املادة 
 .تعليال كافيا

 رفض الطلب
 :األساس القانوين

يف حالة سكوت رئيس جملس اجلامعة تعترب رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين "
 ."تاريخ إيداع طلب احلصول عليهامن 

 ).من قانون التعمري 48املادة (
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف 
أن املطلوبة مصحة  228عدد  158/5/2012يف امللف رقم  20/02/2013اإلدارية بمراكش بتاريخ 

، عرضت فيه أهنا 18/02/2010تقدمت بمقال أمام املحكمة اإلدارية بمراكش بتاريخ  )ب.ا(
قررت إدخال جمموعة من اإلصالحات عىل البناء الذي تنشط فيه كام يسمح هلا بذلك عقد 
الكراء، وأهنا تعاقدت مع مهندس معامري الذي أودع طلب رخصة مرفق بجميع وثائق 

الح املختصة وبقي هذا الطلب بدون جواب رغم مرور أكثر التعمري بتغيري البناء لدى املص
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من  48يوما من تاريخ اإليداع مما تعترب معه الرخصة مسلمة وفق مقتضيات املادة  60من 
علمت أن عامل عاملة مراكش أصدر أمرا باهلدم،  04/02/2010قانون التعمري، وبتاريخ 

، أجاب رئيس 1525حتت عدد  26/11/2009ملتمسة احلكم بإلغاء األمر باهلدم الصادر بتاريخ 
تكرتي ) ط.ا(مفادها أن مصحة ) ع(املجلس اجلامعي بأنه توصل بشكاية من السيد املهدي 

منه الفيال التي تستغلها وأن عقد الكراء يسمح بإدخال تغيريات داخل املحل، غري أنه فوجئ 
اذ كافة التدابري إلهناء بإضافة بنايات خارج األساسات لتوسيع املصحة فأنذر مالكها باخت

وبناء . املخالفة وإصدار أمر بإيقاف األشغال ووجه شكاية إىل وكيل امللك بابتدائية مراكش
عىل ذلك، أصدر عامل مراكش قرارا باهلدم ملتمسا يف الشكل بعدم قبول الطلب لعدم 

عنه وايل  من امليثاق اجلامعي وموضوعا برفضه، كام أجاب 48ممارسة الطاعنة ملسطرة الفصل 
مراكش ملتمسا رفض الطعن ألن قرار اهلدم أسس عىل بناء طابقني أريض وعلوي بدون 

وبعد متام اإلجراءات، قضت املحكمة باالستجابة للطلب وذلك بإلغاء القرار . ترخيص
اإلداري املطعون فيه بحكم استأنفه املجلس اجلامعي وعامل مراكش، فأصدرت حمكمة 

قىض بإلغائه وتصديا برفض  928عدد  10/11/2010اكش قرارا بتاريخ االستئناف اإلدارية بمر
أمام حمكمة النقض التي قضت بموجب قرارها ) ب.ا(الطلب، طعن فيه من طرف مصحة 

بنقضه وبإحالة امللف عىل املحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد 
عليها امللف بتأييد احلكم املستأنف، وهو اإلحالة قضت حمكمة االستئناف اإلدارية املحال 

 . القرار املطعون فيه
 :يف وسيلتني النقض األوىل والثانية جمتمعتني لالرتباط

حيث يعيب الطالب القرار املطعون فيه بفساد التعليل املوازي النعدامه، وبخرقه 
يدة يف ذلك من قانون التعمري، ذلك أن املحكمة ملا عللت قضاءها مؤ 68ملقتضيات املادة 

احلكم املستأنف مل تعترب أن مربط الفرس يف النازلة ليس عدم اجلواب عىل رخصة البناء وإنام 
هو قرار اهلدم الذي صدر بصفة قانونية بعد أن توصلت املطلوبة باإلعذار واألمر بإيقاف 

ما األشغال بعد أن تبني لإلدارة أهنا قامت ببناء طابقني أريض وعلوي بدون ترخيص، وهو 
خيول العامل عند اكتشاف املخالفة وبطلب من رئيس اجلامعة ومن تلقاء نفسه وبعد إيداع 
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من قانون التعمري أن يأمر هبدم البناء  66الشكاية لدى وكيل امللك املنصوص عليها يف املادة 
للضوابط املقررة وهو ما حصل بالفعل بعد أن قامت املطلوبة بام خيالف القانون دون 

 إذن من مالك العقار أو احلصول عىل رخصة بذلك من اجلهات املعنية، خاصة احلصول عىل
وأن عقد الكراء املتمسك به من طرفها ال يعطيها احلق يف إضافة بناءات خارج الفيال وإنام 
يعطيها فقط يف إدخال تعديالت داخلها، واملحكمة قد أولت البند اخلامس من العقد املذكور 

 .رارها للنقضتأويال خاطئا وعرضت ق
يف الوسيلتني فإن املحكمة وتقيدا منها بقرار حمكمة النقض  لكن، وخالف الوارد

أمرت بإجراء بحث بخصوص نقطة اإلحالة وعرضت خالله عىل األطراف حمارض املعاينة 
املنجزة من طرف األعوان التابعني للجامعات احلرضية ملراكش، فرصح بخصوصها املطلوب 

ال توصل باإلعذار وقام بإيقاف األشغال فورا، واستنتجت بكون أنه فع) ي(الدكتور 
املسطرة السابقة لقرار اهلدم وإن بورشت يف مواجهة املستأنف عليها املطلوبة فإن حمكمة 

، اعتربت أن 1455/4/1/2010يف امللف رقم  02/02/2012بتاريخ  86النقض يف قرارها عدد 
من  48ن ضمني بالبناء طبقا ملقتضيات املادة املستأنف عليها املذكورة قد حصلت عىل إذ
حيث صح ما عابت به الوسيلتان القرار ": قانون التعمري عندما عللت قضاءها بام ييل

املطلوب نقضه ذلك أن الطاعنة، وحسب ما عرض أمام حماكم املوضوع وكام هو ثابت يف 
ح املختصة بطلب بواسطة مهندس معامري لدى املصال 03/03/2009امللف، تقدمت بتاريخ 

يتعلق بتغيري البناء والقيام بأشغال توسيع املصحة وأن هذا الطلب قد حيض بموافقة قسم 
التعمري التابع لوزارة السكنى والتعمري والتنمية املجالية، حسب ما هو وارد يف التصميم 

ة وأن تقديمها لطلب احلصول عىل الرخصة اخلاص "رأي مطابق"املدىل به واحلامل لعبارة 
بالبناء إىل رئيس املجلس البلدي قد بقي بدون جواب وهو ما يعترب إذنا ضمنيا بالرتخيص 

من قانون التعمري، وبالتايل فإن مواجهة الطاعنة  48بالبناء حسب ما تنص عليه املادة 
منه مل يكن مرتكزا عىل أساس واعتبارا لكونه  86و 66بمقتضيات املادة املذكورة وكذا املادتني 

املذكورة من حمتواها علام أن البند اخلامس من عقد الكراء املربم بني الطاعنة  48املادة أفرغ 
ومالك العقار خيوهلا احلق يف القيام بكل اإلصالحات والتغيريات والبناءات والرتميامت التي 
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ورتبت عىل ذلك تأييدها للحكم املستأنف الذي قىض بإلغاء القرار  "...تدعو إليها الرضورة
داري املطعون فيه لسبقية احلسم يف اإلذن الضمني بالبناء كام فصل أعاله وما يرتتب عىل اإل

مل خترق املقتىض املحتج بخرقه وعللت قرارها تعليال . ذلك من طرف اإلدارة السابقة عليه
 .كافيا، وما أثري بالوسيلتني غري جدير باالعتبار

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

 
املحامي  -املصطفى الدحاين  السيد :املقرر -السيد عبد املجيد بابا أعيل : ئيسالر

 .السيد سابق الرشقاوي: العام
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 360 القرار عدد
 2015 يونيو 30الصادر بتاريخ 
 4672/1/4/2014 يف امللف املدين عدد

 
وجوب اللجوء  –استحالة إجراءها بالنظر لوثائق التعمري  - قسمة عينية 

  .لتصفيةإىل قسمة ا
إن املحكمة ملا صارت إىل قسمة التصفية بعدما ثبت هلا من خالل تقرير 
اخلربة استحالة إجراء قسمة عينية يف املدعى فيه بعلة أن وثائق التعمري ال تسمح 
بإحداث التجزئة إال يف حدود مائتي مرت، يف حني أن أصغر نصيب ملشتاع يف 

تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون املدعى فيه ال يتعدى مائة ومخسني مرتا، 
 . وعللت قرارها تعليال سائغا قانونا

 رفض الطلب
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبني تقدموا بتاريخ 
أهنم يرغبون يف إهناء  لدى املحكمة االبتدائية بتامرة بمقال افتتاحي، عرضوا فيه 01/02/2010

ر، والتمسوا /55119حالة الشياع مع الطاعنني بخصوص امللك موضوع الرسم العقاري عدد 
وأجاب الطاعنون بأهنم ال يامنعون يف إجراء . احلكم بقسمته، وأرفقوا املقال بشهادة امللكية

من  قسمة عن طريق التجزئة السكنية وفق تصميم هتيئة املدينة حتى يتمكن كل مالك
وبعد أن أمرت املحكمة االبتدائية بإجراء خربة أنجزها . االستفادة مما ينوبه من بقعة سكنية

، والذي انتهى يف تقريره إىل اقرتاح ثمن افتتاحي لبيع املدعى فيه بواسطة )م(اخلبري حممد 
يف امللف  13/03/2013املزاد العلني، وانتهاء األجوبة والردود، أصدرت حكام بتاريخ 

 "سعد"بإهناء حالة الشياع بني أطراف الدعوى يف العقار املسمى ": قىض 47/21010/22
ر الكائن بعاملة الصخريات متارة، واملصادقة عىل تقرير /55119موضوع الرسم العقاري عدد 
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وذلك ببيعه باملزاد العلني عىل ) م(اخلربة املنجز عىل ذمة القضية من طرف اخلبري السيد حممد 
ن االفتتاحي النطالق املزاد هو مخس عرشة مليونا ومئتان ومخسة وعرشون أن يكون الثم

وبتوزيع ناتج البيع عىل مجيع املالكني كل حسب حصته يف  )درهم 15.225.000,00(ألف درهم 
واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت حمكمة االستئناف . "امللك

 ثالث وسائلالقرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن  ، وهو"بتأييد احلكم املستأنف"
ثبت األستاذ عبد اهللا الدرقاوي املحامي هبيئة الرباط أواستدعي املطلوب األول ومل جيب و

 .نيابته عن باقي املطلوبني ومل جيب
 :يف شأن الوسيلتني األوىل والثالثة

املتعلق  08/39القانون  من 316حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون بخرق املادة 
بمدونة احلقوق العينية وانعدام التعليل، ذلك أن املطلوبني مل حيرتموا مقتضيات املادة املذكورة 

 .التي توجب تقييد الدعوى تقييدا احتياطيا حتت طائلة عدم القبول، مما يوجب نقض القرار
االستئناف الذي  الطاعنني مل يسبق هلم أن أثاروا ما بالوسيلة بمقال لكن، حيث إن

تتقيد املحكمة بنطاقه وإثارته ألول مرة أمام حمكمة النقض تكون غري مقبولة، والوسيلتان 
 .غري مقبولتني

 :يف شأن الوسيلة والثانية
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم االرتكاز عىل أي أساس قانوين صحيح ملا قىض بام 

ن مساحة العقار املطلوب قسمته هكتار قىض به رغم أن املدعى فيه قابل للقسمة، ذلك أ
واحد ومخسون سنتيارا وجمموع املالك مخس عرشة مالكا ونسبة متلك كل واحد منهم معروفة 
وحمدودة، وأغلبية أطراف الدعوى اتفقوا عىل إهناء الشياع بإجراء قسمة بتية يف ما بينهم بدل 

علام بأن  90/28قا ملقتضيات القانون بيع املدعى فيه باملزاد العلني، كام التزموا بإنجازها طب
إجراء القسمة البتية ال خيالف القوانني والضوابط اجلاري هبا العمل وال حيدث نقصا يف قيمة 
العقار املدعى فيه بل يزيد يف قيمته، إال أن تقرير اخلربة خالف الواقع والقانون وانحاز بشكل 

 .واضح لصالح املطلوبني، مما يوجب نقضه
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ملا ثبت للمحكمة مصدرة القرار املطعون فيه من خالل تقرير اخلربة  إنهلكن، حيث 
املنجز عىل ذمة القضية استحالة إجراء قسمة عينية يف املدعى فيه بالنظر لوثائق التعمري التي ال 
تسمح بإحداث التجزئة إال يف حدود مائتي مرت، يف حني أن أصغر نصيب ملشتاع يف املدعى 

مخسني مرتا، وصارت إىل قسمة التصفية، تكون قد التزمت التطبيق فيه ال يتعدى مائة و
 . السليم للقانون وعللت قرارها تعليال سائغا قانونا، وما بالوسيلة غري جدير باالعتبار

 هلذه األسباب
 .برفض الطلب قضت حمكمة النقض

 
: املحامي العام - املصطفى النوري السيد :املقرر - حسن منصف السيد : الرئيس

 .نور الدين الشطبي لسيدا
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 195القرار عدد 
 2015مارس  05الصادر بتاريخ 

 1996/4/2/2014يف امللف اإلداري عدد 
 

 .رشوطها –مسؤولية اإلدارة  –حكم بإلغاءه  -  قرار إيقاف أشغال البناء
إن املحكمة ملا اعتربت أن عدم مرشوعية قرار إيقاف أشغال البناء ثابتة 

وقضت تبعا لذلك بالتعويض دون مراعاة أن مسؤولية بمقتىض أحكام قضائية، 
اإلدارة عن األرضار الناجتة عن إلغاء قرار إداري ال تكون قائمة يف مجيع احلاالت 
وإنام جيب يف كل حالة عىل حدة التأكد من السبب الذي من أجله تم اإللغاء وما 

 .عليلإذا كان من األسباب اجلوهرية أو الشكلية، يكون قرارها ناقص الت
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف 

 5أنه بتاريخ  322رقم  880و 508/1914/2013يف امللف  26/03/2014اإلدارية بمراكش بتاريخ 

بوكالة بواسطة نائبه بمقال ) ل(اهيم النائب عنها ابر) ب(تقدمت السيدة ليىل  2012يوليوز 
مرت  6000افتتاحي أمام إدارية اكادير تعرض فيه أنه سبق أن اشرتت قطعة أرضية مساحتها 

مربع خصصت لبناء مدرسة خاصة وأنه وقع إعداد امللف بالكامل بام يف ذلك دفرت 
فوجئ بقرار التحمالت وحصلت عىل رخصة البناء ورشع يف القيام بأشغال البناء إال أنه 

إداري يقيض بإيقاف أشغال البناء دون تعليل وأنه أمام هذا الوضع اضطر العارض نيابة عن 
موكلته إىل إيقاف أشغال البناء واللجوء إىل القضاء اإلداري وأنه بعد عرض النزاع عىل هذا 

 714الذي قىض بإلغاء قرار اإليقاف املؤيد بموجب القرار عدد  11األخري صدر احلكم عدد 
الصادر عن حمكمة االستئناف والذي مل يكن موضوع طعن بالنقض واعتبارا لكونه يف حتمل 
مصاريف اقتناء مواد البناء وما تعرضت له من ضياع فضال عن توقيف العمل ملا يناهز سنتني 
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درهم مع انتداب  5000,00خالل مراحل التقايض التمس احلكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 
اخلسائر العالقة بعقاره وحتديد قيمة التعويض املستحق عىل ضوء التوقف عن خبري لتحديد 

األشغال مع مقارنة أثمنة مواد البناء خالل سنة اإليقاف مع سنة إيداع املقال احلايل وانتداب 
خبري يف املحاسبة لتحديد نسبة األرباح التي فقدها واملحتمل حصدها لو أن املرشوع استمر 

حقه يف التعقيب عىل اخلربة وحتميل املدعى عليها الصائر وبعد إجراء خربة  يف البناء مع حفظ
واستنفاد اإلجراءات املسطرية أصدرت املحكمة اإلدارية حكمها القايض بأداء الدولة 

للمدعية تعويضا إمجاليا ) وزارة الداخلية عاملة العيون(املغربية يف شخص رئيس احلكومة 
ئد القانونية من تاريخ هذا احلكم وحتميل املحكوم عليها درهم مع الفوا 86750,00قدره 

) ب(الصائر بالنسبة فاستأنف هذا احلكم من طرف والية العيون يف شخص الوايل وليىل 
والوكيل القضائي أمام حمكمة االستئناف اإلدارية بمراكش التي قضت بإلغاء احلكم 

تصديا برفض الطلب بشأهنا وبتأييده املستأنف جزئيا فيام قىض به من فوائد قانونية واحلكم 
 .يف الباقي وهو القرار املطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي

 :يف شأن الفرع األول من الوسيلة الثانية والثالثة 
حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه بعدم االرتكاز عىل أساس ونقصان التعليل 

ىل فرض ثبوت عدم مرشوعيته ال تتأتى إال ذلك أن املطالبة بالتعويض عن قرار حتى ع
بوجود خطأ جسيم أو انحراف يف استعامل السلطة واملحكمة ملا ردت الدفع املتمسك به من 
طرف الطالب يف املرحلة االبتدائية معتربة أن التعويض املحكوم به مبني عىل أساس خطأ 

إليه حمكمة الدرجة الثانية ال  اإلدارة املتمثل يف إصدارها لقرار ثبت عدم مرشوعيته فام ذهبت
يستند عىل أساس لكون دعوى اإللغاء ختتلف عن دعوى التعويض يف إطارها ورشوطها 
فالقضاء اإلداري دأب وهو ينظر يف املسؤولية التقصريية املرتتبة عن القرار اإلداري الفردي 

اء وأن تكون نجده يشرتط أن يكون هذا القرار قد ثبتت عدم مرشوعيته بعد الطعن باإللغ
عدم املرشوعية هذه لعيب جوهري جسيم أو االنحراف يف استعامل السلطة باعتبار أن هذا 
العيب وذلك االنحراف هو اخلطأ اجلسيم الناتج عن مسلك اإلدارة عند إصدارها للقرار 

 .فجاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض
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بعدم استحقاق  حيث استندت املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه يف رد الدفع
املطلوب للتعويض نظرا لعدم ثبوت كون القرار اإلداري الذي ثم إلغاؤه مشوب بخطأ 

إقرار مسؤولية اإلدارة عن "جسيم أو انحراف يف استعامل السلطة إىل ما جاءت به من أن 
األرضار التي تسببها القرارات اإلدارية املعيبة بأحد عيوب عدم املرشوعية عن األرضار التي 

سببها القرارات اإلدارية املعيبة بأحد عيوب عدم املرشوعية للمعنيني هبا واعتربها خطأ ت
إداريا مرتبطا بمسؤولية اجلهة التي صدر عنها، وأن عدم مرشوعية القرار اإلداري يف نازلة 

يف حني أن مسؤولية اإلدارة عن األرضار الناجتة عن  "...احلال ثابتة بمقتىض أحكام قضائية
قرار إداري ال تكون قائمة يف مجيع احلاالت وإنام جيب يف كل حالة عىل حدة التأكد إلغاء 

السبب الذي من أجله تم اإللغاء وما إذا كان من األسباب اجلوهرية أو الشكلية، وهو ما مل 
 .يراعه القرار يف جوابه عىل الدفع املتمسك به مما جيعله ناقص التعليل عرضة للنقض

 هلذه األسباب
 .حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيهقضت 

 
 - سلوى الفايس الفهري  السيدة :املقرر  -عبد السالم الوهايب السيد : الرئيس 

 .حسن تايب السيد: املحامي العام 
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 36القرار عدد 
 2015يناير  20الصادر بتاريخ 

 343/1/4/2014يف امللف املدين عدد 
 

ليتها وفقا  لتصاميم التهيئة مدى قاب -قسمة عينية  – جتزئة عقارية
  .والتنطيق

ال يصار إىل قسمة التصفية إال إذا تعذرت القسمة العينية لطبيعة اليشء أو 
للقانون أو لتعذر االنتفاع به ولو بمدرك، واملحكمة ملا صارت إىل قسمة التصفية 

 املتعلق بالتجزئة العقارية، ودون البحث 25.90ملجرد خضوع املدعى فيه لقانون 
يف مدى قابلية العقار للقسمة العينية وفقا لضوابط القانون املذكور ولتصاميم 

 . التهيئة والتنطيق، يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل وهو بمثابة انعدامه
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
ما بتاريخ أن الطاعنْني تقد حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه،

لدى املحكمة االبتدائية بسيدي قاسم بمقال افتتاحي أعقباه بآخر إصالحي  22/07/2009
، عرضا فيهام أهنام يملكان عىل الشياع مع املطلوبني امللك موضوع الرسم 13/01/2013بتاريخ 

ام ر، والتمسا قسمته عينا إن أمكن أو بيعه باملزاد العلني، وأرفقا مقاهل/4906العقاري عدد 
بشهادة امللكية، وأجاب املحافظ عىل األمالك العقارية بسيدي قاسم بأن العقار يوجد داخل 

وأجاب املطلوبون . 25-90املدار احلرضي اليشء الذي جيعله خاضعا ملقتضيات القانون رقم 
بأهنم ال يرون مانعا يف إجراء القسمة، وبعد أن أمرت املحكمة متهيديا بإجراء خربة أنجزها 

والذي انتهى يف تقريره إىل اقرتاح مرشوعني للقسمة العينية، والتمس ) م(ري احلسن اخلب
وبعد انتهاء األجوبة والردود، أصدرت املحكمة . الطرفان املصادقة عىل املرشوع الثاين

باملصادقة عىل تقرير " :قىض 125/2009يف امللف عدد  30/06/2010االبتدائية حكام بتاريخ 
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وذلك عن طريق قسمة ) م(واملنجزة من قبل اخلبري احلسن  27/04/2010 اخلربة املؤرخة يف
، ومتكني كل طرف )2التصميم رقم (العقار قسمة عينية باالعتامد عىل مرشوع القسمة الثاين 

ناعني عىل احلكم ارتكازه عىل خربة غري  واستأنفه املطلوبون، "من نصيبه حسب نسبة متلكه
، وألن مرشوع )ل(نهم لدى اخلبري من طرف املطلوب عمر حضورية لعدم اإلدالء بوكالة ع

القسمة الثاين منح للطاعنْني النصيب األكرب من الواجهة الرشقية للعقار التي هلا امتيازات 
) ر(وبعد أن أمرت املحكمة متهيديا بإجراء خربة أنجزها اخلبري حممد . مهمة من حيث الثمن

عني للقسمة العينية وحدد يف تقريره التكمييل ثمن والذي انتهى يف تقريره إىل اقرتاح مرشو
درهم يف حالة عدم اإلدالء باإلذن  15.280.000,00انطالق البيع باملزاد العلني يف مبلغ 

وأرفق املطلوبون مستنتجاهتم بشهادة إخبارية صادرة عن وزارة السكنى والتعمري . بالتجزئة
. ئيس املجلس البلدي ملدينة سيدي قاسموسياسة املدينة للقنيطرة وسيدي قاسم وبجواب لر

بتأييد احلكم املستأنف مع ": وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت حمكمة االستئناف
راء باملزاد العلني بثمن منطلقه /4906تعديله بتصفية مجيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 
 18/6/2013املؤرخ يف ) ر(دن حممد مبدئيا املبلغ الوارد بتقرير اخلربة التكمييل املنجز من ل

 ، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال"وتوزيع املتحصل بني الرشكاء هبذا الرسم العقاري
 .تضمن وسيلة وحيدة، بلغ للمطلوبني فأجابوا عنه والتمسوا رفض الطلب

 :يف شأن وسيلة النقض الوحيدة 
ملوازي النعدامه وخمالفته حيث يعيب الطاعنان القرار بفساد ونقصان التعليل ا

من قانون املسطرة املدنية وعدم ارتكازه عىل أساس،  345للقانون وخرق مقتضيات الفصل 
ذلك أن املحكمة مصدرته اعتربت إهناء حالة الشياع عن طريق القسمة البتية العينية ال يتأتى 

يف حني أنه بالرجوع إال بعد احلصول عىل إذن بإجراء القسمة من املصالح اإلدارية املختصة، 
يتبني أن مجيع فصوله تتحدث عن التقسيم أو التجزئة الذي يتم  90-25إىل نص القانون 

بمقتىض عقود اتفاق بالرتايض بني الطرفني إلهناء حالة الشياع وهي وحدها التي تستوجب 
 احلصول عىل اإلذن اإلداري املسبق خالفا للقسمة القضائية التي مل يرد نص يف القانون

املذكور عىل تقييدها باإلذن املشار إليه، وأنه ما دام أن النزاع قد عرض عىل القضاء، وأن 
اخلربتني املنجزتني ابتدائيا واستئنافيا قد أكدتا عىل أن العقار قابل للقسمة البتية، واقرتح 
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كان  خالل املرحلة االبتدائية مرشوعا هلذه القسمة وافق عليه الطرفان فقد) م(اخلبري احلسن 
عىل املحكمة أن جتري حتقيقا لبيان مدى مطابقة مرشوع القسمة املقرتح من طرفه مع 
مقتضيات تصميم التهيئة برصف النظر عن اإلذن املسبق بإجرائها من عدمه، ما دام النزاع 
معروضا عىل القضاء للبت فيه طبقا للقانون وإال ملا كان هناك جدوى لللجوء إىل القضاء 

واملحكمة ملا . لشياع التي تبنى عىل إجبار الرشكاء عليها يف حالة إمكانية إجرائهاإلهناء حالة ا
اكتفت يف تعليلها بأنه تعذر إجراء القسمة البتية لعدم اإلدالء باإلذن املسبق، واحلال أنه ال 
جمال له يف النازلة وأن العقار يتوفر عىل مساحات كافية إلهناء حالة الشياع وفقا لضوابط 

ري ودون أن تبني من أين استخلصت تعذر القسمة البتية بالرغم من توافر رشوطها التعم
الواقعية والقانونية واعتربت احلكم القايض هبا حكام باطال بطالنا مطلقا، تكون قد بنت 

 . قضاءها عىل تعليل فاسد وناقص وخمالف للقانون وغري مرتكز عىل أساس مما يتعني نقضه
ان عىل القرار، ذلك أنه ال يصار إىل قسمة التصفية إال إذا ما عابه الطاعن صح حيث

تعذرت القسمة العينية لطبيعة اليشء أو للقانون أو لتعذر االنتفاع به ولو بمدرك، واملحكمة 
مصدرة القرار املطعون فيه ملا صارت إىل قسمة التصفية بعلة عدم إحضار أطراف النزاع 

املرتتب عىل خمالفة أحكامه البطالن املطلق للعقود  25-90لإلذن املسبق بالتجزئة وفقا لقانون 
منه ومنها عقود القسمة، واحلال أن خضوع العقار املدعى فيه  72املحددة بموجب الفصل 

ليس مانعا من القسمة القضائية متى التزمت املحكمة ضوابط هذا القانون،  25-90لقانون 
فية ملجرد خضوع املدعى فيه لقانون واملحكمة مصدرة القرار ملا صارت إىل قسمة التص

، ودون البحث يف مدى قابلية العقار للقسمة العينية وفقا لضوابط القانون املذكور 25.90
ولتصاميم التهيئة والتنطيق، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل وهو بمثابة 

 . انعدامه مما يتعني نقضه
 هلذه األسباب

 .القرار املطعون فيهقضت حمكمة النقض بنقض 
 السيد: املحامي العام -نادية الكاعم  السيدة :املقرر - حسن منصفالسيد : الرئيس

 .نور الدين الشطبي
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 18القرار عدد 
 2015يناير  08الصادر بتاريخ 

 3298/4/1/2014يف امللف اإلداري عدد 
 

انرصاف الطلب إىل  -طلب تصحيح خطأ يف مرشوع تصميم التهيئة 
 .اختصاص حمكمة النقض بالبت ابتدائيا وانتهائيا يف الطلب - جزئيا إلغائه 

من املقرر أن مرشوع التهيئة تتم املوافقة عليه وفق اإلجراءات والرشوط 
. املتعلق بالتعمري 012.90من القانون رقم  15التي حتدد بمرسوم تنظيمي طبقا للامدة 

لتهيئة املذكور يف شقه وملا كان فحوى الطلب يرمي إىل إلغاء مرشوع تصميم ا
املتعلق بالعقار املدعى فيه، فإن حمكمة النقض هي املختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا 

 90-41من القانون رقم  9يف طلب إلغائه بسبب جتاوز السلطة طبقا ملقتضيات املادة 
 .املحدث للمحاكم اإلدارية

 تأييد احلكم املستأنف
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

 03/09/2013يث يستفاد من وثائق امللف، وحمتوى احلكم املستأنف أنه بتاريخ ح
تقدمت املستأنفات بمقال أمام املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، عرضن فيه أهنن يملكن 

زنقة محاد الرويح فرانس فيل حي  14س الكائن ب /26044العقار ذي الرسم العقاري عدد 
مرت مربع، وأنه بتاريخ تم اإلعالن عىل مرشوع التهيئة  540ه البطحاء الدار البيضاء مساحت

ملقاطعة املعارف الدار البيضاء، وأن املرشوع املذكور شابه خطأ متثل يف كون البيانات الواردة 
من  38، وهو ما يعني حسب التفسري املبني بالصفحة P/56به تشري إىل عقار معرب عنه بالرمز 

التي متلكه وتبلغ مساحته ) العمران(حاليا عبارة عن مقر مؤسسة نظام التهيئة أن العقار هو 
مرت مربع تشمل عقارات املدعيات، يف حني أن عقارهن هو عبارة عن فيال  1335اإلمجالية 

عكس ما جاء يف تصميم التهيئة املطعون ) العمران(قائمة ويف ملكهن وال تستغله مؤسسة 
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يتواجد بعنوان آخر بزاوية حممد ) العمران( فيه، وأن العقار الذي كانت تستغله مؤسسة
احلياين زنقة عباس املريس، وهو ما حدا هبن لتقديم تعرض عىل تصميم التهيئة املذكور لدى 

، وأوضحن أهنن مارسن 02/08/2013اجلهات املعنية قصد تسوية هذا الوضع وذلك بتاريخ 
املتعلق بالتعمري، وذلك  12-90من القانون رقم  25و 24احلق املخول هلن بمقتىض املادتني 

وقدم التعرض  22/07/2013بتقدمهن بتعرضهن عىل املرشوع املذكور الذي تم نرشه بتاريخ 
داخل األجل القانوين، وأن تتبع وثائق التعمري من اختصاص  02/08/2013عليه بتاريخ 

يئات اإلدارية املجلس اجلامعي، وأن الدور الوقائي للوكالة احلرضية يقتيض أن تسهر بمعية اهل
واللجان املعنية عىل صحة البيانات املضمنة باملرشوع أوال ثم عىل النظر يف شأن التدخالت 
والتعرضات املتخذة يف حقه ثانيا، وأن مرشوع تصميم التهيئة باعتباره صادرا عن الوكالة 

من  18اء باملادة احلرضية إىل غاية املصادقة عليه يعترب قرارا إداريا كونه صدر عن اإلدارة كام ج
املرسوم التطبيقي للقانون املتعلق بالتعمري، وأن ارتباطه بأجل معني للمصادقة عليه وليصري 
نافذا جيعل منه قرارا مؤقتا، وأن تصميم التهيئة يعد بمثابة إعالن املنفعة العامة، وتبعا لذلك 

لرسمية كاف ليعطيه يعترب بمثابة مرشوع مرسوم نزع امللكية ومن تم فإن نرشه باجلريدة ا
الصبغة الرسمية، وعليه يتعني احلكم بإلغائه متى ثبت فيه عيب من عيوب الرشعية، وأن 
عيب مرشوع التصميم املطعون فيه قائم وثابت باخلطأ الذي ورد بمرشوع تصميم التهيئة، 
والتمسن من أجل ذلك احلكم بتصحيح اخلطأ الوارد يف مرشوع تصميم التهيئة مع النفاذ 

دفعت املدعى عليها بعدم اختصاص املحكمة اإلدارية . عجل وحتميل املدعى عليها الصائرامل
من القانون رقم  9للبت يف الطلب عىل اعتبار أن حمكمة النقض هي املختصة طبقا للامدة 

املحدث للمحاكم اإلدارية للنظر يف النزاع، ألن مرشوع تصميم التهيئة يصدر بمرسوم  91.41
وبعد استيفاء اإلجراءات، أصدرت املحكمة . ول يف إطار السلطة التنظيميةعن الوزير األ

اإلدارية حكمها القايض بعدم االختصاص للبت يف الطلب وإحالة امللف عىل حمكمة النقض 
 . للبت فيه وبدون صائر) الغرفة اإلدارية(

 :يف أسباب االستئناف 
ىل أساس قانوين وفساد حيث تعيب املستأنفات احلكم املستأنف بعدم ارتكازه ع

التعليل املنزل منزلة انعدامه، ذلك أن املحكمة اإلدارية قضت بعدم اختصاصها للبت يف 
الطلب استنادا إىل أن الطعن يف مرشوع تصميم التهيئة ختتص بنظره حمكمة النقض طبقا 
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املذكورة  9ادة ، إال أن هذا التعليل فاسد، فامل41/90من القانون رقم  9للفقرة األوىل من املادة 
تنص عىل أن حمكمة النقض ختتص بالبت ابتدائيا وانتهائيا يف طلبات اإللغاء املتعلقة بتجاوز 

، ويف نازلة ...السلطة املرتبطة باملقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس احلكومة
يم احلال فإن األمر ال يتعلق بمقرر تنظيمي صادر عن رئيس احلكومة بل بمرشوع تصم

التهيئة ملقاطعة املعاريف بالدار البيضاء دون غريها صادرة عن الوكالة احلرضية للدار البيضاء 
من جهة، ومن جهة أخرى بعقار يف ملك املستأنفات تابع للمقاطعة املذكورة، وبذلك فإن 
القرار الصادر يف ملكهن يعترب قرارا إداريا فرديا يرسي من تاريخ إعالم املعني باألمر 

مون القرار كقاعدة عامة، يف حني ترسي القرارات التنظيمية من تاريخ نرشها باجلريدة بمض
املشار إليها أعاله يف كون  9الرسمية، وأنه ال توجد أي إشارة يف الفقرة األوىل من املادة 

من  8الطعن يف مرشوع تصميم التهيئة ختتص بنظره حمكمة النقض، وأنه من خالل نص املادة 
يتضح أن للمحكمة اإلدارية الوالية العامة للنظر يف مجيع املنازعات  90-41م القانون رق

اإلدارية وأن مرشوع تصميم التهيئة صادر عن الوكالة احلرضية وليس عن رئيس احلكومة، 
من قانون التعمري،  15ومن جهة أخرى فإن احلكم املستأنف جانب الصواب حينام طبق املادة 

ائيا عن مرشوع تصميم التهيئة بل عن مرشوع تصميم التنطيق، أما فهذه املادة ال تتحدث هن
من نفس القانون، وأن املحكمة اإلدارية كان  23مرشوع تصميم التهيئة فقد نصت عليه املادة 

وليس  "تصميم التهيئة"من القانون املذكور التي حتمل عنوان  3عليها تطبيق مقتضيات املادة 
 14/10/1993من املرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ  18كام أن املادة املذكورة،  15مقتضيات املادة 

) 2الفقرة ( 21يراد باإلدارة لتطبيق املادة ": املتعلق بالتعمري تنص عىل أنه 90-12للقانون رقم 
الوزارة املكلفة بالتعمري أو الوكالة احلرضية  9012من القانون املشار إليه أعاله رقم  22واملادة 

يف قانون التعمري هي اجلامعات املحلية والوكالة  "اإلدارة"، وأن املقصود بعبارة حسب احلالة
احلرضية، وبالتايل رئيس احلكومة غري وارد اسمه يف التعريف باإلدارة يف قانون التعمري، ومن 

املذكورة، ألجله يلتمسن إلغاء احلكم املستأنف  9ثمة فإن النزاع احلايل خيرج عن نطاق املادة 
 .رصيح باختصاص املحكمة اإلدارية للبت يف الطلبوالت

الطلب يف نازلة احلال هيدف إىل احلكم بتصحيح اخلطأ الوارد يف  لكن، حيث إن
مرشوع التهيئة ملقاطعة املعاريف بالدار البيضاء يف شقه املتعلق بالعقار املدعى فيه موضوع 
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ىل إلغاء مرشوع تصميم س، وبذلك فإن فحوى الطلب يرمي إ/26044الرسم العقاري عدد 
التهيئة املذكور يف شقه املتعلق بالعقار املدعى فيه، واحلال أن مرشوع التهيئة تتم املوافقة عليه 

 012.90من القانون رقم  15وفق اإلجراءات والرشوط التي حتدد بمرسوم تنظيمي طبقا للامدة 
وانتهائيا يف طلب إلغائه  املتعلق بالتعمري، وأن حمكمة النقض هي املختصة بالبت ابتدائيا

املحدث للمحاكم  90-41من القانون رقم  9بسبب جتاوز السلطة طبقا ملقتضيات املادة 
اإلداري، واملحكمة اإلدارية ملا قضت بعدم اختصاصها للبت يف الطلب، يكون حكمها 

 . صائبا وواجب التأييد
 هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض بتأييد احلكم املستأنف
 

املحامي  -السيد عبد املجيد بابا أعيل  :املقرر -السيد عبد املجيد بابا أعيل : يسالرئ
 .السيد حممد صادق: العام
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 14القرار عدد 
 2015يناير  08الصادر بتاريخ 

 2151/4/2/2013يف امللف اإلداري عدد 
 

الدفع بتخصيص العقار ضمن منطقة االحتياط العقاري  -  وثائق التعمري
 .عنارص تقييم التعويض عن نزع امللكية -  االسرتاتيجي

ال جيوز تبخيس حق املنزوعة ملكيته يف احلصول عىل تعويض عن فقدان 
امللكية ملجرد أن العقار ضمن منطقة االحتياط العقاري حسب وثائق التعمري، 
واملحكمة ملا حددت التعويض استنادا عىل تقرير اخلربتني املنجزتني يف املرحلة 

من  20تكون قد أبرزت عنارص التقييم املنصوص عليها يف الفصل  االستئنافية
 .وعللت قرارها تعليال سليام 81-7قانون 

 رفض الطلب
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

الصادر  4206حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن حمتوى القرار املطلوب نقضه عدد 
أن الدولة  208/9/11بالرباط يف امللف رقم عن حمكمة االستئناف اإلدارية  31/10/2012بتاريخ 

بمقال افتتاحي أمام  25/08/2008تقدمت بتاريخ ) طالبة النقض) (امللك اخلاص(املغربية 
املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه بأن املنفعة العامة تقيض بالتهيئة احلرضية ملنطقة 

حرودة بعاملة املحمدية، وهلذه الغاية صدر زناتة وأحداث املدينة اجلديدة زناتة ببلدية عني 
 28/02/2006املؤرخ يف  2-06-20املرسوم رقم  5403الرسمية عدد باجلريدة  13/03/2006بتاريخ 

بتاريخ  5610والذي تم نرشه باجلريدة الرسمية عدد  ،480-08أعقبه مقرر التخيل عدد 
العقار املحفظ ذي الرسم العقاري  ومن بني القطع األرضية املشمولة بنزع امللكية 06/03/2008

مرت مربع واملقيد باجلدول امللحق بمقرر التخيل حتت  3026والبالغة مساحته  19609/49عدد 
والكائن ببلدية عني حرودة بعاملة املحمدية، وأن اللجنة اإلدارية للخربة حددت  318رقم 
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رت املربع ملتمسة احلكم درهم للم 206.00درهم عىل أساس  623.356.00ثمن العقار يف مبلغ 
وبعد . درهم 623.356.00بنقل ملكية العقار املذكور لفائدهتا مقابل تعويض إمجايل قدره 

استنفاذ اإلجراءات، حكمت املحكمة بنقل ملكية القطعة األرضية لفائدة إدارة األمالك 
ستأنفه هذا فا). درهم 623.356.00(املخزنية مقابل أدائها للمطلوب يف النقض تعويضا مبلغه 

وبعد متام املناقشات، . األخري، فأمرت حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بإجراء خربتني
درهم للمرت املربع  650قضت بتأييد احلكم املستأنف مع تعديله برفع التعويض إىل مبلغ 

امللك (بموجب القرار املشار إىل مراجعه أعاله وهو املطلوب نقضه من طرف الدولة 
 ).اخلاص

 :يف شأن الوسائل الثالثة جمتمعة
حيث تعيب الطالبة القرار املطعون فيه بقصور وفساد التعليل املوازي النعدامه وخرق 

، ذلك أن املحكمة اعتمدت يف تقدير التعويض 7/81من القانون رقم  20مقتضيات الفصل 
املامثلة وهل يتعلق عىل ما استقر عليه قضاؤها يف قضايا مماثلة دون أن تشري إىل هذه القضايا 

األمر بعقارات جماورة وهل هلام نفس مواصفات العقار موضوع الدعوى احلالية أم ال، 
وفوتت عىل حمكمة النقض إمكانية االطالع عىل هذه القضايا املامثلة ومراقبتها والتحقق من 

ازي النعدامه، مدى انطباقها عىل واقع النزاع احلايل، مما يكون معه التعليل متسام بالقصور املو
كام أن املحكمة مل تربز من أين استقت القيمة التي انتهت إليها السيام وأن الطالبة أدلت 

إال أهنا ردت هذا الدفع بتعليل فاسد، والتحقق ) عقود البيع(بمجموعة من عنارص املقارنة 
ال بإجراء حتقيق من معطيات املقارنة بني العقود املدىل هبا والعقار املنزوعة ملكيته ال يتأتى إ

عن طريق خربة لالطالع عىل مواصفات العقارات موضوع عقود املقارنة ومقارنتها بالعقار 
موضوع الدعوى، واملحكمة بعدم إجراء التحقيق املذكور مل تربز بشكل واضح مربرات 
استبعادها لعقود املقارنة وجاء تعليلها عاما وجممال ومل تراع ما متسكت به الطالبة بخصوص 
مواصفات العقار ونوعية استعامله بتاريخ نرش مقرر التخيل، ومل تربز عنارص التقييم 

، السيام ما يتعلق بقيمة العقار بتاريخ صدور 7/81من قانون  20املنصوص عليها يف الفصل 
مقرر التخيل وعنارص املقارنة ووجه استعامل العقار طبق وثائق التعمري، مما يكون معه القرار 

 .يه متسام بنقصان التعليل املوازي النعدامه ويتعني نقضهاملطعون ف
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املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه مل تستند يف حتديد التعويض التي  لكن، حيث إن
العقار ": ثبت هلا من تقريري اخلربتني املنجزتني يف املرحلة االستئنافية، وذلك بام فحواه بأن

رضي لبلدية عني حرودة عاملة املحمدية، وبمنطقة املنزوعة ملكيته حمفظ ويقع باملجال احل
ذات طابع صناعي وطبيعته فالحية وله واجهتان وخترتقه خطوط كهربائية وموصول 

مرتا مربعا، تكون قد أبرزت عنارص التقييم  2985بالشبكة الطرقية والكهربائية وتبلغ مساحته 
موقع العقار ووضعيته القانونية ، واملتمثلة يف 7/81من قانون  20املنصوص عليها يف الفصل 
مع مراعاة حتديد التعويض بتاريخ نرش مقرر ) مساحة متوسطة(ووجه استغالله ومساحته 

، واألخذ بعني االعتبار عنارص املقارنة الواردة بتقريري اخلبريين 06/03/2008التخيل يف 
رنة لالختالف البني واستبعاد العقود املستدل هبا من طرف الطالبة بعلة أهنا ال تصلح للمقا

، وهو تعليل غري "بينها وبني العقار موضوع الدعوى من حيث املساحة وتاريخ التفويت
منتقد ويقيم القرار ويغني عن إجراء حتقيق عن طريق األمر بإجراء خربة لالطالع عىل 
مواصفات العقارات موضوع عقود املقارنة من أجل املقابلة بينها وبني العقار موضوع 

وبخصوص الدفع املتعلق بوجه استعامل العقار طبق وثائق التعمري، فقد ردته بام . زعةاملنا
من التخصيص املحدد للعقار ضمن منطقة االحتياط العقاري االسرتاتيجي حيث ": جاءت به

تصميم التهيئة جلامعة عني حرودة هو موطن تأخذه املحكمة بعني االعتبار، غري أن هذا االرتفاق 
ة املستأنف عليها ال حيول دون اعتامد التعويض املستحق عينه يف األحوال العادية وفق املقرر لفائد

، وهو تعليل سائغ بإبرازه بأنه ال جيوز تبخيس حق املنزوعة ملكيته يف "7/81مقتضيات قانون 
احلصول عىل تعويض عن فقدان امللكية ملجرد أن العقار ضمن منطقة االحتياط العقاري، مما 

 .ار معلال تعليال سليام وبام فيه الكفاية وغري خارق وما أثري بالوسائل بدون أساسجيعل القر
 هلذه األسباب

 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب
: املحامي العام  -احلسني املنترص  السيد :املقرر  -السيد عبد السالم الوهايب : الرئيس 

 .السيد حسن تايب
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 1267القرار عدد 
 2014رب دجن 25الصادر بتاريخ 

 19735/6/11/2013يف امللف اجلنحي عدد 
 

ميض  –تقديم طلب الرخصة إىل الوايل والعامل  –بناء بدون رخصة 
 -من قانون التعمري  48و 41انتفاء رشوط املادتني   -عدم اجلواب  –أجل شهرين

 .قيام املسؤولية اجلنائية
تعمري فإن رخصة املتعلق بال 12-90من القانون رقم  48و 41بمقتىض املادتني 

البناء يسلمها رئيس جملس اجلامعة القروية املزمع إقامة البناء عىل أرضها بتنسيق 
مع رئيس اجلامعة احلرضية، ويف حالة سكوت رئيس جملس اجلامعة تعترب رخصة 
البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب احلصول عليها، 

القايض باإلدانة واحلكم من جديد برباءة  واملحكمة ملا ألغت احلكم االبتدائي
املطلوب يف النقض اعتامدا عىل أنه هذا األخري قدم طلب الرخصة إىل الوايل 
والعامل، واحلال أنه ال يوجد أي نص يف قانون التعمري يعطي لغري رئيس جملس 
اجلامعة احلق يف تلقي طلبات منح رخصة البناء، يكون قرارها غري مرتكز عىل أي 

 .س ومشوبا بفساد التعليلأسا
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
بناء عىل طلب النقض املرفوع من طرف السيد وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية 

أمام كتابة الضبط بنفس املحكمة، والرامي  7/10/2013بآسفي بمقتىض ترصيح سجل بتاريخ 
 2/10/2013فات اجلنحية باملحكمة املذكورة بتاريخ إىل نقض احلكم الصادر عن غرفة االستئنا

، والقايض بإلغاء احلكم االبتدائي املحكوم 236/2013يف القضية ذات العدد  766حتت عدد 
درهم  3000بمقتضاه عىل املتهم من أجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 
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ه بدون ترخيص عىل نفقة املخالف، وحتميله الصائر واإلجبار يف األدنى مع هدم ما تم بناؤ
 .وتصديا احلكم برباءة املتهم من املنسوب إليه وحتميل اخلزينة العامة الصائر

 /إن حمكمة النقض
 .بعد أن تال السيد املستشار عبد اإلله مزوزي التقرير املكلف به يف القضية

 .وبعد اإلنصات إىل السيد حممد جعبة املحامي العام يف مستنتجاته
 . املداولة طبقا للقانون وبعد

 .نظرا للمذكرة املشرتكة املدىل به من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن
املتخذة من اخلرق اجلوهري للقانون، ذلك أنه إذا كانت  يف شأن وسيلة النقض الثانية

عىل أنه عند سكوت ": من قانون التعمري كام جاء يف القرار موضوع الطعن تنص 48املادة 
اجلامعة تعترب رخصة البناء مسلمة بانقضاء أجل شهرين من تاريخ إيداع طلب رئيس 

، فإن ذلك رهني بتقديم الطلب أمام اجلهة املختصة وهو رئيس املجلس "احلصول عليها
اجلامعي املعني، واحلال أن الطلب الذي استندت إليه املحكمة يف تعليلها للقرار املطعون فيه 

، كام هو واضح من 31/5/2011كالة عبدة وعامل إقليم آسفي بتاريخ قدم إىل السيد وايل جهة د
صورة الطلب وأن الوايل غري خمتص بتسليم رخص البناء وأن اجلهة املختصة هو رئيس 

 .املجلس اجلامعي دون غريه، مما يكون معه القرار املطعون فيه جمانبا للصواب خلرقه القانون
من القانون رقم  41طعون فيه، ذلك ألن املادة ما عابه الطاعن عىل القرار امل حقا صح

أنه يسلم رخصة البناء رئيس جملس اجلامعة القروية املزمع ": املتعلق بالتعمري تنص عىل 90-12
من نفس القانون  48، وتنص املادة "إقامة البناء عىل أرضها بتنسيق مع رئيس اجلامعة احلرضية

ة تعترب رخصة البناء مسلمة عند انقضاء يف حالة سكوت رئيس جملس اجلامع": عىل أنه
، وأمام صيغة املادتني املذكورتني وعدم وجود "شهرين من تاريخ إيداع طلب احلصول عليها

أي نص يف قانوين التعمري يعطي لغري رئيس جملس اجلامعة احلق يف تلقي طلبات منح رخصة 
وبا بفساد التعليل ومعرضا البناء تكون الوسيلة مرتكزة عىل أساس قانوين سليم والقرار مش

 .للنقض واإلبطال
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 من أجله
ترصح بنقض احلكم الصادر عن غرفة االستئنافات اجلنحية باملحكمة االبتدائية 

 .236/2013يف القضية عدد  766حتت عدد  2/10/2013بآسفي بتاريخ 
 

: م املحامي العا -عبد اإلله مزوري  السيد :املقرر  -السيد ابراهيم بلمري : الرئيس 
 .السيد حممد جعبة
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 167القرار عدد 
 2014مارس  25الصادر بتاريخ 

 3674/1/5/2013يف امللف املدين عدد 
 

مراعاة تصميم التهيئة للمنطقة التي  – مضار اجلوار - ضوابط التعمري
 .يتواجد فيها عقار الطرفني

إن موضوع الدعوى يتعلق برفع الرضر الناتج عن بناء جدار بمنطقة 
وابط التعمري، حيتكم بشأهنا فيام ينشأ من منازعات لتصاميم التهيئة خاضعة لض

املحددة لضوابط استعامل األرايض والضوابط املطبقة عىل البناء وكذا االرتفاقات 
املحدثة طبقا ملقتضيات قانون التعمري، واملحكمة ملا رفضت رفع الرضر املدعى به 

م التهيئة للمنطقة التي دون التحقق من وضعية اجلدار املشيد حسب تصمي
 .يتواجد فيها عقار الطرفني تكون قد خرقت القانون

 نقض وإحالة
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه إدعاء الطالب ملكية قطعة 
اء بتاريخ واحلصول عىل رخصة للبن 70439/09أرضية معدة للبناء ذات الرسم العقاري عدد 

وأن املطلوب قام ببناء  2004ليرشع يف البناء صيف سنة  2003قام بتجديدها سنة  06/02/2001
جدار أغلق به املكان املخصص لفتح باب ونوافذ املنزل حسب التصميم ملتمسا احلكم برفع 

ة الرضر وذلك بإزالة اجلدار، وبعد إجراء خربة أوىل بواسطة اخلبري حممد بوكاش وخربة ثاني
بواسطة اخلبري حممد أمهمول ووقوف املحكمة عىل عني املكان صدر احلكم االبتدائي برفض 
الطلب، استأنفه الطالب، وبعد إجراء خربة بواسطة اخلبري موالي إسامعيل العلوي صدر 

 .القرار املطعون فيه بالتأييد
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م االرتكاز عد يف الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني حيث يعيب الطالب عىل القرار
عىل أساس قانوين ونقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك أن اخلربة التحكيمية املنجزة من 
اخلبري موالي إسامعيل العلوي وكذا اخلربة املضادة املنجزة من اخلبري حممد أمهمول أو ضحتا 

به املطلوب  أن عقاره يتوفر عىل واجهتني بناء عىل تصاميم التهيئة والرتخيص بالبناء وما قام
من بناء جلدار من اجلهة الغربية يوجد داخل املمر املخصص لعقار العارض حسب تصميم 

 .التهيئة للمنطقة الذي يعترب فاصال يف كل نزاع يتعلق بالبنايات
ما عابته الوسيلتان عىل القرار، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق برفع  حيث صح، حقا

خاضعة لضوابط التعمري حيتكم بشأهنا فيام ينشأ من  الرضر الناتج عن بناء جدار بمنطقة
منازعات مضار اجلوار لتصاميم التهيئة املحددة لضوابط استعامل األرايض والضوابط املطبقة 

املتعلق بالتعمري،  12.90عىل البناء وكذا االرتفاقات املحدثة طبقا ملقتضيات القانون رقم 
املدعى به دون التحقق من وضعية اجلدار واملحكمة املصدرة للقرار رفضت رفع الرضر 

املشيد حسب تصميم التهيئة للمنطقة التي يتواجد فيها عقار الطرفني، مما يكون معه قرارها 
 .خارقا للقانون ومعرضا للنقض

 هلذه األسباب
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

 
السيد : املحامي العام -هناري جواد ا السيد :املقرر - إبراهيم بوحليانالسيد : الرئيس
 .نجيب بركات
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 756القرار عدد 
 2013يوليوز  03الصادر بتاريخ 

 1700/6/5/2013يف امللف اجلنحي عدد 
 

اشرتاط  –الرشوع يف البناء  – حماولة البناء بدون رخصة - قانون التعمري 
 .الفعل التام

يف الرشوع يف بناء إذا كانت املحكمة اعتربت خمالفة قانون التعمري املتمثلة 
سقف بالسطح بدون ترخيص، هي جمرد رشوع أو حماولة البناء غري معاقب 
عليها، لكون قانون التعمري ال يعاقب إال عىل الفعل التام، فإن مقتضيات القانون 

منه تستوجب احلصول عىل رخصة من رئيس املقاطعة  40املذكور وخاصة الفصل 
بناء املزمع القيام هبا قبل البدء فيها، واملحكمة أو اجلامعة، تسمح بتنفيذ أشغال ال

ملا مل تناقش هذه الوقائع يف إطار الفصل املذكور تكون بنت قضاءها عىل غري 
 .أساس

 نقض وإحالة 
 : األساس القانوين

 :يمنع القيام بالبناء دون احلصول عىل رخصة ملبارشة ذلك "
من ) ب(أعاله ويف املناطق املشار إليها يف داخل الدوائر املنصوص عليها يف املادة األوىل  - 

 من هذا القانون التي تكتيس صبغة خاصة تستوجب خضوع هتيئتها لرقابة إدارية؛ 18املادة 
خارج الدوائر املنصوص عليها يف البند السابق والتجمعات القروية املوضوع هلا  -

رق اجلامعية إىل غاية عىل طول السكك احلديدية وطرق املواصالت غري الط: تصميم تنمية 
عمق يبلغ كيلومرتا ابتداء من حمور السكك احلديدية والطرق اآلنفة الذكر، وعىل طول حدود 

 امللك العام البحري إىل غاية عمق يبلغ مخسة كيلومرتات؛
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داخل التجزئات املأذون يف إحداثها عمال بالترشيع املتعلق بتجزئة األرايض  -
  .لسكنيةوتقسيمها وإقامة املجموعات ا

وجيب احلصول عىل رخصة البناء كذلك يف حالة إدخال تغيريات عىل املباين القائمة إذا 
 ".كانت التغيريات املزمع إدخاهلا عليها تتعلق بالعنارص املنصوص عليها يف الضوابط املعمول هبا

 ). من قانون التعمري 40املادة (
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

قض املرفوع من وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بناء عىل طلب الن
لدى كتابة ضبط املحكمة املذكورة، والرامي إىل  09/11/2012بمقتىض ترصيح أفىض به بتاريخ 

يف القضية  07/11/2012نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة اجلنح االستئنافية هبا بتاريخ 
ايض بتأييد احلكم االبتدائي، املحكوم بمقتضاه برباءة املسامة الق 1118/110/2012ذات العدد 

 . من جنحة بناء سقف بالسطح بدون ترخيص وحتميل اخلزينة العامة الصائر) م(خدجية 
 /إن حمكمة النقض  
 بعد أن تال املستشار خليد جليل التقرير املكلف به يف القضية،   
 العام يف مستنتجاته،  وبعد اإلنصات إىل السيد أمحد مسموكي املحامي  
 وبعد املداولة طبقا للقانون،   
 .حيث قدم طلب النقض وفق اإلجراءات املقررة قانونا فهو مقبول شكال: يف الشكل  

املتخذة من نقص يف التعليل، ذلك أن املحكمة يف شأن وسيلة النقض الوحيدة 
وتبنت علله، مما جيعل  املطعون يف قرارها أيدت احلكم االبتدائي القايض برباءة املطلوبة

قرارها ناقص التعليل بالنظر إىل أن أعوان مراقبة خمالفات قانون التعمري قد تثبتوا من وجود 
البناء املشيد بدون ترخيص، وأنه وقت املعاينة كانت األشغال ال زالت جارية حسب ما جاء 

وسائل حتقيق  يف حمرض املعاينة، وكان عىل املحكمة التحقق من ذلك باالستعانة بإحدى
 . الدعوى العمومية املنصوص عليها يف القانون مما يعرض قرارها للنقض
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 .من قانون املسطرة اجلنائية 370و 365بناء عىل املادتني 
املذكورتني،  370والبند الثالث من املادة  365حيث إنه بمقتىض البند الثامن من املادة 
 .تني الواقعية والقانونية وإال كان باطالجيب أن يكون كل حكم أو قرار معلال من الناحي

 .وحيث إن فساد التعليل يوازي انعدامه
املحكمة املطعون يف قرارها أيدت احلكم االبتدائي فيام قىض به من براءة  إن وحيث

املطلوب يف النقض من املنسوب إليه، وتبنت تعليله الذي تأسس عىل أن ما تضمنه حمرض 
عوان التقنيني املحلفني من كوهنم عاينوا ارتكاب الظنينة ملخالفة املعاينة املنجز من طرف األ

قانون التعمري املتمثلة يف الرشوع يف بناء سقف بالسطح بدون ترخيص، هو جمرد رشوع أو 
حماولة البناء غري معاقب عليها كون قانون التعمري مل يعاقب إال عىل الفعل التام، واحلال أن 

منه تستوجب حصول املطلوبة عىل رخصة من  40اصة الفصل مقتضيات القانون املذكور وخ
رئيس املقاطعة أو اجلامعة، تسمح هلا بتنفيذ أشغال البناء املزمع القيام هبا قبل البدء فيها، وأن 
املحكمة ملا مل تناقش هذه الوقائع يف إطار الفصل املذكور تكون بنت قضاءها عىل غري أساس 

 . وإبطاله وعللته تعليال فاسدا فوجب نقضه
 ألجـلـه

 .قضت بنقض القرار املطعون فيه
 

السيد : املحامي العام  - جليل خليد السيد :املقرر  -السيد حسن القادري : الرئيس 
 .أمحد مسموكي

 



 6                                                                                                                               
 

52

 850القرار عدد 
 2013يونيو  26الصادر بتاريخ 

 3057/2013يف امللف اجلنحي عدد 
 

 .رشوطه –ض تنازل عن الطعن بالنق – جنحة تقسيم عقارات
ملا كان الطالب قد طعن بنقض القرار االستئنايف القايض بتأييد احلكم 
االبتدائي املحكوم بمقتضاه بغرامة نافذة عن جنحة تقسيم وبيع عقار بدون 
ترخيص، فإن تنازله عن الطعن املذكور يكون صحيحا لوقوعه داخل الستني 

قض املعتمد كأجل أقىص يوما املوالية لتسجيل امللف بكتابة ضبط حمكمة الن
من قانون  528إليداع مذكرة بأسباب النقض عمال بالفقرة الثانية من املادة 

 .املسطرة اجلنائية
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

 /إن حمكمة النقض
 بعد أن تلت السيدة املستشارة سمرية نقال التقرير املكلفة به يف القضية   

 .دوق املحامي العام يف مستنتجاتهوبعد اإلنصات إىل السيد رشيد ص
 وبعد املداولة طبقا للقانون، 

من طرف كتابة  2013-2-8حيث أدىل الطاعن بواسطة نائبه بكتاب مؤرش عليه بتاريخ 
ضبط املحكمة االبتدائية باكادير تنازل الطاعن بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق أن 

 . رصح به بالتاريخ املشار إليه أعاله
هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستني يوما املوالية لتسجيل امللف  وحيث إن

بكتابة ضبط حمكمة النقض املعتمد كأجل أقىص إليداع مذكرة بأسباب النقض عمال بالفقرة 
 .من قانون املسطرة اجلنائية مما يتعني تسجيل ذلك التنازل 528الثانية من املادة 
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 ألجله
بتاريخ ) ا(ض املقدم من طرف املتهم عبد اهللا قضت بتسجيل التنازل عن طلب النق

 /9/1عن القرار الصادر عن الغرفة االستئنافية باملحكمة االبتدائية باكادير بتاريخ  21/1/2013

 .وبأنه ال داعي الستيفاء املصاريف القضائية 390/12يف القضية عدد  2013
 السيد: املحامي العام  -ل سمرية نقا السيدة :املقرر  -زبيدة الناظم السيدة : الرئيس 

 .رشيد صدوق
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 678القرار عدد 
 2013يونيو  19الصادر بتاريخ 

 14508/6/5/2012يف امللف اجلنحي عدد 
 

عدم مناقشته من  –إدالء بطلب اإلصالح والرتميم  –بناء بدون رخصة 
  .أثره  - طرف املحكمة 

إضافة بناء من أجل  القايض باإلدانة تأييد املحكمة للحكم االبتدائي
بالسطح بدون ترخيص وهدم ما تم بناؤه دون أن تناقش الوثيقة املدىل هبا أمامها 
التي تفيد تقديم طلب لإلصالح والرتميم لتربير موجب إعامهلا أو استبعادها 
وجتيب عىل ما أثري يف هذا اجلانب، تكون قد عللت قرارها تعليال ناقصا يوازي 

 . انعدامه
 نقض وإحالة

 لة امللك وطبقا للقانونباسم جال
بمقتىض ترصيح أفىض به بواسطة ) د(بناء عىل طلب النقض املرفوع من املسمى مجال 

لدى كتابة ضبط املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، والرامي إىل  28/06/2012دفاعه بتاريخ 
 القضية يف 18/06/2012نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة اجلنح االستئنافية هبا بتاريخ 

، القايض مبدئيا بتأييد احلكم االبتدائي املحكوم عليه بمقتضاه من 2012-110-307ذات العدد 
درهم نافذة وهدم ما تم بناؤه بدون  5000أجل إضافة بناء بالسطح بدون ترخيص بغرامة 

درهم و حتميله الصائر جمربا يف  2.000ترخيص عىل نفقته مع التعديل بخفض الغرامة إىل 
 . نىاألد

  /إن حمكمة النقض
 بعد أن تال املستشار خليد جليل التقرير املكلف به يف القضية، 
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 وبعد اإلنصات إىل السيد أمحد مسموكي املحامي العام يف مستنتجاته، 
 وبعد املداولة طبقا للقانون، 

 .حيث قدم طلب النقض وفق اإلجراءات املقررة قانونا فهو مقبول شكال: يف الشكل
إبراهيم باعيل  /حيث أدىل الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ: وعيف املوض

 .املحامي هبيئة الدار البيضاء املقبول للرتافع أمام حمكمة النقض مستوفية للرشوط الشكلية
املتخذة من عدم اجلواب عىل دفوع  يف شأن الفرع األول من وسيلة النقض الثانية

يل، ذلك أن الطاعن تقدم بمجموعة من الدفوع من خالل قدمت بكيفية قانونية وفساد التعل
املرافعة أو املذكرة الدفاعية املدىل هبا، مل جتب عنها املحكمة واكتفت بتبني تعليل احلكم 
االبتدائي، فالعارض تقدم بطلب احلصول عىل رخصة من أجل تعديالت يف التصميم بتاريخ 

من قانون التعمري وهو  48املحدد يف الفصل إال أنه رغم مرور األجل القانوين  10/02/2010
وبعد انتهاء األشغال توصل . ستون يوما مل يتوصل بأي جواب، وهو ما يعترب ترخيصا ضمنيا

، وأن الطالب أدىل يف املرحلة 10/02/2011بعد مرور سنة عىل طلبه بالرفض وبالضبط يوم 
ى إىل وجود ما يفيد وضع االستئنافية بمحرض املفوضة القضائية كوثر لبياض الذي انته

الطلب من طرف العارض بواسطة مكتب الدراسات بعد اطالعها عىل امللف وانتفاء أي 
مراسلة موجهة إليه، كام أنه برجوع املحكمة إىل املراسلة بامللف يالحظ بأهنا تتضمن جوابا 

ديل خارج األجل عىل طلب موضوع مسبقا وحمدد التاريخ، وبالرغم من كون املحرض الذي أ
به هو معطى جديد يف القضية مل يكن متاحا للمحكمة االبتدائية االطالع عليه ومناقشته، 
وكان عىل املحكمة املطعون يف قرارها مناقشته وبيان أسباب عدم األخذ به ال أن تكتفي 

املشار إليه أعاله يعترب سكوت  48بمجرد تبني التعليل االبتدائي، وأنه بالرجوع إىل الفصل 
لس اجلامعة بمثابة رخصة للبناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب رئيس جم

احلصول عليها، وهذه الصياغة مل تفرق بني الرخصة األوىل للبناء أو التي تتعلق بالتعديل، مما 
يكون معه الطاعن قد حصل عىل ترخيص ضمني ومل يرتكب أي خمالفة وبعدم اجلواب عىل 

 . حكمة معرضا للنقضما أثري يكون قرار امل
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 .من قانون املسطرة اجلنائية 370و 365بناء عىل املادتني 
املذكورتني،  370والبند الثالث من املادة  365بمقتىض البند الثامن من املادة  حيث إنه

جيب أن يكون كل حكم أو قرار معلال من الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان باطال، وأن 
 .ستندات ووسائل دفاع منتجة يف النزاع ينزل منزلة انعدام التعليلعدم الرد عىل م
الثابت من وثائق امللف بام يف ذلك القرار املطعون فيه وحمرض اجللسة  إن وحيث

الصحيح شكال املكمل له، أن املحكمة قررت تأخري القضية بطلب من دفاع الطاعن لإلدالء 
أدىل بمذكرة كتابية وبمحرض  11/06/2012 بام يفيد تقديمه لطلب إصالح وترميم، وبجلسة

، إال أن املحكمة 21/01/2010ملفوض قضائي مفاده أنه سبق أن تقدم بطلب إصالح مؤرخ يف 
اكتفت يف تعليل تأييدها للحكم االبتدائي بتبني تعليله دون أن تناقش الوثيقة املدىل هبا أمامها 

الطاعن يف هذا اجلانب، وهي حني مل تفعل لتربير إعامهلا أو استبعادها وجتيب عىل ما أثاره 
 . تكون عللت قرارها تعليال ناقصا يوازي انعدامه اليشء الذي يعرضه للنقض واإلبطال

 ألجله
 .قضت بنقض القرار املطعون فيه

 
السيد : املحامي العام  -خليد جليل  السيد :املقرر  -السيد حممد بن عجيبة : الرئيس 
 .أمحد مسموكي
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 286 القرار عدد
 2013مارس  20الصادر بتاريخ 

 10270/6/5/2012يف امللف اجلنحي عدد 
 

 .إبراز العنارص التكوينية للجريمة – جتزئة عقارية بدون ترخيص
إن املحكمة ملا أدانت املتهم من أجل النصب وتقسيم وجتزئة عقار وبيعه 

لدعوى، دون ترخيص اعتامدا  عىل اعرتافه بإقدامه عىل تقسيم العقار موضوع ا
وبيعه قطع أرضية من أجل إقامة البناء عليها، من غري أن حيصل عىل أي ترخيص 

 .بذلك، تكون قدعللت قرارها تعليال قانونيا سليام
 رفض الطلب 

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
، بمقتىض ترصيح أفىض به بواسطة )ب(بناء عىل طلب النقض املرفوع من طرف حممد 

، أمام كتابة الضبط بمحكمة االستئناف بأكادير، الرامي إىل نقض 28/03/2012دفاعه بتاريخ 
، يف القضية 2012مارس  27القرار الصادر عن غرفة اجلنح االستئنافية بنفس املحكمة بتاريخ 

، القايض مبدئيا بتأييد احلكم االبتدائي املحكوم عليه بمقتضاه من 551/12اجلنحية ذات العدد 
زئة عقار وبيعه دون ترخيص واالعتداء عىل امللك الغابوي، بعد أجل النصب وتقسيم وجت

إعادة التكييف، بسنة واحدة ونصف السنة حبسا، نافذة يف حدود عرشة أشهر، وغرامة نافذة 
درهم وبأدائه تضامنا مع الغري ذعرية قدرها إثنان وستون ألفا وأربع مائة  70.000قدرها 

 . احلبس املحكوم هبا نافدة بأكملها درهم، مع تعديله بجعل عقوبة )62400(
 /إن حمكمة النقض

 . بعد أن تال السيد املستشار أمحد اللهيوي التقرير املكلف به يف القضية
 .وبعد االستامع إىل السيد أمحد مسموكي املحامي العام يف مستنتجاتـه
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 .وبعد املداولة طبقا للقانون
بواسطة األستاذ، مصطفى جريد،  ونظرا ملذكرة النقض املدىل هبا من قبل الطاعن
 . املحامي هبيئة أكادير، واملقبول للرتافع أمام حمكمة النقض

يف جمموعهام من عدم  املستدل هبا عىل النقض جمتمعتني واملتخذتني يف شأن الوسيلتني
اجلواب عىل الدفوعات املثارة بصفة نظامية واملنزل منزلة انعدام التعليل، ومن نقصان التعليل 

اده املوازيان النعدامه، وانعدام األساس، ذلك أن العارض أدىل يف املرحلة االبتدائية وفس
بوثيقة قضائية تفيد حيازة وملكية جده بوعامر للملك موضوع الدعوى، كام أدىل بتقرير 

، املتعلق بتحديد جمموع 03/01/1916خربة يفيد عدم مطابقة معطيات التحديد اإلداري ل 
، والتمس ضم هذه الوثائق للملف والعمل هبا باعتبار أهنا تثبت وجه غابات تراب أكادير

مدخله يف النزاع القائم مع إدارة املياه والغابات، غري أن املحكمة مل تناقش ما تم اإلدالء به، 
ومل جتب عن الدفع املتعلق بمؤدى تلك الوثائق، بل ومل ترش إليها ال من قريب وال من بعيد، 

ها املطعون فيه، بعدم أخذه بالوثائق املقدمة، واجلواب عنها جوابا كافيا، قد مما يكون معه قرار
 . اتسم بعيب نقصان التعليل املوازي النعدامه

كام أن القرار املذكور وإن أشار إىل وقائع القضية فإنه يف معرض تعليالته مل يربز 
جلريمة التي كونت الوصف القانوين لتلك املعطيات، ومل يربز أيضا توفر وقيام عنارص ا

املحكمة قناعتها منها، واكتفت برسد ما جاء به احلكم االبتدائي، من غري أن تبحث يف هذا 
احلكم نفسه، ومل تناقش تعليالته خاصة وأن االستئناف ينرش الدعوى من جديد، وأنه لئن 

 من القانون اجلنائي، يعد مرتكبا جلريمة النصب ويعاقب هبذه 540كان بمقتىض الفصل 
الصفة كل من استعمل االحتيال ليوقع شخصا يف الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع 
صحيحة، واستغالل ماكر خلطأ وقع فيه الغري، فيدفعه بذلك إىل أعامل متس مصاحله أو 
مصالح الغري املالية، قصد احلصول عىل منفعة مالية له أو لشخص آخر، فإن املحكمة فيام 

املذكور، وأن ما  540عتداء عىل امللك الغابوي مل تربز عنارص الفصل ذهبت إليه بخصوص اال
اعتربته من كون العارض اعرتف متهيديا بأن البقع األرضية التي فوهتا بعد جتزئتها تدخل 
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ضمن امللك الغابوي فيه تأويل غري صحيح وفاسد، ألن العارض يف بداية البحث أكد أن امللك 
يه فيام بعد، وأن هذا الترصيح ال يعد اعرتافا ألن من رشوط يف أصله كان جلده، وقد آل إل

االعرتاف أن يكون رصحيا ال لبس فيه، وال حيتمل الشك أو التعارض يف مضمونه، سيام وأن 
العارض يف نازلة احلال أكد متلكه للعقار، ونفى متلكه إلدارة املياه والغابات له، وذلك عند 

درجتيها، كام أكد أن الترصف يف امللك املشار إليه كان  مناقشته من طرف املحكمة عىل مستوى
له أبا عن جد، وأن إدارة املياه والغابات مل تدل أن العارض ومن قبله كانوا يشغلون هذا العقار 

 . بوجه آخر، وال قدمت ما يفيد إشعارهم بأي إجراء بشأن اعتامرهم للملك املذكور
عارض أخفى عن الطرف املشتكي عدم املحكمة ملا قالت بكون ال هذا ويالحظ أن

متلكه للعقار موضوع البيع، ورغم علمه بأنه يف ملك إدارة املياه والغابات، يكون قد أوقع 
 –املشرتي منه، يف غلط مس بمصاحله املالية، وحقق لنفسه يف مقابل ذلك منفعة مالية، فإهنا 

املنصوص عليه يف الفصل  مل تربز بذلك الركن املادي جلريمة النصب، وفق -أي املحكمة 
من القانون اجلنائي، طاملا أن العارض يؤكد أنه وأجداده حيوزون العقار حيازة ظاهرة،  540

ويسكنون يف نفس املنطقة، واستدل ملريدي الرشاء بوثائق صحيحة غري مزورة، وليس هو 
معه القرار  البائع الوحيد يف املنطقة، التي تعرف هذا النوع من البيوع، األمر الذي يكون

املطعون فيه بسبب ذلك، وبعدم جوابه عن الدفع بانعدام الركن املعنوي لدى العارض أي 
بعدم تبياهنا للقصد اجلنائي يف اجلريمة، قد شابه تعليل فاسد، وجاء غري مبني عىل أساس 

 . يتعني نقضه وإبطاله
ي ورأى أنه معلل فإن القرار املطعون فيه متى أيد احلكم االبتدائ حيث من جهة أوىل،

بأسباب بام فيه الكفاية، أن يتبنى علل وأسباب ذلك احلكم، وال يكون ملزما بإضافة تعليل 
جديد، وبالرجوع للحكم االبتدائي املؤيد يتضح جليا أنه ملا أدان العارض من أجل ما ذكر 

أنه مع أعاله، استند يف ذلك عىل ما أفىض به من اعرتاف يف سائر أطوار البحث واملحاكمة 
قطعة أرضية من أجل إقامة  15غريه أقدم عىل تقسيم العقار موضوع الدعوى، وباع منه نحو 

البناء عليها، من غري أن حيصل عىل أي ترخيص بذلك، وعىل ما اعرتف به أمام الضابطة 
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القضائية من أن القطع املذكورة تدخل يف جمال امللك الغابوي، وأنه عند إبرام العقود مع 
ن بشأهنا خيربهم بأهنا ملك له، وهو اعرتاف أبرزت املحكمة أنه أوقع املتعاقدين معه املشرتي

بتأكيدات خادعة يف أغالط مست مصاحلهم املالية، وحقق هو لنفسه منفعة مالية، مما تكون 
معه فيام أبانته، قد أبرزت األسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدهتا فيام انتهت إليه وعللت 

بام فيه الكفاية، تعليال قانونيا سليام، وأهنا يف معرض تعليلها تكون قد رفضت ما تم  قرارها
اإلدالء به، وما ساقه العارض من تربير لعدم ارتكابه ملا أدين من أجله، وتكون الوسيلتان فيام 

 .اشتملتا عليه عىل غري أساس
 من أجله

 .رصحت برفض الطلب
 

السيد : املحامي العام  -أمحد اللهيوي  السيد :رر املق -السيد حسن القادري : الرئيس 
 .أمحد مسموكي
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 263القرار عدد 
 2013مارس  07الصادر بتاريخ 

 14530/6/8/2012يف امللف اجلنحي عدد 
 

 -حمرض معاينة  –خمالفة البناء بامللك الغابوي للدولة بدون رخصة 
 .حجيته – حمرر وموقع من طرف عون تقني واحد

املحكمة حمرض إدارة املياه والغابات ومل تعمل به عندما ثبت هلا  تملا استبعد 
بأنه حمرر وموقع من طرف عون تقني واحد، وبكون خمالفة البناء بدون رخصة املتابع 

بغرامة وتعويض  10/10/1917من ظهري  53هبا املتهم واملعاقب عليها بمقتىض الفصل 
 .نفس الظهري تطبيقا سليام من 65درهم، تكون قد طبقت الفصل  1000يفوقان 

 رفض الطلب 
 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

بناء عىل طلب النقض املرفوع من املطالبة باحلق املدين إدارة املياه والغابات بمقتىض 
أمام كاتب الضبط  2012ترصيح أفضت به بواسطة األستاذ اعمو بتاريخ رابع وعرشين ماي 

رامي إىل نقض القرار الصادر عن غرفة اجلنح االستئنافية هبا بمحكمة االستئناف بأكادير، وال
، القايض بتأييد 1399/09يف القضية ذات الرقم  4405حتت عدد  2012بتاريخ رابع عرش ماي 

احلكم االبتدائي املحكوم بمقتضاه بعدم االختصاص للبت يف الدعوى املدنية التابعة تبعا 
من ) ا(يف شخص ممثلها القانوين حممد ) الفامار(ة للترصيح بعدم قبول متابعة املتهمة رشك

 .أجل خمالفة البناء بامللك الغابوي للدولة بدون رخصة
 / إن حمكمة النقض

 .بعد أن تال السيد املستشار الطاهر اجلباري التقرير املكلف به يف القضية
 .وبعد االستامع إىل السيد حممد الفالحي املحامي العام يف مستنتجاته
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 .ملداولة طبقا للقانونوبعد ا
نظرا ملذكرة النقض املدىل هبا من لدن طالبة النقض بواسطة األستاذ عبد اللطيف اعمو 

 .املحامي هبيئة اكادير واملقبول للرتافع أمام حمكمة النقض ضمنها أوجه الطعن
املتخذة من خرق القانون، ذلك أن حمكمة االستئناف  النقض األوىليف شأن وسيلة 

أن املحارض التي حيررها أعوان إدارة املياه والغابات جيب أن تكون حمررة من طرف ذهبت إىل 
املتعلق  10/10/1917من ظهري  65عونني عىل األقل وبنت حكمها عىل ذلك، يف حني أن الفصل 

باملحافظة واستغالل الغابات والذي تم تغيري الفقرتني األخريتني منه بالفصل الفريد من ظهري 
، يعترب أن تقارير إثبات املخالفات املحررة من طرف موظف 05/04/1949در بتاريخ الرشيف الصا

واحد تابع إلدارة املياه والغابات تبقى صحيحة ما مل يطعن فيها بالزور إذا كانت عقوبة املخالفة 
مسري ) ا(يف حني أن حمرض املعاينة ضد املسمى حممد . درهم 10.000املقررة يف القانون أقل من 

درهم مع هدم ما تم بناؤه داخل امللك  1200تم فيها حتديد مبلغ الذعرية يف مبلغ ) ة الفاماررشك(
 .الغابوي، وأن املحكمة عندما جتاهلت هذا املقتىض عرضت قرارها للنقض واإلبطال

 10/10/1917من الظهري الرشيف املؤرخ يف  65الفقرة الثانية من الفصل  حيث إن، لكن
إذا : تنص عىل أنه 05/04/1949الفريد من الظهري الرشيف املؤرخ يف بعد تعديلها بالفصل 

كانت التقارير قد حررها ضابط فرنيس واحد أو موظف من املوظفني الفرنسيني وأمىض عليه 
ستكون احلجة صحيحة أيضا ما مل يدع التزوير فيها لكن إنام يعمل هبا إذا كانت املخالفة 

 .فرنك بني ذعرية وتعويض اخلسائر 10.000دى تؤدي إىل احلكم بأداء مبلغ ال يتع
وحيث بمقتىض املادة اخلامسة من قانون املالية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 

فإن الغرامات املنصوص عليها يف الظهري الرشيف املؤرخ يف  31/12/1990بتاريخ  1.90.194
 .1991ابتداء من تاريخ فاتح يناير  10رضبت يف  10/10/1917

ذا فإنه يتجىل من املفهوم املعاكس للفقرة الثانية املشار إليها أعاله أن املخالفات التي ول
درهم  10.000 –درهم وليس  1000تؤدي إىل احلكم بأداء مبلغ يتجاوز عرشة آالف فرنك أي 

 .، ال يعمل يف شأهنا التقارير املحررة واملوقعة من عون تقني واحد–كام ذكر يف الوسيلة 
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املحكمة بدرجتيها عندما استبعدت حمرض إدارة املياه والغابات ومل تعمل  إن وحيث
به كان ذلك ملا ثبت هلا من حتريره وتوقيعه من طرف عون تقني واحد وبكون املخالفة املتابعة 

بغرامة وتعويض يفوقان  10/10/1917من ظهري  53هبا املطلوبة واملعاقب عليها بمقتىض الفصل 
املذكور أعاله تطبيقا صحيحا ومل خترقه يف  65معه قد طبقت الفصل  درهم، مما تكون 1000

 .يشء وتكون الوسيلة عىل غري أساس
املتخذة من انعدام األساس القانوين، ذلك أن العارضة  يف شأن وسيلة النقض الثانية

أدلت بمذكرة كتابية ضمنتها دفوعات جوابا عىل التعليل الوارد باحلكم االبتدائي ومتسكت 
منازعة يف صحة تعليل احلكم االبتدائي غري أن  10/10/1917من ظهري  65تضيات الفصل بمق

حمكمة االستئناف مل ترد عىل ما أثري يف املذكرة وأن سكوهتا يعد بمثابة انعدام التعليل األمر 
 .الذي يعرض قرارها للنقض واإلبطال

ر مقتضيات قانون حمكمة االستئناف باعتبارها حمكمة موضوع ويف إطا حيث إن لكن،
املسطرة اجلنائية غري ملزمة باألخذ إال بدفوع أثريت أمامها عىل شكل مستنتجات شفاهية 
والتمس اإلشهاد هبا وأنه ال ينتج ال من تنصيصات القرار املطعون فيه وال من وثائق امللف 

 .مقبولة ذات الصلة به أن العارضة تقيدت هبذه املعطيات األمر الذي كانت معه الوسيلة غري
 من أجله

 .قضت برفض الطلب
 

: املحامي العام  - الطاهر اجلباري  السيد :املقرر  -السيدة حكمة السحيسح : الرئيس 
 .السيد حممد الفالحي
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 391القرار عدد 
 2012ماي  10الصادر بتاريخ 

 1329/4/1/2010يف امللف اإلداري عدد 
 

خرق  –دون الباقني منحها لبعض املالكني عىل الشياع  – رخصة البناء
 .مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون

قيام اإلدارة بمنح رخص البناء لبعض املالكني عىل الشياع، ورفض منح 
نفس الرخص للبعض اآلخر من املالكني عىل الشياع، يشكل خرقا ملبدأ مساواة 

 .املواطنني أمام القانون
 رفض الطلب 

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
 5/8/2008يستفاد من أوراق امللف، ومن بينها القرار املطعون فيه، أنه بتاريخ  حيث

تقدم املطلوب بمقال افتتاحي أمام املحكمة اإلدارية بمراكش عرض فيه أنه مالك عىل الشياع 
م، وهبذه الصفة طلب رخصة من أجل البناء، وأن رئيس /13318بالصك العقاري عدد 

فض تسليمه الرخصة املذكورة إىل حني تسوية النزاع القائم بني املجلس البلدي آليت أورير ر
املالكني، وهو ما نفاه املطلوب واعتربه خمالفا للواقع، كام أن جمموعة منهم حصلت عىل اإلذن 
بالبناء كام هو ثابت من حمرض املشاهدة املستدل به، والتمس إلغاء القرار الصادر عن رئيس 

مه بالشطط يف استعامل السلطة واحلكم بتمكينه من اإلذن املجلس البلدي املذكور التسا
وبعد متام اإلجراءات قضت . بالبناء عىل غرار باقي املالكني مع شمول احلكم بالنفاذ املعجل

املحكمة اإلدارية بإلغاء القرار املطعون فيه بحكم استأنفه الطاعن أمام حمكمة االستئناف 
رها املشار إىل مراجعه أعاله بتأييد احلكم اإلدارية بمراكش، التي قضت بموجب قرا

 .املستأنف، وهو القرار املطعون فيه بالنقض
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حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه بنقصان التعليل املنزل : يف الوسيلة الفريدة 
منزلة انعدامه، بدعوى أن املحكمة اكتفت بمسايرة حمكمة الدرجة األوىل يف تعليلها ومل 

البحث يف األسباب التي أدت إىل إصدار القرار اإلداري موضوع الطعن  تكلف نفسها عناء
باإللغاء، واملتمثلة يف كون العقار الذي ينوي املطلوب البناء فيه مملوكا عىل الشياع مع مالكني 
آخرين تقدموا بشكايات لدى الطالب، ترمي إىل عدم املوافقة عىل طلبات الرتخيص بالبناء 

اإلدالء هبا رفقة املقال االستئنايف ومل تعر أي اهتامم، لذلك التمس نقض  يف العقار املذكور تم
 .القرار املطعون فيه

اإلدارة ملزمة بالتقيد بمبدأ مساواة املواطنني أمام القانون، وأنه كام  حيث إن لكن،
أن جمموعة من املالكني عىل الشياع قاموا  –عن صواب  –ثبت للمحكمة من أوراق امللف 

بنفس العقار، وعللت قضاءها بأن الطالب مل يدل بام يثبت توصله بشكايات يف بالبناء 
مواجهة املطلوب، وتبنت تعليل حكم حمكمة الدرجة األوىل الذي أسس عىل خرق املبدأ 

 .املذكور، تكون قد عللت قرارها تعليال سليام وما بالوسيلة من دون أساس
 هلذه األسباب 

 .قضت حمكمة النقض برفض الطلب
 

السيد  :املحامي العام  - السيد حممد حمجويب  :املقرر  - السيد أمحد حنني : الرئيس 
 .سابق الرشقاوي

 
 
 



 6                                                                                                                               
 

66

 1243القرار عدد 
 2011دجنرب  7الصادر بتاريخ 

 4441/6/5/2011يف امللف اجلنحي عدد 
 

حتديد صورة اخلطأ غري  -قتل خطأ  –اهنيار عامرة جماورة  – ورش بناء
 .العمدي

ملحكمة الزجرية قد قررت إدانة صاحب البناء عن القتل اخلطأ مادامت ا
الناتج عن اهنيار عامرة جماورة لورش بنائه بسبب أشغال احلفر فإنه كان عليها أن 
تربز يف تعليلها القانوين والواقعي ما هو العمل أو االمتناع عن العمل املقرتف من 

 433و 432يف الفصلني طرفه، والذي يعكس إحدى صور اخلطأ املنصوص عليها 
من القانون اجلنائي، واملتجلية حتديدا يف عدم التبرص أو عدم االحتياط أو عدم 
االنتباه أو اإلمهال أو عدم مراعاة النظم والقوانني، وأن جتيب عن دفعه بانتفاء 
مسؤوليته اجلنائية بكونه عهد بأشغال احلفر ملقاولة خمتصة حتت إرشاف مهندس 

 .تفعل فإن تعليل قرارها يكون مشوبا بالقصور املوجب لنقضهمسؤول، وملا مل 
 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املتخذتني من فساد التعليل بعدم ارتكاز القرار  يف شأن وسيلتي النقض األوىل والثانية

رد املطعون فيه عىل أسباب قانونية سليمة وتناقض حيثياته خرقا لقاعدة مسطرية جوهرية و
ج، ومن عدم االرتكاز عىل أساس .م.من ق 370و 365التنصيص عليها ضمن قواعد املادتني 

قانوين وواقعي واملس بحقوق الدفاع بعدم اجلواب عىل حجج الطاعنة وحتريف الوقائع خرقا 
للامدتني املذكورتني، ذلك أن املحكمة أدانت الطاعنة من أجل القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ 

تنادا إىل علل فاسدة ومتناقضة، فقد ورد يف الصفحة السابعة من القرار املطعون واملشاركة اس
لكن حيث من الثابت حسب وثائق امللف والوقائع الثابتة من النزاع، أنه رغم ": فيه ما نصه
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علم الظنينة بعدم وجود قبو بالعامرة املجاورة لبقعتها فقد بادرت إىل مبارشة أشغال احلفر 
امرة دون اختاذ االحتياطات الالزمة ودون مراعاة النظم والقوانني، إذ مل تعمل متهيدا لبناء ع

عىل إخبار املهندس املرشف عىل املرشوع بانطالق األشغال ومل تقم بدراسة الرتبة ومل تتخذ 
غري أنه بالرجوع إىل حيثيات . "…االحتياطات التي من شأهنا احليلولة دون اهنيار العامرة

 قىض بعدم قبول متابعة النيابة العامة للعارضة من أجل خمالفة قانون نفس القرار حينام
التعمري، يتبني أن املحكمة أسست قضاءها هبذا اخلصوص عىل عدم وجود أي دليل عىل 
خمالفة العارضة لقانون التعمري بواسطة حمرض حمرر من طرف أعوان السلطة املكلفني بمراقبة 

نه أمام عدم قيام هذه املخالفة النعدام أي دليل يثبت وضبط مثل هذه املخالفات، لذلك فإ
عدم مراعاهتا للنظم والقوانني املعمول هبا يف ميدان التعمري، فإن العارضة تتساءل عن احلجة 
املعتمدة يف إدانتها من أجل القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ، كام أن علة عدم إخبار الطاعنة 

تناقض مع باقي العلل وخاصة تلك التي  للمهندس املرشف عىل املرشوع تنطوي عىل
حيث ": ج بالقول.من ق 366اعتمدهتا املحكمة يف براءهتا من جنحة صنع وثيقة طبقا للفصل 

إن الوقائع الثابتة من النزاع ظلت خالية مما يفيد تورط الظنينة يف أي فعل يمكن اعتباره صنعا 
تعامال لتلك الوثيقة رغم علمها لوثيقة بوقائع غري صحيحة أو مشاركة يف ذلك أو حتى اس

بطبيعتها، وبالغ افتتاح الورش حمل النزاع فضال عن كونه جمرد رسالة إخبار بعيدة عن 
ج فقد تضمنت وقائع صحيحة تتمثل يف اإلشارة إىل بدء .من ق 366مقتضيات الفصل 

ا جيعل وهو التاريخ الفعيل واحلقيقي النطالق أشغال الورش، مم 20/2/2000األشغال بتاريخ 
متابعة النيابة العامة هبذا اخلصوص غري مرتكزة عىل أساس سليم وجمردة من كل إثبات، 
واحلكم االبتدائي بقضائه بإدانة الظنينة من أجل صنع وثيقة تتضمن وقائع غري صحيحة 
واستعامهلا يكون قد جانب الصواب مما يتعني معه إلغاؤه يف ذلك والترصيح برباءهتا من 

كانت هذه الوثيقة صحيحة فإن الذي أصدرها هو املهندس املرشف عىل الورش فإذا . "ذلك
مما يفيد أن علمه بالرشوع يف عمليات احلفر قد حتقق مكانا وزمانا، ومن تم كانت العارضة 
متحللة من هذا االلتزام ما دام أهنا ترصفت بام تفرضه القوانني واألنظمة من رضورة إسناد 

ي االختصاص وما دام ثبت بمقتىض كناش الورش أن املهندس قد مثل هذه األشغال إىل ذو
وعليه فإن العارضة تنعى عىل القرار . أذن هلا بالرشوع يف أعامل الورش والتزم بمراقبته
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املطعون فيه أنه أخذ بصحة البيانات الواردة يف كناش الورش حني قىض برباءهتا من جنحة 
أعرض عن هذه العلة حينام قرر مؤاخذهتا من أجل  صنع وثيقة وبرباءة املهندس املعامري، ثم

القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ مما يشكل تناقضا جيعله فاسد التعليل ومنعدم األساس، ثم إن 
حيث بعدم احتياط الظنينة وعدم مراعاهتا ": القرار املطعون فيه قد أورد يف حيثياته ما ييل

 6حمل النزاع تنهار، فقد تسببت يف مقتل للنظم والقوانني ورشوعها يف احلفر جعل العامرة 
أشخاص وجرح عدد آخر، األمر الذي يبقى معه احلكم االبتدائي املستأنف القايض بإدانتها 

غري أنه بالرجوع إىل . "... من أجل جنحتي القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ مصادفا للصواب
اق الضابطة واملتعلقة إحدى الوثائق احلاسمة التي وردت عىل السيد وكيل امللك ضمن أور

بأمر من السيد عامل صاحب اجلاللة عىل  26/2/2000بمحرض اجتامع اللجنة التقنية بتاريخ 
املنطقة لتدارس أسباب اهنيار العامرة، يتبني من خالصة التقرير الذي أعدته اللجنة أن تقرير 

اهنيار العامرة  حرص أسباب LPEEاخلربة التي أنجزها املخترب العمومي للتجارب والدراسات 
أمتار من جهة يمني  3عىل عمق  12أسباب أوهلا أعامل حفر القبو بالبقعة األرضية رقم  7يف 

أسباب أخرى منها ما يتعلق بالغش يف البناء احلاصل يف  6العامرة املنهارة، ثم أضاف التقرير 
طابقني الرابع العامرة املنهارة ومنها ما يرجع إىل عدم حتمل الدعامات األساسية لثقل ال

فانطالقا من هذه احلقائق . واخلامس اللذين متت إضافتهام بالعامرة املنهارة بدون ترخيص
ترى الطاعنة أن ما انتهى إليه القرار املطعون فيه مل يكن مبنيا عىل أساس ومل جيب عام أثري من 

ل أسندت وسائل الدفاع رغم جديتها، فالعارضة مل تقم بعملية احلفر بصفتها الشخصية ب
اللذين اعرتفا يف مجيع أقواهلام ) ك(وحممد ) ف(ذلك بموجب اتفاق إىل كل من الظنينني حممد 

متهيديا وقضائيا أهنام تعاقدا معها ألجل القيام بعملية حفر قبو بالبقعة التي متلكها بعد 
رض حصوهلا عىل ترخيص قانوين من السلطات املحلية للقيام بذلك وأهنام استخدما هلذا الغ

وانتهى بتاريخ  20/2/2000آلة للحفر، ورشع أحد العامل التابع هلام بإنجاز املطلوب بتاريخ 
بحضور ومراقبة املهندس املعامري الذي كان يطلع عىل سري األشغال بني الفينة  22/2/2000

ومعلوم أن املسؤولية اجلنائية ال تقوم بالوكالة خالف املسؤولية املدنية، وأن . واألخرى
ارضة تعاقدت مع مقاولة مستقلة ماليا وإداريا وال ختضع من حيث التسيري والتوجيه إال الع

وأن عملية احلفر متت بتوجيه من هذين األخريين ) ف(وحممد ) ك(لسلطة الظنينني حممد 
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وقد استندت الطاعنة يف دفع مسؤوليتها اجلنائية إىل ما استقر عليه املجلس األعىل هبذا 
، 1074/1/5/2003يف امللف املدين عدد  9/10/2003الصادر بتاريخ  2863عدد اخلصوص يف قراره 

غري أن القرار املطعون فيه خرج عن هذه املبادئ وقىض برباءة من قام بعملية احلفر وأدان 
 .العارضة، مما جيعله فاسد التعليل وغري مبني عىل أساس صحيح ومعرضا للنقض واإلبطال

 :ج.م.من ق 370و 365بناء عىل املادتني 
 370ج والبند الثالث من املادة .م.من ق 365بمقتىض البند الثامن من املادة  حيث جيب

من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معلال من الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان 
 .باطال وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه

لقتل واجلرح خطأ تتحقق بعدم التبرص أو ملا كان املقرر قانونا أن جرائم ا وحيث إنه
عدم االحتياط أو عدم االنتباه أو اإلمهال أو عدم مراعاة النظم والقوانني عمال بمقتىض 

ج، فإن املحكمة ملزمة كلام قررت إدانة املتهم من أجل هذه .من ق 433و 432الفصلني 
ونا إحدى صور اخلطأ اجلرائم أن تبني السلوك املرتكب من طرفه والذي يعكس واقعا وقان

املعددة يف الفصلني املذكورين، وعليه فإن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اكتفت يف 
حيث بعدم احتياط ": تعليل قرارها بإدانة الطاعنة من أجل القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ بالقول

حمل النزاع  الظنينة وعدم مراعاهتا للنظم والقوانني ورشوعها يف احلفر جعل العامرة
فإهنا مل تربز حسب هذا التعليل ما هو العمل أو االمتناع عن العمل املقرتف من . "...تنهار

طرف الطاعنة والذي ينطوي عىل عدم االحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانني، خاصة وأهنا 
امليدان وأهنا مل ترشع يف عملية احلفر إال بعد استنفادها لكل املساطر التنظيمية املقررة يف هذا 

أسندت عملية احلفر ملقاولة خمتصة حتت إرشاف مهندس خمتص األمر الذي جيعل قرارها 
 .واحلالة هذه مشوبا بالقصور يف التعليل وعرضة للنقض واإلبطال

 ألجـلـه
 .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

السيد  :حامي العامامل –السيد حسن البكري  :املقرر –السيد حسن القادري  :الرئيس
 .أمحد مسموكي
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 4581القرار عدد 
 2011أكتوبر  25الصادر بتاريخ 

 1014/1/5/2011يف امللف املدين عدد 
 

رشط الرضر  –حق الرشيك يف املطالبة بإزالته  -بناء خمالف للتصميم
 .غري الزم

جمرد كون املدعي رشيكا يف العقار اخلاضع للملكية املشرتكة خيوله احلق يف 
طالبة بإزالة ما أحدث من بناء خمالف للتصميم أو أي تغيري يف األجزاء امل

 .املشرتكة، وذلك برصف النظر عن وجود الرضر من عدمه
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه، ادعاء املطلوب أنه يملك 

وأن الطالب الذي يقيم بالطابق السابع من نفس الشقة الكائنة بالطابق الرابع من عنوانه، 
العنوان عمد إىل إحداث بناءات بمساحة الرجوع األمامية واخللفية بصفة غري قانونية فأرض 
به وأدين جنحيا من أجل ذلك، ملتمسا احلكم عليه هبدم البناء املحدث من طرفه موضوع 

وبعد اجلواب قضت . غرامة هتديديةحتت طائلة  17/1/2005بتاريخ  1/2005حمرض املعاينة عدد 
املحكمة االبتدائية بعدم قبول الدعوى شكال بعلة انعدام املصلحة وأن ما ترمي إليه الدعوى 

فاستأنف املطلوب وأصدرت حمكمة . قد متت محايته من خالل احلكم اجلنحي الصادر سلفا
م من جديد عىل االستئناف قرارها املطعون فيه بالنقض بإلغاء احلكم املستأنف واحلك

املستأنف عليه هبدم البناء املحدث من طرفه موضوع حمرض املعاينة املشار إليه أعاله حتت 
 .طائلة غرامة هتديدية

من  26و 20و 19و 13: خرق املواد يف الوسيلة األوىلحيث يعيب الطاعن عىل القرار 
م، .م.من ق 32و 1الفصلني املتعلق بنظام امللكية املشرتكة للعقارات املبنية و 18.00القانون 
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فإن اجلمع العام للمالك املشرتكني هو من يعني وكيال لالحتاد  18.00ذلك أنه بموجب القانون 
والدعوى . ونائبا له وهو املخول بمنح اإلذن بالتقايض لوكيل االحتاد ومتثيله لدى املحاكم

اد وغري مأذون له يف احلالية مقدمة من طرف أحد املالك املشرتكني، وهو ليس ممثال لالحت
مقاضاة األغيار من أجل املحافظة عىل سالمة العقار، وال حق له وال مصلحة يف التقايض، 

 .وملا اعترب القرار خالف ذلك يكون قد خرق املقتضيات املحتج هبا
املتعلق بنظام امللكية املشرتكة  18.00من قانون  35بموجب املادة  لكن، حيث إنه

كل مالك يف العقار املشرتك احلق يف إقامة دعوى احلفاظ عىل حقوقه يف للعقارات املبنية، ل
العقار أو إصالح الرضر الالحق به أو باألجزاء املشرتكة من طرف أحد أعضاء االحتاد أو 
األغيار، وملا كانت دعوى املطلوب هتدف إىل محاية حقوقه يف العقار املشرتك، فإن القرار 

 .صفة يف إقامة الدعوى يكون مطابقا للقانون املطعون فيه عندما اعتربه ذا
ع، ألنه .ل.من ق 451باستثناء شقها األخري خرق الفصل  يف الوسيلة الثانيةويعيب عليه 

سبق للمطلوب أن تقدم بشكاية تم عىل أساسها إدانة العارض جنحيا من أجل البناء بدون 
ابقا للتصميم املرخص به، رخصة واحلكم عليه بتنفيذ األشغال الالزمة ليصري العقار مط

واحلكم املذكور أصبح هنائيا وقابال للتنفيذ ومل يثبت استحالة تنفيذه حتى يمكن رفع دعوى 
جديدة هتم نفس اهلدف، وما قىض به ذلك احلكم من جعل العقار مطابقا للتصميم هو نتيجة 

 .ية يف الدعوىحتمية ومبارشة للطلب موضوع النازلة احلالية، وبذلك فمصلحة املطلوب منتف
الوثائق املعروضة عىل حمكمة املوضوع تربز أن املطلوب مل يكن طرفا  لكن، حيث إن

 .ع.ل.من ق 451يف احلكم اجلنحي الصادر، ومن ثمة فال سبيل ملواجهته بالفصل 
ويعيب عليه يف الوسيلة الثالثة ويف الشق األخري من الوسيلة الثانية سوء التعليل 

نه اعترب أن صفة املطلوب متحققة ما دام البناء املحدث حجب الضوء املوازي النعدامه، أل
والقرار ساير بذلك . واهلواء عن سكنه ويكون حمقا يف املطالبة برفع الرضر الالحق به

املطلوب فيام ادعاه عىل الرغم من خلو ملف النازلة مما يثبت أن البناء بالطابق السابع قد 
لوب املوجود بالطابق الرابع، فضال عن أنه ال توجد بني حجب الضوء واهلواء عن سكن املط

الطرفني أجزاء مشرتكة وال ترابط بني شقتيهام، وترصفه بإصالح الرضر احلاصل له يف شقته 
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قد انصب عىل األجزاء املفرزة ومل يتعد ذلك إىل األجزاء املشرتكة وبذلك فمصلحة املطلوب 
 .منتفية يف الدعوى

رشيكا يف العقار اخلاضع للملكية املشرتكة خيوله احلق يف جمرد كون املدعي  لكن،
املطالبة بإزالة ما أحدث من بناء خمالف للتصميم أو أي تغيري يف األجزاء املشرتكة وذلك 
برصف النظر عن وجود الرضر عن عدمه، وهبذه العلة القانونية يعوض املجلس األعىل العلة 

 .الوسيلة عىل غري أساساملنتقدة بالوسيلة ويصري القرار سليام و
 هلذه األسباب

 .قىض املجلس األعىل برفض الطلب
 

 :املحامي العام –السيد الناظفي اليوسفي : املقرر –السيد إبراهيم بوحليان : الرئيس
 .السيدة فتحي اإلدرييس الزهراء
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 504القرار عدد 
 2011ماي  11الصادر بتاريخ 

 3427/6/10/2011يف امللف عدد 
 

 64املادة  –حجيتها  - حمارض الضابطة القضائية – لفات التعمريمعاينة خما
 .من قانون التعمري

إذا كان  القانون املتعلق بالتعمري خيول لضباط الرشطة القضائية معاينة 
خمالفات البناء أسوة بموظفي اجلامعات املكلفني بمراقبة املباين أو املفوض هلم 

وثق بمضمنها إىل أن يثبت عكسها بأي بذلك،  فإن املحارض املنجزة من طرفهم ي
 .وسيلة إثبات، وال يتطلب القانون الطعن فيها بالزور هلدم قوهتا الثبوتية

 نقض وإحالة
 :األساس القانوين

يقوم بمعاينة املخالفات ألحكام هذا القانون وضوابط البناء والتعمري العامة أو "
 :اجلامعية

 ضباط الرشطة القضائية؛ -
ات املكلفون بمراقبة املباين أو املفوض هلم ذلك من طرف رؤساء موظفو اجلامع -

 املنضم للميثاق اجلامعي؛ 1976شتنرب  30اجلامعات املحلية وفقا لضوابط ظهري 
 املوظفون التابعون إلدارة التعمري املكلفون هبذه املهمة؛ -
ورية، أو موظفو الدولة الذي يعتمدهم الوزير املكلف بالتعمري للقيام هبذه املأم -

كلب خبري أو مهندس معامري، كلف هبذه املهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس اجلامعة 
 ."املعنية أو إدارة التعمري

 )املتعلق بالتعمري 1992يونيو  17من ظهري  64املادة ( 
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املحارض والتقارير التي حيررها ضباط الرشطة القضائية يف شأن التثبت من اجلنح "
 ."بمضمنها إىل أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل اإلثبات واملخالفات، يوثق

 ).من قانون املسطرة اجلنائية 290املادة (
 باسم جاللة امللك

بمقتىض ترصيح أفىض به بواسطة ) س(بناء عىل الطلب املرفوع من طرف املسمى عيل 
رامي إىل نقض لدى كتابة الضبط بمحكمة االستئناف بأكادير، ال 2010دجنرب  8دفاعه بتاريخ 

يف القضية  2010القرار الصادر حضوريا عن غرفة اجلنح االستئنافية لدهيا بتاريخ فاتح نونرب 
والقايض بتأييد احلكم االبتدائي املحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة البناء  2547/2010عدد 

 .التعمري درهم و هبدم البناء املشيد خالفا لضوابط 6000بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 
  /إن املجلس

 .بعد أن تلت املستشارة السيدة مليكة كتاين التقرير املكلفة به يف القضية
 .وبعد اإلنصات إىل السيد نور الدين الشطبي املحامي العام يف مستنتجاته

 وبعد املداولة طبقا للقانون
ي املحامي نظرا للمذكرة املدىل هبا من لدن الطاعن بإمضاء دفاعه األستاذ مراد نوراو

 530و 528هبيئة أكادير مقبول لدى املجلس األعىل واملستوفية للرشوط املتطلبة وفقا للامدتني 
 .من قانون املسطرة اجلنائية

: املتخذة املستدل هبا عىل النقض واملتخذة من خرق القانون يف شأن الوسيلة الوحيدة
وأكد بأن السور موضوع حمرض ذلك أن الطاعن قد أنكر كونه قام بتشييد بناء بدون ترخيص 

قبل صدور الترشيع املتعلق بالتعمري وأثبت ذلك  1980املعاينة سور قديم بناه خالل سنة 
بشهادة شاهدين استمعت إليهام املحكمة االبتدائية، ثم استبعدت شهادهتام بعلة عدم 

عاينة يوثق االطمئنان إليها، وسار يف نفس االجتاه القرار املطعون فيه بعلة أن حمرض امل
من قانون املسطرة  290بمضمونه وهو حمرض رسمي ال يطعن فيه إال بالزور مما خرق املادة 
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اجلنائية التي جعلت املحرض موثوق بمضمنه إىل أن يثبت ما خيالفه بأي وسيلة إثباتية ومل 
 .تنص بتاتا عىل أنه ال يمكن الطعن فيه إال بالزور، وهو ما يعرضه للنقض

 .من قانون املسطرة اجلنائية 370و 365دتني بناء عىل املا
إن كل حكم أو قرار جيب أن يكون معلال من الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان  حيث

 .باطال وإن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل املوجب للنقض و اإلبطال
ساوت بني املحرض املنجزة من  1992يونيو  17من ظهري  64إنه طاملا أن املادة  وحيث

طرف ضباط الرشطة القضائية وموظفي اجلامعات املكلفني بمراقبة املباين أو املفوض هلم 
من قانون املسطرة اجلنائية جعلت املحارض املنجزة من طرف ضباط  290بذلك، وإن املادة 

يثبت العكس  الرشطة القضائية يف شأن التثبت من اجلنح واملخالفات يوثق بمضمنها إىل أن
بأية وسيلة من وسائل اإلثبات فإن القرار املطعون فيه ملا اعترب أن حمرض معاينة املخالفة يوثق 

املذكورة وجاء  290بمضمنه وال يطعن فيه إال بالزور واستبعد إثبات ما خيالفه قد خالف املادة 
مد علة ناقصة ناقص التعليل، شأنه يف ذلك شأن احلكم االبتدائي الذي من جهة أخرى اعت

وغري جازمة ملا استبعد شهادة الشاهدين املستمع إليهام بيمينهام لعدم االطمئنان إليها ألن 
احلائط قد يكون قديام وتم إعادة بنائه يف حني أن املحاكمة العادلة تستدعي ويف سبيل 

لبحث الوصول إىل احلقيقة أن تقوم املحكمة بجميع الوسائل بام يف ذلك إجراء املزيد من ا
كام أكد املتهم و الشاهدين أم إبان إنجاز  1980والتحري ملعرفة هل البناء قد أحدث فعال سنة 

 .املعاينة والقرار املطعون فيه ملا صدر عىل النحو املذكور جاء معرضا للنقض واإلبطال
 من أجله

 . قىض املجلس األعىل بنقض القرار املطعون فيه
 

السيد  :املحامي العام –مليكة كتاين  ةالسيد :املقرر –السيد حممد السفريوي  :الرئيس
 .نور الدين الشطبي
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 287القرار عدد 
 2011مارس  24الصادر بتاريخ 

 1113/6/10/2011يف امللف عدد 
 

استئناف املتهم  –عقوبة هدم البناء املخالف هلا  - خمالفة ضوابط التعمري
 .أثره -لوحده دون النيابة العامة 

ن يعطي للمحكمة احلق يف أن تقيض بعقوبة هدم البناء املخالف إذا كان القانو
لضوابط التعمري، إال أنه تطبيقا لقاعدة أنه ال يضار أحد بطعنه يتعني عىل حمكمة 
االستئناف أال تتجاوز نطاق الدعوى املستأنفة وتقيض هبدم البناء طاملا أن احلكم االبتدائي 

  .ابة العامة مل يقض هبذه العقوبة اإلضافيةاملستأنف من طرف املتهم لوحده دون الني
 نقض جزئي وإحالة 

 : األساس القانوين
يف حالة تقديم االستئناف من النيابة العامة أو من إدارة خيول هلا القانون إقامة "

الدعوى العمومية، جيوز لغرفة اجلنح االستئنافية أن تؤيد احلكم املستأنف أو تعدله أو تلغيه 
 .تهم أو ضدهإما لفائدة امل

إذا قدم االستئناف من املتهم وحده، فال يمكن ملحكمة االستئناف إال تأييد احلكم 
 . "املستأنف أو إلغائه لفائدة املستأنف

 ).من قانون املسطرة اجلنائية 409املادة (
 69و 68جيب عىل املحاكم املختصة يف حالة عدم إقدام اإلدارة عىل تطبيق أحكام املادتني "

ن تأمر هبدم البناء أو تنفيذ األشغال الالزمة ليصري العقار مطابقا لألنظمة املقررة وذلك أعاله أ
 . "عىل نفقة مرتكب املخالفة

 ). املتعلق بالتعمري 12- 90من القانون رقم  77الفقرة األوىل من املادة (
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 باسم جاللة امللك
رصيح أفىض به بمقتىض ت) ز(بناء عىل طلب النقض املرفوع من طرف املسمى أمحد 

لدى كتابة الضبط بمحكمة االستئناف بالرباط والرامي إىل نقض القرار  2010نونرب  22بتاريخ 
يف القضية ذات العدد  2010نونرب  22الصادر حضوريا عن غرفة اجلنح االستئنافية هبا بتاريخ 

بدون رخصة  والقايض بتأييد احلكم االبتدائي املحكوم عليه بمقتضاه من أجل البناء 2666/10
ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع التعديل هبدم البناء غري املرخص به والصائر 

 .بدون إجبار
 / إن املجلس

 .بعد أن تلت املستشارة السيدة مليكة كتاين التقرير املكلفة به يف القضية
 .وبعد اإلنصات للسيد نور الدين الشطبي املحامي العام يف مستنتجاته

 املداولة طبقا للقانونوبعد 
نظرا للمذكرة املدىل هبا من لدن الطاعن بإمضاء األستاذ حممد القدوري املحامي هبيئة 

 528الرباط املقبول للرتافع أمام املجلس األعىل واملستوفية للرشوط املتطلبة وفقا للامدتني 
 .من قانون املسطرة اجلنائية 530و

من خرق القانون، ذلك أن الثابت من أوراق املتخذة  يف شأن وسيلة النقض األوىل  
موضوع املتابعة  20/12/2005امللف ومن التصميم املرفق املقيد باملحافظة العقارية قبل يوم 

من قانون املسطرة اجلنائية تنص عىل تقادم الدعوى  5سنة، وأن املادة  20قديم يرجع إىل 
من النظام العام يمكن إثارته يف كل  العمومية بمرور مخس سنوات بالنسبة للجنح وأن التقادم

املراحل ولو ألول مرة أمام املجلس األعىل وعىل املحاكم أن تثريه تلقائيا، والقرار املطعون فيه 
بعدم مالحظته أن املتابعة ساقطة بالتقادم رغم توفر العنارص املثبتة لذلك يكون قد خرق املادة 

 .املذكورة األمر الذي يعرضه للنقض
املكتوب بخط اليد عىل التصميم املرفق بمذكرة النقض ال  20/12/2005يوم إن  حيث  

يصلح الحتساب مدة التقادم، ألنه ال يثبت بأن فناء البيت قد كان مغطى وهي اجلنحة 
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موضوع املتابعة، كام أن القرار املطعون فيه مل يدفع أمامه بالتقادم أو بتاريخ اليوم الذي ال يدل 
ريخ إقامة البناء أو تاريخ تسجيل ذلك بالرسم العقاري، يضاف إىل ذلك فضال عام ذكر أنه تا

ولبحث الدفع بالتقادم الذي يعترب من النظام العام يتبني من وثائق امللف أن الطاعن استمع 
 26/10/2009بعد تقديم الشكاية ضده من طرف رئيس مجاعة متارة بتاريخ  19/1/2010له بتاريخ 

يص سرتة حائطية ألن فناء منزله كان مكشوفا للجريان، كام يضيف فرصح بأنه بنى بدون ترخ
الطاعن نفسه يف حمرض الضابطة القضائية بأن اللجنة املكلفة بمراقبة التعمري قد زارته بتاريخ 

 .وسجلت يف حقه املخالفة املذكورة مما يبقى معه الدفع بالتقادم بدون أساس 4/9/2009
ة من انعدام األساس القانوين، ذلك أن كل حكم جيب املتخذ ويف شأن الوسيلة الثانية

أن يكون معلال تعليال كافيا وسليام من الناحيتني الواقعية والقانونية وأن يرد عىل أوجه الدفاع 
املثارة بشكل صحيح وإال كان ناقص التعليل ونقصان التعليل يوازي انعدامه، وأن الطاعن 

سنة وأن القرار مل جيب عن ذلك وعلل ما  20ي يعود إىل أثار أنه مل يقم إال بإصالح البناء الذ
قىض به بأن الطاعن بنى جدارا مع أن ترصحياته مل تتضمن ما ذكر، ثم أن القرار املطعون فيه 
عدل احلكم املستأنف وأضاف عقوبة اهلدم دون طلب واضح من أية جهة مترضرة وبذلك 

 .يكون عديم األساس
عن الدفع فإن األمر يتعلق بدفاع وليس بدفع جيب  ما ورد بالنسبة للجواب حيث إن

عىل املحكمة اجلواب عنه، وأن القرار املطعون فيه بتأييده للحكم االبتدائي يكون قد تبنى 
علله وأسبابه يف اإلدانة املبنية عىل ما رصح به الطاعن من حمرض الضابطة القضائية الذي مل 

من قانون  409اهلدم فإنه بناء عىل مقتضيات املادة  يثبت ما خيالفه، أما بالنسبة إلضافة عقوبة
املسطرة اجلنائية فإن الطاعن ال يرض باستئنافه، وبالرجوع إىل القرار املطعون فيه يتبني أن 
املستأنف الوحيد هو الطاعن وأن النيابة العامة هي التي التمست تعديل احلكم االبتدائي 

الذي جيعل احلكم باهلدم رغم أنه منصوص عليه يف بجلسة املناقشة لكنها مل تستأنف، األمر 
فإن الترصيح به يرض الطاعن األمر الذي ال تسمح به املادة املشار  77قانون التعمري يف الفصل 

 . إليها أعاله مما يستوجب النقض يف هذه النقطة
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 من أجله
ناؤه بدون قىض املجلس األعىل بنقض القرار املطعون فيه يف جزئه املتعلق هبدم ما تم ب

 .رخصة والرفض يف الباقي
 

السيد  :املحامي العام – السيدة مليكة كتاين: املقرر –السيد حممد السفريوي :الرئيس
 .نور الدين الشطبي
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 571القرار عدد 
 2011فرباير  8الصادر بتاريخ 

 2583/1/5/2010يف امللف املدين عدد 
 

 .أثره –ذكور تغيري التصميم امل –ترخيص بالبناء  –تصميم هتيئة 
يعترب ما شيده املالك يف حدود ملكه من أبنية تطل عىل جاره بمقتىض 
ترخيص ممنوح يف إطار تصميم هتيئة نافذ وقتئذ حقا مكتسبا ال يمكن اإلرضار به 

 . ملجرد صدور قرار آخر الحق يغري التصميم السابق
 رفض الطلب

 باسم جاللة امللك
الصادر بتاريخ  448/01لقرار املطعون فيه رقم حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن ا

عن حمكمة االستئناف بالناظور أن الطالب ادعى بمقال مؤدى  551/2000يف امللف  8/5/2001
أمام املحكمة االبتدائية بنفس املدينة، أنه يملك قطعة أرضية كائنة  15/10/1998عنه بتاريخ 

إقليم الناظور حدودها بنفس املقال، وأن بدوار أبو عجاجا لوطا أحدادا قيادة بني بويغرور 
منازل وكل منزل  3املطلوب عمد إىل تشييد عامرة عىل الطول اجلنويب هلذه القطعة مكونة من 

يتألف من طابق أريض وطابق علوي، وهلا واجهة جتاه الطالب هبا عدة أبواب حديدية 
رصيفا لعامرته داخل  ونوافذ بالطوابق العلوية الكل مفتوح صوب أرض الطالب، كام أضاف

وأجاب املطلوب بأن بناءه شيد يف حدود . نفس عقار الطالب ملتمسا احلكم برفع الرضر
وبمقتىض ترخيص إداري ووفق تصميم  1992ملكه الذي اشرتاه من الطالب نفسه سنة 

ملتمسا  4هنديس، يشري إىل أن واجهة بنائه جهة القبلة تطل عىل شارع عمومي حيمل رقم 
عىل  2270/98يف امللف  3/4/2000ب، وبعد إجراء خربة قضت املحكمة بتاريخ رفض الطل

املطلوب بإغالق النوافذ واألبواب املفتوحة صوب أرض الطالب، فاستأنفه املحكوم عليه، 
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وأجرت حمكمة االستئناف خربة جديدة وأهنت اإلجراءات أمامها بإصدار القرار املطعون فيه 
 .نف واحلكم تصديا برفض الطلبالقايض بإلغاء احلكم املستأ

من قانون املسطرة املدنية، ذلك أنه بمقتىض هذا  342خرق الفصل  :الوسيلة األوىل 
الفصل جيب التنصيص يف القرار عىل وقوع تالوة تقرير املستشار املقرر أو عدم تالوته بإعفاء 

يلفى أنه حيمل  من الرئيس وعدم معارضة األطراف، إال أنه باستقراء القرار املطعون فيه
العبارتني معا تالوة التقرير وعدم تالوته دون التشطيب عىل العبارة التي ال فائدة منها، مما 

 .يمنع املجلس األعىل من بسط رقابته ويعرض القرار للنقض
فإن تالوة التقرير من عدمها نفسها مل تبق من  10/9/1993بمقتىض ظهري  لكن، حيث إنه

انون املسطرة املدنية، وما أورده القرار من التنصيص عىل تالوة من ق 342مشموالت الفصل 
التقرير أو عدم تالوته إنام هو من قبيل التزيد الذي ال تأثري له عىل قضائه فالوسيلة بدون 

 .جدوى
انعدام األساس والتعليل وحتريف مضمون وثيقة، ذلك أن  :الوسيلة الثانية والرابعة 

واحدة مفادها أن اخلبري املنتدب استئنافيا كشف بعد  املحكمة أسست قضاءها عىل علة
االتصال باملصلحة التقنية جلامعة أحدادا أن بناية املستأنف عليه قد شيدت بناء عىل رخصة 

حسب تصميم التهيئة الذي  17/7/1996قانونية بعد موافقة اللجنة اإلقليمية للعاملة بتاريخ 
، غري أن هذا ...مرتا 15عرضه  4إىل الشارع رقم  ، ويشري1996يعود تارخيه إىل ما قبل سنة 

التعليل غري كاف واملحكمة أغفلت فيه تقرير اخلربة املنجزة ابتدائيا والوثائق املدىل هبا من 
، ملتمسا نقض القرار 5/6/2000الطالب والتي تؤكد أن الشارع املذكور قد حذف بمرسوم 

 .املطعون فيه
اخلربة التي أمرت هبا يف إطار سلطتها يف تقدير املحكمة ثبت هلا من  لكن، حيث إن

ويف إطار  17/7/1996األدلة أن بناء املطلوب شيد يف حدود ملكه بمقتىض ترخيص يرجع إىل 
، وخلصت أن 2000تصميم التهيئة الذي كان سائدا وقته وقبل أن يطاله أي تغيري الحق سنة 

الطلب باعتبار أن األبواب  املطلوب قد اكتسب حقا ال يمكن اإلرضار به وقضت برفض
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والنوافذ موضوع التظلم مفتوحة صوب شارع عمومي طبق تصميم التهيئة فجاء بذلك 
 .قرارها مؤسسا ومعلال وما بالوسيلة بدون اعتبار

من  359من الفصل  5والفقرة  345من الفصل  4و 3خرق الفقرتني  :الوسيلة الثالثة 
وعدم االرتكاز عىل أساس قانوين، ذلك أنه طبقا  قانون املسطرة املدنية وانعدام التعليل

للفصول املذكورة جيب اإلشارة يف القرار إىل املستندات وعند االقتضاء إىل حمارض إجراءات 
التحقيق التي تم إنجازها كام جيب أن يتضمن املقتضيات القانونية املطبقة األمر الذي مل يراعه 

 .القرار وجيعله عرضة للنقض
ملا أثري فإن القرار أشار إىل حجج الطرفني وإىل إجراء التحقيق باخلربة  لكن، وخالفا

وما  134التي أمرت هبا املحكمة، كام نص عىل املقتضيات املسطرية التي طبقتها من الفصل 
من قانون املسطرة املدنية، ومن جهة أخرى فإنه  429وما يليه والفصل  320يليه والفصل 

بقا للقانون وال تأثري عندئذ لعدم إشارته للمقتضيات القانونية يكفي يف القرار أن يكون مطا
 .املطبقة فالوسيلة خالف الواقع وبدون أساس

 هلذه األسباب
 .قىض املجلس األعىل برفض الطلب

 
السيدة  :املحامي العام -السيد حممد بنزهة  :املقرر –السيد إبراهيم بوحليان  :الرئيس

 .فتحي اإلدرييس الزهراء
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 813ر عدد القرا
 2009ماي  27الصادر بتاريخ 

 4962/6/10/2009يف امللف عدد 
 

 .اإلنذار ليس رشطا للمتابعة – خمالفة البناء - قانون التعمري 
إذا كانت األشغال املتكونة منها خمالفة من املخالفات املنصوص عليها يف 

ل إخالال خطريا من القانون املتعلق بالتعمري يمكن تداركها لكوهنا ال متث 66املادة 
بضوابط التعمري والبناء التي جرى انتهاكها، فإن رئيس جملس اجلامعة ينذر 
املخالف باختاذ التدابري الالزمة إلهناء املخالفة يف األجل املقرر قانونا، حتت طائلة 

 .مواصلة اإلجراءات التي قد تفيض إىل هدم البناء
ة وال تأثري له عىل سالمتها، هذا اإلنذار قبل إجراء املتابعال يشرتط توجيه 

 .لكنه يسمح بالتخيل عن املتابعة إذا تم االمتثال له داخل األجل املحدد فيه
 نقض وإحالة

 :األساس القانوين 
أعاله بتحرير  64يقوم املأمور الذي عاين خمالفة من املخالفات املشار إليها يف املادة "

وإذا . امعة والعامل املعني واملخالفحمرض بذلك يوجهه يف أقرص أجل إىل رئيس جملس اجل
كانت أشغال البناء ما زالت يف طور اإلنجاز يبلغ رئيس جملس اجلامعة فور تسلمه للمحرض 

 ."أمرا إىل املخالف بوقف األعامل يف احلال
 1992)يونيو  17من ظهري التعمري املؤرخ يف  65املادة (
 66الفات املنصوص عليها يف املادة إذا كانت األفعال املتكونة منها خمالفة من املخ"

أعاله يمكن تداركها لكوهنا ال متثل إخالال خطريا بضوابط التعمري والبناء التي جرى 
انتهاكها فإن رئيس جملس اجلامعة يأمر املخالف باختاذ التدابري الالزمة إلهناء املخالفة يف أجل 
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انتهت األفعال املتكونة منها  وإذا. يوما 30يوما وال أن يتجاوز  15ال يمكن أن يقل عن 
 ."...املخالفة عند انقضاء األجل املشار إليه أعاله يقع التخيل عن املتابعة اجلارية يف شأهنا

 )من نفس القانون 67املادة (
ال حيول هدم البناء دون إجراء املتابعة وال يرتتب عليه انقضاء املتابعة إذا كانت "

  "جارية
 )نمن نفس القانو 70املادة (

 باسم جاللة امللك
املتخذة من عدم ارتكاز القرار عىل أساس قانوين  يف شأن وسيلة النقض الوحيدة

عندما نصت عىل اإلعذار مل ترتب أي  17/6/1992من ظهري  67ونقصان التعليل، ذلك أن املادة 
ة جزاء عىل عدم احرتام األجل املذكور يف هذا الشأن، وأن اإلعذار هو جمرد إجراءات شكلي

التي تتمثل يف  66التي حددت احلاالت املنصوص عليها يف املادة  67نصت عليها املادة 
الفقرة األخرية منها نصت  66جمموعة من خمالفات لضوابط البناء والتعمري، وأنه حسب املادة 

فإنه يضيف إىل شكواه عند إيداعها  67عىل أن رئيس جملس اجلامعة إذا كان ينوي تطبيق املادة 
وما بعده من نفس الظهري فإن اإلجراءات  70و 67لنيابة العامة نسخة، كام أنه طبقا للمواد يف ا

املتعلقة باهلدم إنام تؤثر عىل اهلدم املامرس من طرف السلطة املحلية وال عالقة له باملتابعة 
والتي تبقى مبنية عىل الشكاية املقدمة من طرف رئيس املجلس اجلامعي، فضال عن أنه 

من نفس الظهري فإن املتابعة ال عالقة هلا باإلجراءات املبارشة من طرف  65املادة  بمقتىض
املراقبني، وإنام هي إجراء مستقل وخيضع لقواعد حتريك املتابعة مما يكون معه القرار املطعون 

 .فيه ناقص التعليل وغري مرتكز عىل أساس قانوين ومعرضا للنقض واإلبطال
 .من قانون املسطرة اجلنائية 370و 365بناء عىل املادتني 

يف فقرهتا الثالثة من القانون  370يف فقرهتا الثامنة واملادة  365حيث إنه بمقتىض املادة 
املذكور جيب أن يكون كل حكم أو قرار معلال تعليال كافيا من الناحيتني الواقعية والقانونية 

 .وأال كان باطال وان فساد التعليل ونقصانه يوازي انعدامه



 6                                                                                                                               
 

85

حيث إنه "القرار املطعون فيه ما قىض به من عدم قبول املتابعة بقوله  وحيث علل
باإلطالع عىل أوراق امللف ومستنداته اتضح أن احلكم املستأنف اعتمد فيام قىض هبا من إدانة 
املتهم من أجل جنحة البناء بدون رخصة عىل ما ملحارض الضابطة القضائية من حجية التي 

ملتهم وقد قام ببناء الطابق الثاين بدوار السخينات دون توفره عىل رخصة تضمنت معاينة ا
يتبني من تصفح وثائق امللف أهنا تفتقر إىل األعذار الذي يتعني عىل رئيس  لكن حيثبذلك 

 15اجلامعة توجيهه إىل املخالف الختاذ التدابري الالزمة إلهناء املخالفة داخل أجل ال يقل عن 
وحيث أنه  17/06/1992من ظهري 67يوما وفق ما تتطلبه مقتضيات الفصل  30يوما وال يتجاوز 

 ."واحلالة ما ذكر تكون املتابعة املبنية عىل هذا اخلرق القانوين غري مقبولة عىل حالتها
هذا التعليل أنه مشوب بالفساد والنقصان باعتبار ما يؤخذ من مقتضيات  ويتجىل من

أن رئيس اجلامعة يوجه إنذارا إىل  1992يونيو  17 املؤرخ يف من ظهري التعمري 70و 67و 65املواد 
املخالف إليقاف أشغال البناء وإهناء املخالفة بمجرد تسليمه حمرض املعاينة، وقد حيدد له 

، ولتطبيق من جهةأجال، والغاية من ذلك إمكانية التخيل عن املتابعة واالستمرار فيها 
، األمر الذي يتضح جهة ثانية منانون املتعلقة باهلدم من نفس الق 69و 68مقتضيات املادتني 

معه أن اإلنذار املشار إليه ال تأثري له عىل سالمة املتابعة وليس رشطا هلا وال حيول دون 
إجرائها، وتبعا ملا ذكر يبقى التعليل املستند إليه غري سليم ويتسم بالنقصان املوازي النعدامه 

 .للنقض واإلبطال وهو ما يعرض القرار املطعون فيه
 أجلــهمن 

 .قىض املجلس األعىل بنقض القرار املطعون فيه
 

: املحامي العام  -احلسني الضعيف  السيد :املقرر  -السيد حممد السفريوي : الرئيس 
 .السيد مجال الزنوري
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 : مقاربة اإلجتهادات
جلنحي عدد يف امللف ا 20/5/2009بتاريخ  763/10مماثل له قرار املجلس األعىل عدد 

 . )غري منشور( 4452/09
يف امللف اجلنحي عدد  16/9/1986بتاريخ  1763/6أنظر أيضا قرار املجلس األعىل عدد 

من قانون التعمري يعطي الصالحية لرئيس جملس اجلامعة  67إذا كان الفصل ": 3647/95
االت التي ال متثل لتوجيه اإلنذار إىل املخالف باختاذ التدبري الالزم إلهناء املخالفة يف احل

إخالال خطريا بضوابط التعمري والبناء فإنه تبقى للقضاء حق مراقبة املالئمة يف حالة تقدير 
اإلخالل اخلطري من غريه، وإن ترك التقدير املطلق لرئيس جملس اجلامعة بصفته اإلدارية ملن 

 ؛شأنه أن يفوت عىل القضاء مناقشة النص الترشيعي بخصوص اإلنذار من عدمه
وحيث إن القرار املطعون فيه حني أدان العارض بفتح باب عىل بقعة غري مبنية دون أن 
يعلل فعل املخالفة بمعنى هل تشكل إخالال خطريا للتعمري أم بالعكس باعتبار أن األثر 
القانوين خيتلف من حالة إىل أخرى كام هو منصوص عليه قانونا قد جاء ناقص التعليل 

 .)  144ص 1998منشور يف التقرير السنوي للمجلس األعىل (. "الومعرضا للنقض واإلبط
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 479القرار عدد 
  2009ماي  6الصادر بتاريخ 

  1522/4/1/2006يف امللف عدد 
 

 .إثبات - نزاع حول طبيعة العقار –إلغاء شهادة إدارية  - تعمري
إن حمكمة الدرجة األوىل التي ألغت الشهادة اإلدارية الصادرة عن وزير 

فالحة بعدم صالحية القطعة األرضية لالستغالل الفالحي، والتي كان يتوقف ال
عىل استصدارها إمتام بيع العقار، بسبب ثبوت ما يناقضها اعتامدا عىل جمرد 
مرشوع تصميم التهيئة اجلامعي يفيد وجود جمموعة أراض ذات طبيعة فالحية يف 

ت يف الطلب يف ظل املنطقة، جيعل ما اعتمدت عليه املحكمة غري كاف للب
الغموض العالق بطبيعة العقار والسبب الذي قام عليه القرار املطعون فيه، مما 

 .كان يقتيض االستعانة بإفادة خبري خمتص
 إلغاء احلكم املستأنف

 باسم جاللة امللك
 3/3/2003حيث يؤخذ من أوراق امللف، أن املدعيني املستأنف عليهام تقدما بتاريخ 

كمة اإلدارية بالرباط، عرضا فيه أهنام باعا بمقتىض عقد عريف مؤرخ يف بمقال أمام املح
إىل الرشكة اجلديدة للدواجن يف شخص نائب رئيسها قطعة أرضية فالحية حتتوي  3/8/1981

ر حتت رشط واقف متعلق /71498عىل بنايات لرتبية الدواجن ذات الرسم العقاري عدد 
تثبت عدم صالحية القطعة املبيعة لالستغالل  باحلصول من السلطات املختصة عىل شهادة

تقدمت الرشكة املذكورة بدعوى أمام املحكمة االبتدائية  26/6/1998الفالحي، وبتاريخ 
بالرباط من أجل إحضارمها للشهادة املنصوص عليها يف البند اخلامس من عقد البيع وقد 

نقض القرار الصادر عن إىل صدور قرار عن املجلس األعىل قىض ب 8/5/2002آلت بتاريخ 
القايض بتأييد احلكم الصادر عن املحكمة  11/4/2000حمكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 
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القايض بإلزامهام بإحضار الشهادة املذكورة مع إحالة  17/3/1999االبتدائية بالرباط بتاريخ 
املحكمة القضية عىل نفس املحكمة للبت فيها من جديد، وأثناء رسيان امللف أمام هذه 

شهادة تفيد  15/1/2001استجاب السيد وزير الفالحة لطلب الرشكة املشرتية ومنحها بتاريخ 
أن القطعة األرضية املبيعة غري خمصصة لالستغالل الفالحي استنادا إىل وثائق من مجلتها 
احلكم االبتدائي والقرار االستئنايف، مع أن قرار املجلس األعىل يسقط االستدالل الذي 

كز عليه وزير الفالحة يف منحه لتلك الشهادة التي أكدت، بشأن العقار موضوعها، ارت
الوكالة احلرضية للرباط وسال أنه خمصص حرصا لالستغالل الفالحي، وبالتايل جتاوز السيد 

وأنه ال جيوز أن تكون القطعة  18/12/2002وزير الفالحة االختصاصات املوكولة إليه بتاريخ 
 املجال احلرضي يف حني أن مجيع القطع األرضية املحيطة هبا ذات صبغة املذكورة داخلة يف

وأمر السيد  15/1/2001فالحية، والتمسا احلكم بإلغاء قرار السيد وزير الفالحة املؤرخ يف 
املحافظ عىل األمالك العقارية والرهون بتامرة بالتشطيب عىل التقييد الذي بارشته الرشكة 

أجابت الوكالة احلرضية للرباط وسال . ر/71498رسم العقاري عدد اجلديدة للدواجن عىل ال
تضمنت أن العقار املعني يوجد حسب مرشوع  18/12/2002بتسليمها ملذكرة معلومات بتاريخ 

التي تضم جمموعة أراض ذات طبيعة فالحية، . أ.تصميم التهيئة اجلامعي للمنزه باملنطقة ر
ة، وعدم ارتكاز النزاع عىل أي أساس، وبعد إجراء ورفع النزاع إىل جهة قضائية غري خمتص

املعاينة بواسطة السيدين القايض املقرر واخلبري املنتدب وتبادل املستنتجات قضت املحكمة 
 . اإلدارية بإلغاء القرار املطعون فيه مع ترتيب كافة اآلثار القانونية، وهو احلكم املستأنف

ق القانون وفساد التعليل، ملا قىض بإلغاء وحيث تعيب املستأنفة احلكم املستأنف بخر
الشهادة اإلدارية حمل الطعن رغم أن العقار موضوع هذه الشهادة فاقد لصبغته الفالحية عىل 
أساس النشاط الذي متارسه فيه وهو تربية الدواجن، ملتمسة إلغاء احلكم املستأنف وبعد 

 .التصدي احلكم بعدم قبول الطلب
حلكم املستأنف، يتبني أنه قىض بإلغاء القرار املطعون فيه بالرجوع إىل ا إنه وحيث

، والتي أثبتت أن العقار موضوع هذا 30/5/2005اعتامدا عىل املعاينة القضائية املجراة يوم 
القرار يقع بوسط أرض فالحية وال يشء به يدل عىل كونه غري فالحي، وأيضا ملا جاء يف 
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 بعني املكان من كون األرض فالحية وتقع يف ترصيح ممثل الوكالة احلرضية للرباط وسال
منطقة خمصصة فقط لألرايض الفالحية بحسب تصميم التهيئة للمنطقة، دون تأكد املحكمة 
اإلدارية مصدرته من حقيقة هذا التصميم الذي تضمن جواب مدير الوكالة احلرضية للرباط 

مرشوع لتصميم التهيئة اجلامعي واملدرج بأوراق امللف بأنه جمرد  16/7/2003وسال املؤرخ يف 
أ التي تتضمن أراض فالحية، وما إذا كان هذا املرشوع حتديدا قد حظي  –للمنزه باملنطقة ر

 27بإجراءات بحث مقرتنة بصدور النص القايض باملصادقة عليه بمراعاة ملا تنص عليه املادتان 
ه غري الزمة التطبيق يف حالة املتعلق بالتعمري من صريورة أحكام 12/ 90من القانون رقم  28و

عدم حتقق مثل ذلك النرش، وبالتايل انتهاء اآلثار املرتتبة عىل إعالن املنفعة العامة من خالل 
سنوات يبتدئ من تاريخ  10استعادة مالك األرايض الترصف يف عقاراهتم بمجرد انقضاء أجل 

فه بتخصيص خمتلف املناطق طبقا نرش النص القانوين باملوافقة عىل تصميم التهيئة املتميز بتكل
للغرض األسايس الذي جيب أن تستعمل له والذي قد يكون سكنيا أو جتاريا أو سياحيا أو 

مما جيعل ما اعتمدته املحكمة اإلدارية يف هذا الشأن غري كاف للبت . فالحيا بحسب األحوال
يف منطقة فالحية يف الطلب، يف ظل الغموض العالق بطبيعة العقار املذكور ومدى تواجده 

واملسافة الفاصلة بني هذه املنطقة وأقرب دائرة حرضية، والذي يستلزم إجراء البحث الالزم 
حول السبب الذي قام عليه القرار املطعون فيه وإن اقتىض احلال االستعانة بشأنه بإفادة خبري 

كن والتجارة، خمتص يف جمال النزاع وليس يف املعاينات العقارية وتثمني كراء عقارات الس
 .واملحكمة ملا مل حتقق يف هذه األمور مل جتعل لقضائها أساسا، فكان حكمها واجب اإللغاء

 .وحيث إن القضية غري جاهزة
 هلذه األسباب

قىض املجلس األعىل بإلغاء احلكم املستأنف وإرجاع امللف إىل املحكمة التي أصدرته 
 .لتبت فيه طبقا للقانون

 
: املحامي العام  - حممد صقيل حسيني  السيد :املقرر  -حنني أمحد السيد : الرئيس 

 .أمحد املوساوي السيد
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 418القرار عدد  
 2009أبريل  22الصادر بتاريخ 
 449/4/1/2006يف امللف عدد 

 
 .دعوى موازية - مضار اجلوار - إلغاء الرتخيص بالبناء - تعمري 

ناء هتدف يف واقع ملا كانت الدعوى الرامية إىل إلغاء قرار الرتخيص بالب
احلال إىل رفع مضار اجلوار، فإهنا ال تسعها دعوى اإللغاء التي تبت فيها املحاكم 

 .اإلدارية، بل مكاهنا الطبيعي هو دعوى موازية ترفع أمام القضاء العادي
 استئناف

 باسم جاللة امللك
وتاريخ  2/3/2005حيث يستفاد من وثائق امللف، وحمتوى احلكم املستأنف أنه بتاريخ 

يف شخص رئيسها وأعضاء جملسها اإلداري أمام املحكمة ) ج(تقدمت ودادية  30/3/2005
اإلدارية بفاس عىل التوايل بمقالني، أوهلام افتتاحي وثانيهام إصالحي، راميني إىل إلغاء قرار 

 72/2004الرتخيص بالبناء املسلم للمدعى عليهم احلاج بومجعة وورثة بوبكر، احلامل لرقم 
، معتربة ذلك القرار جاء خمالفا لقانون التعمري ولتصميم التهيئة حسبام أثبتته 7/4/2004اريخ بت

اخلربة التي قام هبا اخلبري السيد بنسودة نجيب، أجاب املدعى عليهم املذكورون بأن املدعية مل 
يهم يلحقها أي رضر، بينام أجابت الوكالة احلرضية بأن الرتخيص بالبناء املسلم للمدعى عل

 28/9/1998بتاريخ  44/98كان ترخيصا استثنائيا باالستناد إىل دورية السيد الوزير األول عدد 
، 12/2/1994بتاريخ  254ودورية السيد وزير اإلسكان والتعمري وإعداد الرتاب الوطني عدد 

 .وبعد ختم املناقشات أصدرت املحكمة حكام رافضا للطلب وهو احلكم املستأنف
 :تئناف يف أسباب االس

حيث تعيب املستأنفة احلكم املستأنف بعدم سالمة التعليل، ذلك أن املحكمة التي 
أصدرته مل تلتفت إىل تقرير اخلربة الذي أثبت عدم صالحية العقار موضوع الرخصة للبناء 
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فيه، وال إىل األرضار اخلطرية التي تعرضت هلا من جراء ذلك الرتخيص واملتمثلة يف إقفال 
 .ضييق عرض الشارع العاماملنافذ وت

 .هيدف الطلب يف واقع احلال إىل رفع مضار اجلوار لكن، حيث
مثل هذا الطلب ال تسعه دعوى اإللغاء، بل أن مكانه الطبيعي هو دعوى  وحيث إن

موازية ترفع أمام القضاء العادي وهو ما جيعل احلكم املستأنف حكام مصادفا للصواب هبذه 
 .العلة

 هلذه األسباب
 .املجلس األعىل بتأييد احلكم املستأنفقىض 

 
 السيد: املحامي العام  -إبراهيم زعيم  السيد :املقرر  - أمحد حنني السيد : الرئيس 
 .أمحد املوساوي
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 187القرار عدد 
  2009فرباير  11الصادر بتاريخ 
  340/4/1/2007يف امللف عدد 

 
من قانون  43دة تطبيق املا - ملك عام للدولة  –حجيته  – ترخيص البناء

 .التعمري
إن الرتخيص البناء ال يقوم دليال عىل متلك حق امللكية أو االنتفاع أو االستعامل 

قانون التعمري التي تلزم أخذ رأي  43باألمالك العمومية، الصطدامه بمقتضيات املادة 
 .السلطة احلكومية املكلفة باألشغال العمومية والتجهيز 

 رفض الطلب
 :يناألساس القانو

تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن املبنى املزمع إقامته تتوفر فيه الرشوط التي "
تفرضها األحكام الترشيعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، خصوصا األحكام الواردة يف 

 .تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة
يها وتسلم رخصة البناء دون إخالل بوجوب إحراز الرخص األخرى املنصوص عل

يف ترشيعات خاصة وبعد أخذ اآلراء واحلصول عىل التأشريات املقررة بموجب األنظمة 
 ."اجلاري هبا العمل

 .املتعلق بالتعمري 12-90بتنفيذ القانون  1-92-31الظهري رقم من  43 املادة(
 باسم جاللة امللك

عرضوا فيه ، 23/6/2007حيث إن املدعني السادة ورثة أمحد، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 
، مرسوما حدد بموجبه امللك البحري لشاطئ 7/5/2007أن السيد الوزير األول أصدر بتاريخ 

حسب اخلط األمحر  46والوتر رقم  1داوتنان، بني الوتر رقم إعاملة أكادير  "أغروض"
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، وأن املرسوم املطعون فيه قد وسع من جمال 1/2000املرسوم يف التصميم التجزيئي بمقياس 
العام البحري عىل حساب األمالك املجاورة ومنها ملكه، متجاوزا املساحة القانونية امللك 

وكذا التصميم الطوبوغرايف للمنطقة الذي يضبط امللك  1/7/1914املحددة بموجب ظهري 
الذي أنجزته مصلحة املسح اخلرائطي والطوبوغرايف  1914املذكور وفق حتديدات ظهري 

منذ عرشات السنني، ونظرا لكون املرسوم الصادر عن الوزير للمحافظة العقارية بأكادير 
جاء مشوبا بتجاوز السلطة ملخالفته ظهري  7/5/2007بتاريخ  2-07-239األول حتت عدد 

املحدد للملك العمومي، لذا فإنه يلتمس إلغاءه واحتياطيا إجراء خربة بواسطة  1/7/1914
الوكيل القضائي نيابة عن السيدين الوزير خبري خمتص يف الشؤون الطبوغرافية، أجاب السيد 

األول ووزير التجهيز بأن الطعن غري مقبول لكونه انصب عىل جمرد عمل حتضريي، باإلضافة 
إىل أن الطلب غري مرتكز عىل أساس، كام أجابت وزارة التجهيز بأن الطعن سابق ألوانه، وأن 

راءات الواجب احرتامها قبل املرسوم املطعون فيه ال يتضمن أي عيب شكيل يتعلق باإلج
إصداره، إضافة إىل أن الرسوم العقارية ال حيتج هبا أمام امللك العمومي للدولة ألهنا تعترب 
دائام مؤقتة وال تصري هنائية إال بعد تعيني حدود األمالك العامة، والتمسوا أساسا عدم قبول 

 .مهندس طوبوغرايف خمتصالطلب، واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا إجراء معاينة بمعية 
 :فيام خيص مرشوعية املرسوم املطعون فيه 

ينص  1/7/1914من قانون األمالك العمومية الصادر بتاريخ  2الفصل  لكن، حيث إن
عىل أن كل من اكتسب قانونا من حقوق امللكية واالنتفاع واالستعامل باألمالك العمومية 

 .هرييبقى حمفوظا إذا كان سابقا عىل نرش هذا الظ
والتي وقع اكتساهبا بعد  ،وحيث يستفاد من ذلك أن احلقوق املدعى هبا من الطاعنني

صدور الظهري املذكور، فإن تلك احلقوق وعىل حالتها الراهنة، ال تصري هنائية إال بعد تعيني 
حدود األمالك العامة من طرف اإلدارة، ما دام أن إنشاء صكوك عقارية بعد صدور الظهري 

ودون مراعاة االستثناءات التي ينص عليها، والتي تشري إىل أن عقارات امللك املذكور، 
من نفس  4الفصل (العمومي ال تقبل التملك وال التفويت وال تكتسب ملكيتها بالتقادم 

ال يكون له أي مفعول جتاه امللك العام، ألنه يظل حقا مؤقتا، عالوة عىل أن احتجاج ) الظهري
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ء الذي حصال عليه، ال يقوم دليال عىل التملك، الصطدامه بالظهري الطاعنني برتخيص البنا
املتعلق بالتعمري الذي يلزم أخذ رأي السلطة احلكومية  12-90بتنفيذ القانون  1-92-31رقم 

، وهو ما مل يقم عليه دليل )من نفس الظهري 43الفصل (املكلفة باألشغال العمومية والتجهيز 
ك به الطاعنان بدون أساس قانوين، ويكون طلبهام حليف من األوراق مما جيعل ما متس

 .الرفض
 هلذه األسباب

 .قىض املجلس األعىل برفض الطلب
 

: املحامي العام  - حممد صقيل حسيني  السيد :املقرر  -أمحد حنني السيد : الرئيس 
 .أمحد املوساوي السيد
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 2210القرار عدد 
 2008دجنرب  17الصادر بتاريخ 

 16839/6/10/2008-40د يف امللف عد
 

رضورة ترك اخليار للمخالف باهلدم أو تنفيذ أشغال  – خمالفة البناء
 .املطابقة

إن القرار املطعون فيه اقترص عىل احلكم هبدم البناء املخالف للتصميم 
موضوع املخالفة دون أن يتضمن منطوقه إمكانية تنفيذ األشغال الالزمة ليصري 

 .قررة مما يكون خارقا للقانونالعقار مطابقا لألنظمة امل
 نقض وإحالة

 :األساس القانوين 
 68جيب عىل املحاكم املختصة يف حالة عدم إقدام اإلدارة عىل تطبيق أحكام املادتني "

أعاله أن تأمر هبدم البناء أو تنفيذ األشغال الالزمة ليصري العقار مطابقا لألنظمة املقررة  69و
يوما  30وجيب تنفيذ األشغال التي تأمر هبا املحاكم يف أجل . ةوذلك عىل نفقة مرتكب املخالف

يبتدئ من تاريخ احلكم النهائي، وإذا مل تنفذ داخل هذا األجل جيوز للسلطة املحلية أن تقوم 
ساعة عىل اإلعذار املوجه ملرتكب املخالفة وباختاذ مجيع التدابري الالزمة  48بتنفيذها بعد مرور 

 ."تحمل مرتكب املخالفة مرصوفات األشغال املأمور بتنفيذها وتبعاهتالبلوغ هذه الغاية، وي
 ) املتعلق بالتعمري 90/12من القانون رقم  77املادة (

 باسم جاللة امللك
املتخذة من عدم االرتكاز عىل أساس وانعدام التعليل  يف شأن وسيلة النقض الوحيدة

بالتعمري، ذلك أن الطاعنني يتوفران املتعلق  17/6/1992من ظهري  77وخرق مقتضيات الفصل 
عىل رخصة بناء وعىل تصميم بناء مصادق عليه، كام أهنام أنجزا تصميام تعديليا بعد األخذ بعني 
االعتبار مالحظات اللجنة التفتيشية املختصة التي زارت املرشوع، وأن التصميم التعدييل 
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اعنني وجه إليهام أمرا موسوم حظي بمصادقة اجلامعة احلرضية بخنيفرة، ومع ذلك فإن الط
بالشطط وخرق للقانون أصدره رئيس اجلامعة احلرضية يقيض بإيقاف أشغال البناء وإلغاء 
الرخصة املمنوحة هلام بدعوى أن املساحة التي جتري عليها أشغال البناء ال تقبل تشييد بناية من 

حكمة اإلدارية من أجل طابقني سفيل وعلوي، وأن القرار املذكور كان موضوع طعن أمام امل
الشطط وجتاوز القانون، واملحكمة املذكورة ألغت القرار وقضت للطاعن بتعويض، وبعد 
مبارشة األشغال من جديد حرر هلام حمرضا باملخالفة مع أن الطاعنني يتوفران عىل رخصة 

القرار  قانونية وإن تم إلغاؤها فقد قضت املحكمة اإلدارية بعدم قانونية ذلك اإللغاء، وإن
املطعون فيه غري املتابعة وأدان الطاعنني من أجل أفعال مل يتابعا من أجلها، ثم أنه قىض هبدم 

، والتي 17/6/92من ظهري  77البناء املخالف للتصميم، واحلال أن ذلك خيالف مقتضيات الفصل 
يصري العقار تسمح للباين بدون رخصة أو املخالف للقوانني واألنظمة بتنفيذ األشغال الالزمة ل

 .مطابقا لألنظمة املقررة مما يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض
 .املتعلق بالتعمري 90/12من قانون رقم  77بناء عىل مقتضيات املادة 

املادة املذكورة عىل أنه جيب عىل املحاكم املختصة يف حالة عدم إقدام إدارة  حيث تنص
أن تأمر هبدم البناء أو تتقيد األشغال الالزمة ليصري العقار  أعاله 69و 68عىل تطبيق املادتني 

 .مطابقا لألنظمة املقررة، وذلك عىل نفقة مرتكب املخالفة
القرار املطعون فيه اقترص عىل القول هبدم البناء املخالف للتصميم موضوع  وحيث إن

نظمة املقررة مما يعترب املخالفة دون إضافة أو تنفيذ األشغال الالزمة ليصري العقار مطابقا لأل
 .معه نقصانا يف التعليل املوازي النعدامه املوجب للنقض

 .وبرصف النظر عام ورد يف الشطر األول بالوسيلة املستدل هبا عىل النقض
 من أجله

 .قىض املجلس األعىل بنقض القرار املطعون فيه
: املحامي العام  - مليكة كتاين  السيدة :املقرر  -السيد حممد السفريوي : الرئيس 

 .السيد مجال الزنوري
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 894القرار عدد 

 2008دجنرب  3املؤرخ يف 
 2840/4/2/2006و 2715/4/2/2006امللف اإلداري عدد 

 
 .عدم مرشوعية القرار اإلداري –هدم  – تعمري

إذا تم تنفيذ القرار الصادر عن العامل هبدم غرفة يف السطح، فإن طلب 
ى للمترضر احلق يف إقامة دعوى التعويض عام إلغائه يغدو بدون جدوى، ويبق

أحلق به من أرضار نتيجة تنفيذ ذلك القرار املنعدم املرشوعية بصدور احلكم 
علام أن عيب عدم . بالرباءة بناء عىل شكاية من اإلدارة التي قامت باهلدم نفسها

بطريقة  املرشوعية يف القرار اإلداري إما أن حيكم به مبارشة بإلغاء ذلك القرار أو
 .غري مبارشة بطلب التعويض عنه

 إلغاء احلكم املستأنف جزئيا
 باسم جاللة امللك

 : يف الشكل
حيث إن االستئناف املقدم من طرف الدولة املغربية يف شخص الوزير األول ومن 

ضد احلكم الصادر عن املحكمة اإلدارية  03/08/2006معها املذكورة أسامؤهم باملقال بتاريخ 
قد جاء مستوفيا جلميع الرشوط املتطلبة  496/2005يف امللف  04/07/2006اريخ بمراكش بت

 . 2715/2006وقد فتح هلذا املقال امللف . قانونا فهو مقبول شكال
ضد احلكم املشار  18/08/2006بتاريخ ) ب(وحيث إن االستئناف املقدم من طرف عامر 

و اآلخر مستوفيا جلميع الرشوط إليه أعاله وكذا احلكم التمهيدي يف نفس امللف جاء ه
 .2840/2006وقد فتح هلذا املقال امللف . املطلوبة فهو مقبول شكال
من قانون املسطرة تقرر ضم امللفني لوحدة األطراف واملوضوع  110وبناء عىل الفصل 

 .وحلسن سري العدالة
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   : يف املوضوع
بمقال عرض ) ب(ر تقدم عام 24/09/2000حيث يستفاد من أوراق امللف، أنه بتاريخ 

فيه أنه يملك العامرة الكائنة بعنوانه باملقال حتتوي عىل مخس طوابق إضافة إىل سطح به خزان 
. ماء وحمل خاص باملصعد ومظلة عارية اجلوانب قائمة عىل أعمدة مؤثثة بأحواض الزهور

 سنة حسب الثابت من حمرض املشاهدة املنجز بتاريخ 25وأن هذه املنشآت قائمة منذ 
وأنه فوجئ بصدور حكم غيايب عن ابتدائية مراكش قىض عليه بغرامة من أجل  25/08/1999

ارتكاب خمالفة بناء غرفة بسطح العامرة عىل مستوى الطابق السادس بدون ترخيص بعدما 
تقدم قائد مقاطعة إيسل بشكاية للسيد وكيل امللك، وبعد التعرض عىل احلكم أعاله قضت 

ربائته لعدم وجود أي غرفة بالسطح بناء عىل حمرض املشاهدة املنجز بتاريخ املحكمة االبتدائية ب
اقتحم القائد وبعض مساعديه مدخل العامرة وكرس  21/09/1999غري أنه بتاريخ  08/11/1999

باب السطح وأتلف جهاز النظافة وآلية املعهد وهدم سقف املظلة بدون سند ودون إتباع 
ون التعمري اليشء الذي جيعل موظفوا الدولة قد ترصفوا القواعد املنصوص عليها يف قان

خارج إطار القانون وأن ما قاموا به يشكل خطأ مصلحيا أحلق بالعارض أرضارا مادية 
ملتمسا حتميل الدولة املغربية مسؤولية احلادث واحلكم له بتعويض مسبق قدره . ومعنوية

لتعويضات املستحقة مع حفظ حقه درهم وإجراء خربة لتحديد قيمة األرضار وا 30.000,00
يف تقديم مطالبه النهائية، وإجراء خربة لتحديد قيمة األرضار والتعويضات املستحقة مع 
حفظ حقه يف تقديم مطالبه النهائية وإزالة األنقاض التي هتدد العامرة باالهنيار وإرجاع احلالة 

قاض وإرجاع احلالة مع النفاذ إىل ما كانت عليه قبل اهلدم واإلذن له بالقيام بإزالة األن
وبعد متام اإلجراءات قضت املحكمة برفض الطلب بحكم ألغته الغرفة اإلدارية . املعجل

باملجلس األعىل وأرجعت امللف إىل نفس املحكمة لعدم مناقشة احلكم اجلنحي القايض 
د إرجاع امللف وبع. برباءة املدعي من بناء غرفة دون ترخيص وكذا القرار االستئنايف املؤيد له

إىل املحكمة اإلدارية بمراكش قضت هذه األخرية بإجراء خربة وبعد متام اإلجراءات قضت 
عىل الدولة املغربية يف شخص الوزير األول بأن تؤدي للمدعي تعويضا إمجاليا قدره 

 .درهم ورفض باقي الطلبات وهو احلكم املستأنف 400.60,00
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 : يف أسباب االستئناف 
 : األول والثاين يف استئناف الدولة املغربية يف السببني 

من قانون  515حيث تعيب الدولة املغربية ومن معها احلكم املستأنف بخرق الفصل 
املسطرة املدنية ذلك أن الدعوى وجهت ضد الوزير األول ومل توجه ضد الدولة ثم طلب يف 

ن املحكمة أجابت بكون وقد سبق للعارضة أن دفعت بذلك إال أ. األخري احلكم عىل الدولة
تقديم الدعوى يف مواجهة الوزير األول ليس من شأنه أن يؤثر عىل سالمتها باعتبار أن 

ومن جهة أخرى فقد قدمت الدعوى يف . املدعي التمس حتميل الدولة مسؤولية األرضار
 مواجهة عامل عاملة املنارة ورئيس املجلس البلدي وأن املدعي اكتفى فقط باإلدالء بصورة

من الكتاب املوجه إىل وزير الداخلية رغم أن مقتضيات امليثاق اجلامعي كانت سارية املفعول 
أثناء رسيان الدعوى التي توجب عليه مكاتبة العامل من أجل احلصول عىل الوصل ملقاضاة 
البلدية وأن املستأنف عليه مل يدل بأية وثيقة تثبت طلبه اإلذن من وزير الداخلية مما يستلزم 

 .غاء احلكم املستأنف واحلكم بعدم قبول الدعوىإل
أن املستأنفة استأنفت فقط احلكم البات ومل تستأنف احلكم التمهيدي  لكن حيث تبني

القايض بإجراء خربة فضال عىل أنه سبق أن أحيل امللف عىل املجلس األعىل الذي أحاله عىل 
لدعوى قد اكتسبت حجية األمر نفس املحكمة ملناقشة املوضوع فقط مما تكون معه شكليات ا

 .املقىض به ويكون بالتايل ما أثري عديم األساس
 : يف السبب الرابع ألسبقيته 

حيث تعيب الدولة احلكم املستأنف بمجانبته للصواب عندما محلها املسؤولية اعتامدا 
لح عىل حكم قىض برباءة املستأنف عليه من خمالفة البناء بدون رخصة مستبعدة حمارض املصا

علام أن الوايل مل يصدر أمرا باهلدم إال بعدما أن تثبت له املخالفة وبعدما . البلدية املثبتة لذلك
وأن العارضني قاموا بتنفيذ قرار إداري سليم اكتسب . اتبعت مجيع املساطر املتعلقة بالتعمري

ليس معناه أن احلجية بعدم الطعن فيه وأن قرار اهلدم بني عىل وقائع ثابتة واحلكم بالرباءة 
املستأنف عليه مل يقم بالبناء بدون رخصة خاصة وأن احلكم اجلنحي ال ينهض حجة للمطالبة 

ومل يصدر قرار باهلدم إال  06/06/1999بالتعويض علام أن األمر بإيقاف األشغال صدر بتاريخ 
 .مما يستلزم معه إلغاء احلكم املستأنف 06/09/1999بتاريخ 
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 هذا السبب فاملحكمة ركزت قضائها عىل احلكم القايض ملا جاء يف لكن، وخالفا
بالرباءة من جنحة بناء غرفة يف السطح بدون ترخيص وهو احلكم املستأنف الذي استبعد 

 555/2001املحارض اإلدارية وأن هذا احلكم أيدته حمكمة االستئناف بقرارها الصادر يف امللف 
 . والذي مل يدل املستأنف بام يفيد إلغائه

بعد تنفيذ القرار الصادر عن العامل باهلدم فإن طلب إلغائه يغدو بدون  يث إنهوح
جدوى ويبقى للمترضر احلق يف إقامة دعوى التعويض عام أحلق به من أرضار نتيجة تنفيذ 
ذلك القرار املنعدم املرشوعية بصدور احلكم بالرباءة بناء عىل شكاية من اإلدارة التي قامت 

 أن عيب عدم املرشوعية يف القرار اإلداري إما أن حيكم به مبارشة بإلغاء علام. باهلدم بنفسها
ذلك القرار أو بطريقة غري مبارشة بطلب التعويض عنه فإذا أغلق الطريق األول ألي سبب 
من األسباب كفوات أجل الطعن، فإن هذا ال يمنع القضاء اإلداري من استظهار ركن عدم 

وبذلك تكون املحكمة قد ألغت القرار اإلداري . لتعويضاملرشوعية عند النظر يف طلب ا
ضمنيا وأصبح غري مرشوع خاصة وأنه ليس يف امللف ما يفيد تطبيق مقتضيات قانون التعمري 
علام أن طلب رخصة البناء يمكن للمستأنف عليه أن يطالب هبا عن طريق دعوى القضاء 

 .الشامل مما جيعل ما أثري عديم األساس
 : الث يف السبب الث

ذلك أن . حيث تعيب املستأنفة ومن معها احلكم املستأنف باعتامده عىل خربة باطلة
وأن الوكيل القضائي ووزير الداخلية توصال باالستدعاء  21/02/2006اخلربة أنجزت بتاريخ 

من قانون املسطرة املدنية توجب استدعاء  63بنفس التاريخ رغم أن مقتضيات الفصل 
وان املحكمة أرجعت اخلربة إىل نفس . اخلربة بخمسة أيام عىل األقل األطراف قبل تاريخ

 .اخلبري إال أنه مل يقم بذلك
ملا جاء يف هذا السبب فإنه تبني من التقرير التكمييل لنفس اخلبري أن  لكن، وخالفا

هو تاريخ حضور األطراف ملكتب اخلبري وأن تاريخ اخلربة كان يوم  21/02/2006تاريخ 
 .اليشء الذي مل يناقشه املستأنفون مما جيعل ما أثري غري مقبول 10/03/2006
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  :يف استئناف املدعي 
حيث يعيب املستأنف احلكم املستأنف بنقصان التعليل املوازي النعدامه وخرق حق 

ذلك أن املسطرة قضت . الدفاع والقانون الداخيل واخلرق اجلوهري يف إجراءات املسطرة
إرجاع احلالة أو اإلذن بإرجاعها وإزالة األنقاض وتنقية السطح  بالتعويض ومل تبت يف طلب

ثم إن املحكمة رفضت باقي . أو اإلذن بذلك وكذا احلكم بالنفاذ املعجل بشأن رفع األرضار
الطلبات لعدم اإلثبات واحلال أن كل تلك الطلبات ال يتأتى إثباهتا إال بعد إجراء خربة والتي 

الذي مل تلتفت إليه معتمدة فقط عىل حمرض اهلدم اليشء  أثبتها العارض بمحرض مشاهدة
الذي جيعل التعويض املحكوم به هزيال وال يتناسب وقيمة األرضار التي مني هبا مما يشكل 
خرقا حلق الدفاع وأن املحكمة بعدم مناقشتها ملحرض املشاهدة املأمور به قضائيا خرقت 

كمة أمهلت حمرض املشاهدة األول املنجز كام أن املح. القانون وكذلك إجراءات املسطرة
الذي يثبت وجود املظلة منذ زمان ملتمسا إلغاء احلكم املستأنف واحلكم  25/08/1999بتاريخ 

 .وفق مقاله االفتتاحي
ملا جاء يف أسباب االستئناف فاملحكمة قبل أن تبت يف موضوع النزاع  لكن، وخالفا

وذكر أن البناء الذي طاله اهلدم كان عبارة عن أمرت بإجراء خربة وان اخلبري عاين املحل 
 63سقف من اخلرسانة املسلحة كان حمموال عىل أعمدة اإلسمنت املسلح وتقدر مساحته ب 

درهم إلعادة البناء  400.50,00، وأن األنقاض ال زالت بالسطح بتاريخ اخلربة مقرتحا مبلغ ²م
يف جوهر النزاع بعدما توفرت هلا  لذلك فاملحكمة بتت. درهم إلزالة األنقاض10.000,00و

العنارص الالزمة لذلك معتمدة بعض الوثائق ومستبعدة أخرى بام هلا من سلطة تقديرية يف 
 .ذلك

من وثائق امللف خاصة املقال االفتتاحي أن املدعي التمس اإلذن له بإزالة  وحيث تبني
 .بت يف ذلكاألنقاض وإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه وأن املحكمة أغفلت ال

وحيث يتجىل مما ذكر أعاله خاصة احلكم بالرباءة من خمالفة البناء بدون رخصة لذلك 
مما يستلزم . يتعني احلكم بإعطائه اإلذن بإزالة األنقاض ملا تشكله من خطر عىل العامرة ككل

 .معه إلغاء احلكم جزئيا بشأهنام واحلكم وفقهام
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 هلذه األسباب
وقبول  2715/4/2/2006إىل امللف  2840/4/2/2006لف قىض املجلس األعىل بضم امل

 .االستئنافني
وموضوعا بإلغاء احلكم املستأنف جزئيا فيام قىض به من رفض طلب إزالة األنقاض 

 . واحلكم من جديد بإزالتها
املحامي  - عائشة بن الرايض السيدة  :املقرر  - بوشعيب البوعمري السيد : الرئيس 

 .رشقاويسابق ال السيد: العام 
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 670القرار عدد 
 2008يوليوز  23املؤرخ يف 

 2949/4/2/2005امللف اإلداري عدد يف 
 

 .أجل عرش سنوات –إعالن املنفعة العامة  –تصميم التهيئة  – تعمري
يستعيد مالك األرايض الترصف يف أراضيهم فور انتهاء اآلثار املرتتبة عىل 

ك بعد انقضاء عرش سنوات من تاريخ إعالن املنفعة العامة بتصميم التهيئة، وذل
 .نرش النص القايض باملوافقة عىل تصميم التهيئة باجلريدة الرسمية

 إلغاء احلكم املستأنف
 باسم جاللة امللك

 :يف الشكل 
حيث إن االستئناف املقدم من طرف املجلس اجلامعي ملدينة فاس يف شخص رئيسه 

بتاريخ  428حكمة اإلدارية بفاس حتت رقم ضد احلكم الصادر عن امل 2005أكتوبر  12بتاريخ 
 .جاء مستوفيا جلميع الرشوط املتطلبة قانونا فهو مقبول شكال 80/2004يف امللف  29/06/2005

جاء  28/12/2005بتاريخ ) ج(وحيث إن االستئناف الفرعي املقدم من طرف عبد اهللا 
 . هو اآلخر مستوفيا للشكليات املتطلبة فهو مقبول

 :  يف املوضوع
 20/05/2004حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن ضمنها احلكم املستأنف أنه بتاريخ 

بمقال عرض فيه أنه يملك القطعة األرضية موضوع الرسم العقاري عدد ) ج(تقدم عبد اهللا 
الكائنة بطريق إيموزار فاس، وعندما تقدم للجامعة احلرضية لطلب رخصة البناء  38531/07

تعذر عليها االستجابة لطلبه لكون األرض املعنية خمصصة لطريق أخرب من طرفها أنه 
الراجلني وساحة عمومية خرضاء طبقا لنظام تصميم هتئية مدينة فاس، فكاتب الوكالة 
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ونظرا لكون املنطقة جمهزة وتوجد يف جتزئة سفاطو وكانت . احلرضية التي أكدت منع البناء
فإن اجلامعة قد غريت الغاية  27/10/1998اريخ خمصصة للبناء قبل تصميم التهيأة الصادر بت

التي أعدت من أجلها وحرمت العارض منها وغلت يده من الترصف فيها طيلة مدة عرش 
لذلك يلتمس احلكم  16/11/1998سنوات من تاريخ نرش تصميم التهيأة باجلريدة الرسمية يف 

ة ومن معها بأدائهم له عىل املجلس اجلامعي ملدينة فاس يف شخص رئيسه والدولة املغربي
درهم مع إجراء خربة عىل القطعة األرضية لتحديد الرضر  3.000,00تعويضا مؤقتا قدره 

احلاصل له من جراء حرمانه من استغالهلا بحسب ما كانت معدة له، وتقدير التعويض 
 .ةإىل تاريخ اخلربة مع حفظ حقه يف تقديم مطالبه النهائي 1984املستحق له ابتداء من سنة 

درهم 287.550,00وبعد إجراء خربة حددت قيمة األرضار احلاصلة للمدعي يف مبلغ 
ومتام اإلجراءات قضت املحكمة عىل اجلامعة احلرضية ملدينة فاس يف شخص رئيسها بأن 

 1998نونرب  16تؤدي للمدعي تعويضا إمجاليا وهنائيا عن عدم استغالله العقار عن مدة أوهلا 
درهم مع حتميلها نصف الصائر وهو احلكم املستأنف من  150.000,00غه إىل تاريخ الطلب مبل

 . فرعيا) ج(الطرفني أصليا من املجلس اجلامعي ملدينة فاس وعبد اهللا 
 :  يف السبب املثار تلقائيا من طرف املجلس األعىل

بتنفيذ  17/06/1992الصادر بتاريخ  1.92.31من الظهري الرشيف رقم  28بناء عىل املادة 
يعترب النص القايض باملوافقة عىل  "املتعلق بالتعمري التي تنص عىل أنه  012.90القانون رقم 

تصميم التهيأة بمثابة إعالن بأن املنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات الالزمة إلنجاز 
رتتبة أعاله وتنتهي اآلثار امل 19من املادة  12و 6، 5، 4، 3التجهيزات املنصوص عليها يف البنود 

عىل إعالن املنفعة العامة عند انقضاء أجل عرش سنوات يبتدئ من تاريخ نرش النص القايض 
باملوافقة عىل تصميم التهيأة يف اجلريدة الرسمية، وال جيوز القيام بإعالن املنفعة العامة 
للغرض نفسه فيام يتعلق باملناطق املتخصصة للتجهيزات اآلتية الذكر قبل انرصام أجل عرش 

 : سنوات 
  ملتمسا  20/05/2004وحيث تبني من دراسة امللف أن املدعي تقدم بدعواه بتاريخ

إىل تاريخ اخلربة مع حفظ حقه يف تقديم مطالبه  1984احلكم له بالتعويض ابتداء من سنة 
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النهائية ملنعه من البناء بأرضه بعد أن أصبحت خمصصة لطريق الراجلني ومساحة عمومية 
املنشور  27/10/1998ت خمصصة لبناء فيال قبل تصميم التهيأة الصادر بتاريخ خرضاء والتي كان

 .16/11/1998باجلريدة الرسمية بتاريخ 
  أعاله أنه بعد مرور عرش سنوات من  28وحيث تبني من الفقرة الثالثة من املادة

م فور تاريخ نرش النص املوافق عىل تصميم التهيأة يستعيد مالك األرايض الترصف يف أراضيه
انتهاء اآلثار املرتتبة عىل إعالن املنفعة العامة وجيب أن يكون استعامل تلك األرايض مطابقا 

 .للغرض املخصصة له املنطقة التي تقع فيها
سابقة ألواهنا باعتبار أن  20/05/2004وبذلك تكون الدعوى احلالية املقدمة بتاريخ 

اليشء الذي يستلزم معه  16/11/1998ريخ قانون تصميم التهيأة ينرش باجلريدة الرسمية بتا
 .إلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد بعدم قبو ل الدعوى

 هلذه األسباب
قىض املجلس األعىل بغرفتني بقبول االستئنافني وبإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من 

 .جديد بعدم قبول الدعوى
، السيد )القسم الثاين(ية نور الدين لوباريس رئيس الغرفـة املدنالسيد : الرئيس 

عائشة بن الرايض السيدة  :املقرر  - ) القسم الثاين(بوشعيب البوعمري رئيس الغرفة اإلدارية 
 .سابق الرشقاوي السيد: املحامي العام  -
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 617القرار عدد 
 2008يوليوز  9املؤرخ يف 

 2452/4/2/2006امللف اإلداري عدد يف 
 

 .ترميم –رخصة البناء  – تعمري
ذا كان قانون التعمري يوجب احلصول عىل رخصة البناء يف حال إدخال إ

تغيريات عىل املباين القديمة، فإن أعامل الرتميم التي قام هبا املستأنف ال تدخل 
ضمن هذه املقتضيات مما جيعل عملية اهلدم التي تعرض هلا عقار املستأنف تتسم 

 .بالتعسف يف استعامل السلطة
 نفإلغاء احلكم املستأ

 باسم جاللة امللك
 : يف الشكل

ضد احلكم  05/07/2006حيث إن االستئناف املقدم من طرف رضوان زياد بتاريخ 
يف امللف عدد  19/10/2005بتاريخ  1824الصادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء حتت رقم 

 .جاء مستوفيا جلميع الرشوط املتطلبة قانونا فهو مقبول شكال 1215/2005
   : يف املوضوع

 05/04/2005حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن ضمنها احلكم املستأنف أنه بتاريخ 
تقدم املدعي املستأنف بمقال عرض فيه أنه اشرتى سكنى لالصطياف بعني السبع زناتة 

تقدم بطلب رخصة  12/07/2004وأنه بتاريخ . 6الطريق الساحلية رقم  5الصغرى كلوب 
اجلامعة احلرضية لعني حرودة إال أنه مل جيبه عن طلبه رغم مرور شهرين لإلصالح إىل رئيس 

عىل ذلك مما اضطره إىل القيام باإلصالحات املطلوبة غري أنه فوجئ بأعوان اجلامعة هيدمون 
ملتمسا . كل ما قام بإصالحه بدون أي إشعار اليشء الذي يؤكده حمرض معاينة واستجواب
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رئيسها مسؤولية اخلسائر التي حلقته وإجراء خربة  حتميل مجاعة عني حرودة يف شخص
وبعد . لتحديد قيمتها والتعويض الناتج عن ذلك مع حفظ حقه يف تقديم مطالبه النهائية

 . جواب اإلدارة ومتام اإلجراءات قضت املحكمة برفض الطلب وهو احلكم املستأنف
 : يف أسباب االستئناف

صان التعليل املوازي النعدامه ذلك أن حيث يعيب املستأنف احلكم املستأنف بنق
املحكمة رفضت الطلب بعلة أن العارض بنى داخل أجل الشهرين مما جيعله يف حكم الباين 
بدون رخصة وأن البناء تم يف أرض يف امللك الغابوي لذلك فمن حق السلطة هدمه بغض 

فمن ناحية فإنه قام النظر عن مقتضيات قانون التعمري مما جيعل احلكم غري مرتكز عىل أساس 
بالرتميم فقط وليس البناء وأنه مل يقم بذلك إال بعد مرور شهرين مع رفع طلب رخصة 
اإلصالح ومل يتم اجلواب عنها علام أن اجلامعة اعرتفت باهلدم حسب مذكرهتا اجلوابية 

ن وقامت به دون حتى إشعار العارض وأن الوثيقة املدىل هبا م 2005املؤرخة يف فاتح يونيو 
 . صنعها مما يتعني معه إلغاء احلكم املستأنف واحلكم وفق املقال االفتتاحي

 40ما نعاه املستأنف عىل احلكم املستأنف ذلك أنه إذا كانت املادتان  حيث تبني صحة
املتعلق  012.90بتنفيذ القانون رقم  17/06/1992املؤرخ يف  1.92.32من الظهري الرشيف رقم  50و

حلصول عىل رخصة البناء حتى يف حالة إدخال تغيريات عىل املباين القديمة بالتعمري توجبان ا
 12/07/2004فإنه تبني من دراسة امللف أن املستأنف طلب احلصول عىل رخصة البناء بتاريخ 

 .01/09/2004وأن موظف اجلامعة عاين املخالفة بتاريخ 
أي داخل أجل  06/09/2004وإن صدر أمر فوري بإيقاف األشغال بتاريخ  وحيث إنه

من القانون أعاله إال أنه ليس يف امللف ما يفيد تبليغ  48الشهرين املنصوص عليهام يف املادة 
فضال عىل أنه وحتى يف حالة . 65رئيس املجلس األمر باإليقاف إىل املستأنف حسب املادة 

متابعة وجود املخالفة فإن رئيس املجلس يقوم بإيداع شكوى لدى الوكيل املختص ليتوىل 
 .من نفس القانون 66املخالف حسب الفصل 

من وثائق امللف خاصة حمرض املعاينة أن أعامل الرتميم التي قام هبا  وحيث تبني
من القانون أعاله مما جيعل عملية اهلدم التي  68املستأنف ال تدخل ضمن مقتضيات املادة 
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لتسيري اليسء للمرفق العام تعرض هلا عقار املستأنف تتسم بالتعسف يف استعامل السلطة وا
وبذلك يكون احلكم املستأنف القايض برفض . الذي يستوجب معه حتميل اإلدارة املسؤولية

 .الطلب جمانبا للصواب ويتعني إلغاؤه
أن امللف خال من العنارص الالزمة للبت يف التعويض لذلك يتعني  وحيث تبني

 .زمةإرجاعه إىل املحكمة مصدرته الختاذ اإلجراءات الال
 هلذه األسباب

قىض املجلس األعىل بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد بتحميل مجاعة عني 
 . حرودة يف شخص رئيسها املسؤولية وإرجاع امللف إىل املحكمة مصدرته للبت يف التعويض

 
املحامي  - عائشة بن الرايض  السيدة :املقرر  - بوشعيب البوعمري السيد : الرئيس 

 .سابق الرشقاوي سيدال: العام 
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 بعض اإلشكاالت العملية يف منازعات التعمري

 
  د حسـن فـتـوخ

  مستشار مبحكمة النقض
  رئيس قسم التوثيق والدراسات

  والبحث العلمي
  

، فإن إصدار 1ية احلرضيةألي مرشوع للتنم كان العقار يعترب احلجر األساس بالنسبة ملا
املرشع املغريب ملدونة احلقوق العينية التي تنظم أحكام العقار، ستصطدم ال حمالة بقواعد 

وقانون التجزئة العقارية، مما يطرح عدة إشكاالت من الناحية العلملية  وضوابط التعمري
 :نعرض لبعضها كام ييل

 عقارات حمفظة بالنسبة للنوافذ واملطالت املفتوحة يف هواء: أوال
إن النوافذ واملطالت املفتوحة يف هواء عقارات حمفظة ال تعد من قبيل االرتفاقات 
القانونية التي هتدف لتحقيق املصلحة العامة أو ملصلحة عقار معني والتي تعفى من تقييدها 

 التي اعتربت أن النوافذ املفتوحة عىل العقار 2بالرسم العقاري حسبام أكدته حمكمة النقض
املحفظ تشكل تعديا عىل حق اهلواء اململوك لصاحبه، وال يمكن للمستفيد منها أن يدفع 
بالتقادم ألن هذا األخري ال يكسبه حق ارتفاق املطل عىل العقار املحفظ بمرور الزمن، وال 
يمكنه التمسك بتقادم الرضر مادام أن هذا احلق غري مقيد بالصك العقاري كارتفاق مطل 

                                                
لذلك فان أمهية العقار ال . الصناعية والتجارية سواء تعلق بإنجاز السكن أو املناطق جتهيز املدن، ألن األمر هيم -1

حتقيق النمو  جلاملجال يف إطار ختطيط وتنسيق عقالين أل لتنظيم إال بخضوعه ملجموعة التدابري اهلادفة  تظهر
جهة أخرى ألهنا هي  ومن الدولة تعترب من جهة أكرب مهيئ عقاري، ألن العامة، املنشود من طرف السلطات

 .احلرضية املنظمة املسؤولة عن التنمية
منشور بمجلة قضاء حمكمة  2428/1/5/2011يف امللف املدين عدد  2012يناير  10الصادر بتاريخ  137قرار عدد  - 2

 .76دد النقض ع
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 .من املناور التي ينظمها القانون لفائدته، وليس
كام أن خالصة اخلبري الرامية إىل القول بأن املطالت املفتوحة ال تشكل رضرا،  ال يعتد 

 :هبا حسب ما كرسته حمكمة النقض يف أحد قراراهتا الذي جاء فيه
لكن، حيث إن املحكمة غري ملزمة برأي اخلبري  وإنام بتطبيق القانون وفق املعطيات   "

تقنية الثابتة لدهيا  سواء باخلربة أو غريها، وما أتبثه اخلبري يف تقريره يفيد االشرتاك يف احلائط ال
الذي تم فتح النوافذ فيه وكوهنا مفتوحة عىل هبو منزل املطلوبني، أما رأي اخلبري يف كوهنا ال 

رات تشكل رضرا من عدمه فال يلزم املحكمة  الن األمر يتعلق حسب وثائق امللف بعقا
املطبقة عليها، اجلار من فتح النوافذ التي ال حترتم املسافة   1915حمفظة متنع مقتضيات ظهري 

املنظم للملكية املشرتكة يف  18 - 00املنصوص عليها  يف القانون كام متنع مقتضيات ظهري 
ر العقارات املبنية  استعامل األجزاء املشرتكة دون موافقة باقي املالكني  وال جمال للرض

 .األصغر من األكرب فيام نظمه القانون والوسيلة بدون أساس
ويعيب عىل القرار يف الوسيلة الثالثة عدم االرتكاز عىل أساس قانوين إلثارته ابتدائيا 

عىل حالته، وأن الرشكة املكلفة بالبناء هي التي شيدت  1996واستئنافيا رشاء املنزل مند تاريخ 
سنتمرت طوال وعرضا، واملطلوبني عىل علم بذلك  40نوافذ صغرية ال يتعدى حجمها 

وسكوهتام  ملدة تزيد عىل عرش سنوات يفقدمها احلق يف املطالبة برفع الرضر القديم الذي حياز 
بام حتاز به األمالك، وان الرضر مدخول عليه من طرف املطلوبني اللذين رصحا بمحرض 

 .ام  والحظا وجود الفتحتني بأعىل محام الطالباملعاينة املنجزة ابتدائيا بأهنام اقتنيا عقارهي
لكن، حيث ان األمر يتعلق بعقار حمفظ ال تكتسب عليه احلقوق مهام طال الزمان،  

واملطالت عليه منظمة بالقانون ال يؤثر فيها كوهنا  بفعل املالك أو سلفه أو مدخول عليها 
يتم االحتجاج بمطابقته للرسم وكل ما مل تتم اإلشارة إليه بالرسم العقاري أو كل ما مل 

 . "3العقاري ال يعتد به والوسيلة عىل غري أساس 
ومن جهة أخرى، فقد أثري اإلشكال حول طبيعة إعالن املنفعة العامة ومدى إمكانية 

                                                
 .غري منشور 4591/1/5/2012:  عدد  -القسم اخلامس  –ملف مدين  04/06/2013: املؤرخ يف  304/5: القرار عدد  -3
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 املترضر من رفع دعوى للمطالبة بتعويض عن حرمانه من استغالله عقاري؟
وى املرفوعة من طرف مالك أن الدع 4وجوابا عن ذلك، اعتربت حمكمة النقض

األرض للمطالبة بالتعويض عن الرضر احلاصل له من جراء حرمانه من استغالل أرضه، 
قبل أن يستعيد قانونا حق الترصف فيها بانتهاء اآلثار املرتتبة عىل إعالن املنفعة العامة بمرور 

اجلريدة الرسمية عرش سنوات من تاريخ نرش النص القايض باملوافقة عىل تصميم التهيئة يف 
 .من قانون التعمري، تكون سابقة ألواهنا، وترصح املحكمة تلقائيا بعدم قبوهلا 28عمال باملادة 

وغني عن البيان أن التقييد املؤقت ملرشوع نزع امللكية ألجل املنفعة العامة يف الرسم 
 85و  84 الذي أحال عىل مقتضيات الفصلني 1982ماي  6من ظهري  12العقاري طبقا للفصل 

من ظهري التحفيظ العقاري، من شأنه حتديد األولوية فقط بني احلقوق املتعلقة بنفس العقار 
موضوع نزع امللكية، وال يرتتب عنه قانونا نقل ملكية العقار إىل السلطة املعنية، أي أنه ال 

ري يمكن أن يمنع املالك من الترصف يف عقاره بالبيع مثقال بالتقييد أعاله طاملا أن هذا األخ
ينتهي بنزع امللكية فعال وفق املقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل يف هذا اإلطار، أو قد 
تستنكف اجلهة النازعة عن عدم مواصلة إجراءات نزع امللكية فيؤول بالتايل التقييد 

 .االحتياطي ملرشوع نزع امللكية بالرسم العقاري إىل الزوال
الجتاه، مكرسة بذلك القاعدة املنصوص عليها يف وقد أكدت حمكمة النقض هذا ا

، ومفادها أن األحكام تكون قابلة للتنفيذ خالل أجل ثالثني سنة من 5من ق م م 428الفصل 
                                                

منشور بنرشة قرارات  2949/4/2/2005يف امللف عدد  2008يوليوز   23صادر عن غرفتني بتاريخ  670قرار عدد  -4
 .6العدد  –الغرفة اإلدارية ملحكمة النقض 

غري منشور  2653/1/8/2015: ملف مدين عدد   19/01/2016: املؤرخ يف  39/8: ء يف قرار ملحكمة النقض عددجا - 5
 :ما ييل

من  428لكن ردا عىل هذه الوسيلة، فإنه، من جهة أوىل، ال جمال للتمسك يف النازلة، ال بمقتضيات الفصل  "
وال  . نام مناط نازلة احلال إنام يتعلق فقط بتفسري حكمقانون املسطرة طاملا انه يتعلق بتقادم تنفيذ األحكام، بي

باختالف األسامء  وبارتباط السور املراد هدمه بأحد أعمدة دار سكناه يف ظل وجود حكم اكتسب قوة اليشء 
املقيض به بت بني نفس األطراف وحسم يف موضوع هدم احلائط املذكور، ولذلك فإن املحكمة وملا هلا من سلطة 

الدفع املتعلق باختالف اسم املستأنف عليه ''األدلة واستخالص قضائها منها فإهنا حني عللت قرارها بأن يف تقييم 
بعريضة الدعوى وبطاقته الوطنية  ال يمكن االلتفات إليه طاملا أن املحكمة يف دعوى التفسري تنحرص مهمتها يف 
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يوم صدورها وتسقط بانرصام هذا األجل، معتربا أن هذا اجلزاء الترشيعي ال يقترص عىل 
كام التمهيدية، وذلك بمناسبة األحكام الفاصلة يف اجلوهر فقط، بل يرسي حتى عىل األح

إذ جاء يف . نزاع يتعلق بتحديد األثر القانوين لتقييد مرشوع نزع امللكية عىل الرسم العقاري
 : معرض حيثياته أحد قراراهتا ما ييل

إن تقييد مرشوع نزع امللكية عىل الرسم العقاري ليس من شأنه نقل ملكية العقار إىل ... "
وأن مفعول هذا القيد يقترص عىل . املالك من الترصف يف عقاره بالبيع السلطة املعنية وال يمنع

وأن القرار الصادر بنزع امللكية والذي مل يقع . حتديد األولوية بني احلقوق التي قد ترد عىل العقار
من ق م م، وبالتايل فإن التقييد  428تقييده عىل الرسم العقاري قد سقط مفعوله عمال بالفصل 

  6"...ملتعلق به واملقيد عىل الرسم العقاري يصبح غري ذي موضوعاالحتياطي ا
ويالحظ من خالل حيثيات هذا القرار أنه ولئن كان طلب تقييد احلق بالرسم 
العقاري ال خيضع إجراؤه ألي أجل قانوين حتت طائلة تقادم احلق أو سقوطه، فإن  مجيع 

وضوعها تأسيس حق عقاري أو نقله األحكام التي تكتسب قوة اليشء املقيض به، متى كان م
إىل الغري أو إقراره أو تغيريه أو إسقاطه، تسقط بانرصام أجل ثالثني سنة عىل عدم تقييدها يف 
الرسم العقاري، وحيق بالتايل للمحافظ عىل األمالك العقارية االمتناع عن تقييدها طاملا أهنا 

 .كسند تنفيذي من جهة أخرى أصبحت فاقدة لقوة اليشء املقيض به من جهة، وملاهيتها
 ارتفاق عدم البناء وأثره عىل صحة عقد البيع: ثانيا

للمشرتي صالحية طلب إبطال عقد البيع العقاري الرابط بينه وبني البائع، وإبطال  
التقييد الذي استند عليه بالتبعية، بعلة أن القطعة األرضية املبيعة موضوع نزع ملكية مثقلة 
                                                                                                                        

ع مل يسبق للمستأنف عليه أن أثاره قبل صدور إزالة الغموض الوارد بمنطوق احلكم وبني أطرافه، وأن هذا الدف
أن ) ح ه(وأنه ملا كان قد ثبت للمحكمة من خالل اخلربة املنجزة من طرف . احلكم موضوع طلب التفسري

املستأنف عليه ال جياور املستأنفني إال من جهة واحدة وهي جهة الغرب بالنسبة لسكن املستأنفني ومن جهة 
فإنه نتيجة ملا ذكر يكون .''نف عليه فان هذه اجلهة هي موضوع احلكم حمل التنفيذالرشق بالنسبة لسكن املستأ

 ."معلال وغري خارق للمقتضيات القانونية املحتج هبا والوسيلتني عىل غري أساس 
جملة قضاء حمكمة النقض  -96216يف امللف املدين رقم  1983شتنرب  9صادر بتاريخ  227ـ قرار حمكمة النقض عدد   6

 .1985 –36 -35 عدد
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، وأن هذه الوضعية القانونية مل تنه إىل علمه بسبب عدم إشهار اخلرائط بارتفاق عدم البناء
 .امللحقة باملقررات اإلدارية من طرف اإلدارة النازعة

ولعل احلق يف املطالبة باإلبطال ناتج من احلجية التي تتمتع هبا البيانات الواردة بالرسم 
ع طاملا أن اجلهة النازعة مل تبادر إىل حتيني العقاري، إذ إن قرينة العلم بالتقييد مل تتحقق يف الواق

وضعية العقار املحفظ موضوع نزع امللكية عن طريق إشهار اخلرائط امللحقة باملقررات 
ومن ثم يبقى األصل يف املتعاملني بشأن العقارات املحفظة هو عدم علمهم باحلقوق . اإلدارية

 .تهم هبا إال من تاريخ التقييدغري املسجلة من طرف أصحاهبا، وال يمكن هلؤالء مواجه
 إشكاالت حق املرور كارتفاق قانوين :ثالثا

وخولت للاملك الذي ال ، )7(لقد نظمت مقتضيات مدونة احلقوق العينية حق املرور
يتوفر عىل أي ارتفاق باملرور إىل الطريق العام، حق مطالبة باقي املالكني املجاورين بإعطائه 

ملطلوب االرتفاق به حمفظا، إذ ال يمكن ملالك الرسم العقاري هذا احلق ولو كان العقار ا
االحتجاج بكونه غري مثقل بأي ارتفاق باملرور لفائدة عقار املدعي طالب هذا احلق، طاملا أن 
املرشع العقاري قد استثنى مجيع االرتفاقات املقررة بنص القانون من أي إشهار يف الرسم 

احلاجة إىل هذا احلق حيق ملن له مصلحة طلبه برصف ومن ثم فإنه متى أصبحت . العقاري
 .النظر عن احلجية القانونية للبيانات الواردة بالرسم العقاري

وهكذا فإن املكتسب حلق عيني عىل عقار حمفظ يتمسك بحجية البيانات الواردة عىل 
 الرسم العقاري يف مواجهة كل من يدعي حقا غري مقيد عىل نفس العقار، وخاصة طلب حق

املرور من عقاره للطريق العام مقابل تعويض يتناسب مع الرضر، مع العلم أن من وثق 
                                                

 :من مدونة احلقوق العينية عىل ما ييل 64تنص املادة  -7
لكل مالك عقار ليس له منفذ إىل الطريق العمومي أو له منفذ غري كاف الستغالل عقاره استغالال زراعيا أو "

ال يسبب صناعيا أن حيصل عىل ممر يف أرض جاره نظري تعويض مناسب رشط أن يقام هذا املمر يف املكان الذي 
 .لألرض املرتفق هبا إال أقل رضر

إذا تم تقسيم ملك واصبحت بعض أجزائه حمصورة وال منفذ هلا إىل ": من نفس املدونة أنه  65كام أضافت املادة 
الطريق العمومي، فال جيوز ملالكها املطالبة باملرور إال يف األجزاء التي كانت موضوع التقسيم، فإذا تعذر ذلك 

 ."املادة السابقة تطبق مقتضيات
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بمضمون الرسم العقاري يف إبرام الترصف بشأنه يرغب يف هتيئته إلنجاز مرشوع معني 
حسب حالته املادية املدونة بالرسم العقاري، إال أنه قد يفاجأ بطلب حق املرور من أحد 

 تنهض حجية الرسم العقاري يف مواجهة هذا االرتفاق القانوين؟ املالك املجاورين، فهل
جوابا عن التساؤل أعاله، فإن املنطق القانوين السليم يفرض نوعا خاصا من التعامل 
مع هذا الوضع بحذر شديد من طرف القضاء، ال سيام حينام يتعلق األمر بعقارات حمفظة مل 

لوضعها الطبيعي، وذلك تفاديا لبعض  تكن مثقلة بأي ارتفاق من هذا القبيل نتيجة
املامرسات التي يقوم هبا بعض املتعاملني بشأن العقار املحفظ من ذوي النيات السيئة يف ابتزاز 
ومساومة مالكي العقارات املجاورة إلجبارهم عىل تفويت أراضيهم حتت طائلة أو مطالبتهم 

ويض ال يتناسب إطالقا مع الرضر بحق املرور الذي يكفي كمنفذ إىل الطريق العام مقابل تع
 .الذي سيحدثه ملالك العقار املرتفق به

فكيف يتعامل إذن القضاء املغريب مع هذا النوع من النزاعات، وهل االختصاص يف 
هذا النوع من النزاعات العقارية يعقد للقضاء الفردي أم للقضاء اجلامعي، وما هو موقف 

رسم العقاري واخلالية من أية إشارة إىل كون العقار القضاء من حجية البيانات املدونة بال
 مثقل بأي ارتفاق من قبيل حق املرور؟

معتربة أن النزاع  2015يناير  06يف هذا السياق، جتيبنا حمكمة النقض يف قرارها بتاريخ  
املتعلق بوجود طريق من عدمها هو دعوى عقارية  ينعقد االختصاص بشأهنا للقضاء اجلامعي 

 :يثيات التاليةتبعا للح
حيث صح ما عابته الطاعنة عىل القرار، ذلك أن تركيب املحاكم وتشكيل هيآهتا من "

النظام العام، وأنه يستفاد من وقائع الدعوى تفيد أن النزاع بني الطرفني، يتعلق بوجود 
 الطريق من عدمها وبالتايل تكون هذه الدعوى عقارية وأن النظر يف الدعاوى العقارية تنظمها

املادة الرابعة من قانون التنظيم القضائي للمملكة، الذي تم تعديله بالقوانني الالحقة يكون 
من اختصاص القضاء اجلامعي، ولذلك فإن القرار املطعون فيه ملا أيد احلكم االبتدائي 
الصادر من قبل قاض فرد يف قضية جيب أن ينظر فيها من قبل القضاء اجلامعي، يكون خرق 
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 .)8("ذكورة أعاله، مما عرضه للنقض واإلبطالاملادة امل
أما بالنسبة ملوقف القضاء من حجية البيانات املدونة بالرسم العقاري واخلالية من أي 

 142أن الفصل )9(إشارة إىل كون العقار مثقل بأي حق للمرور، فقد اعتربت حمكمة النقض
يكون واجب اإلعامل ) قوق العينية من مدونة احل 64املطابق للامدة (امللغى  2/6/1915من ظهري 

إذا تعلق النزاع بإحداث ارتفاق جديد باملرور إىل العقار املحفظ املحارص من كل جانب، 
والذي ال منفذ له إىل الطريق العام أو الذي له منفذ غري كاف الستثامره زراعيا أو صناعيا، ال 

 .)10(رور موجودا من قبلعندما تتعلق املطالبة القضائية بفتح طريق مغلق وكان حق م
ويالحظ من خالل حيثيات القرار أعاله، أنه ولئن كان متفقا مع القرار االستئنايف 
املؤيد للحكم االبتدائي من حيث النتيجة التي انتهى إليها، فإنه خالفه يف احليثية املعتمدة يف 

                                                
 .غري منشور 5951/1/1/2014: ملف مدين عدد  06/01/2015: املؤرخ يف   09/1: ار حمكمة النقض عددرق -8

 -القسم اخلامس  –ملف مدين  05/01/2016:  مؤرخ يف  04/5: وقد جاء يف قرار آخر ملحكمة النقض عدد
 :غري منشور ما ييل 3093/1/5/2015:  عدد 

من  4ة هيئة احلكم من النظام العام وتثار خمالفتها يف مجيع املراحل ولو تلقائيا، وبمقتىض الفصل حيث إن تشكيل" 
، فان املحاكم االبتدائية تعقد جلساهتا بقاض منفرد يف 11/11/2003بتاريخ  15-03التنظيم القضائي املعدل بقانون 

والبني ان . يرجع حق النظر فيها للقضاء اجلامعي غري القضايا املصنفة يف الفقرة األوىل من الفصل املذكور والتي
احلكم االبتدائي صدر عن قاض منفرد عىل الرغم من أن موضوع الدعوى يرمي إىل تأسيس حق ارتفاق وأهنا 
بالنتيجة دعوى عقارية يرجع حق النظر فيها للقضاء اجلامعي طبقا للفصل الرابع السابق الذكر، مما جيعله باطال 

قرار االستئنايف بدل الترصيح بذلك فصل يف املوضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة هلا مساس وأن ال. منعدما
 ."بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقايض وعرضة للنقض

منشور بمجلة ملفات  3901/1/6/2010يف امللف املدين عدد  2011أكتوبر  4الصادر بتاريخ  4124القرار عدد  -9
 .2عقارية عدد 

 :كام جاء يف قرار ملحكمة النقض ما ييل -10
وحيث إنه برصف النظر عن كون الطالب كان عىل علم بارتفاق املرور املثقل به ملكه لفائدة عقار املطلوب ... "

فإن حق ارتفاق املرور العائد ألرض حمارصة بأرض أخرى يعترب .. وعن كونه قد التزم يف عقد رشائه برتك الطريق 
فاملحكمة .. التي يكلف هبا القانون املالكني بعضهم جتاه بعض برصف النظر عن كل اتفاقية من االلتزامات 

املصدرة للقرار املطعون ملا ثبت هلا من مستندات الدعوى أن عقار املطلوب حمارص بعقار الطالب وألزمته تبعا 
ساس صحيح، وتستبدل العلة لذلك برتك الطريق يف ملكه ملرور الطالب إىل عقاره تكون قد بنت قضاءها عىل أ

 ."...املنتقدة بالعلة الصحيحة املستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة املوضوع
جملة قضاء حمكمة النقض  - 147/1/3/2004يف امللف املدين عدد  2005شتنرب  21صادر بتاريخ  2455قرار عدد 

 .101ص  65 -64عدد 
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يه من طرف طالب التعليل مراعيا يف ذلك صحة االنتقاد املوجه إىل حيثية القرار املطعون ف
النقض، واستبدهلا بأخرى مستمدة من النص القانوين اخلاص والواجب التطبيق عىل النازلة، 
وأقر تبعا لذلك نفس نتيجة احلكم لكوهنا حتقق العدالة املفرتضة يف النص الترشيعي املنظم 

 .لألحكام القانونية حلق املرور
 إنجاز جتزئة عقارية حصول املدين املحجوز عليه عىل رخصة  أثر :رابعا

حيق للمحجوز عليه املنازعة يف اإلجراءات املسطرية واملطالبة بالترصيح ببطالن 
، أو بتحرير دفرت جديد للتحمالت من طرف كتابة الضبط التي تبارش 11احلجز التنفيذي

إجراءات البيع باملزاد العلني ينسجم مع املواصفات والرشوط اجلديدة التي أصبح يتمتع هبا 
عقار، والتي من شأهنا الرفع من قيمة العقار، وبالتايل طلب تعيني خبري لتحديد الثمن ال

ومن ثم . االفتتاحي للبيع الذي يتناسب مع املعطيات املشار إليها يف دفرت التحمالت اجلديد
فإن التساؤل املطروح يف هذا الشأن يتعلق بإمكانية استناد املحجوز عليه املدين، عىل رخصة 

جتزئة عقارية بالعقار املحجوز، للتدخل يف إجراءات احلجز العقاري ومطالبته بتحيني إنجاز 
 دفرت التحمالت وكافة اإلجراءات السابقة املنجزة من طرف كتابة الضبط؟

نعتقد أن االعتامد عىل جمرد مرشوع إلحداث جتزئة عقارية ال يكفي للسامح للمحجوز 
انات واملعطيات املضمنة بدفرت التحمالت من طرف كتابة عليه بتقديم دعوى ترمي إىل تغيري البي

الضبط، عىل اعتبار أنه وحتى عىل فرض حصوله عىل الرخص والتصاميم، فإن ذلك لن يغري 
شيئا من طبيعة العقار املحجوز طاملا أن ذلك لن يتم فعال، وذلك بإحداث تغيري يف هيأته من 

                                                
التنفيذي عىل العقاري جيب أن يقدم قبل إجراء السمرسة طبقا  جيدر التنبيه إىل أن الطعن يف إجراءات احلجز -  11

 :م، وهو األمر الذي أكده حمكمة النقض من خالل حيثيات أحد قراراته كام ييل.م.من ق 484للفصل 
لكن، ردا عىل الوسيلتني معا لتداخلهام، فإن الثابت من الوثائق وخاصة حمرض رسم املزاد العلني وشواهد ...  "

بعد أن تم تبليغ الطاعن بمحرض احلجز التنفيذي  2002-10-30ملرفقة، أن البيع باملزاد العلني كان يوم التشليم ا
وأشهر تاريخ البيع يف جريدة رسالة األمة، وحضور  02-9-3، وتبليغه باالعالن بالبيع بتاريخ 2002-6-3بتاريخ 

، ولذلك فإن القرار 2003فرباير  3فيذ إال بتاريخ الطاعن أثناء املزايدة وأن هذا األخري مل يطعن يف إجراءات التن
من قانون املسطرة املدنية ينص عىل أن الطعن يف إجراءات احلجز العقاري جيب أن  484الفصل "حني علل بأن 

 ."...فإنه نتيجة ملا ذكر كله يكون القرار معلال تعليال كافيا . "يقدم قبل إجراء السمرسة وهو اليشء الذي مل يفعله
منشور بمجلة قضاء حمكمة النقض عدد  4513/1/2003ملف مدين عدد  7/12/2005بتاريخ  3272قرار عدد  -  

 .     30ص  – 2007سنة  – 67



 6                                                                                                                               
 

119 

عية العقار املبيع، هو الذي جيعل هذا األخري يتحول الناحية الواقعية، ألن التغيري الذي يطال وض
من أرض عارية داخلة يف املدار احلرضي، إىل جتزئة عقارية، واستخراج رسوم عقارية فرعية 
خاصة بالقطع األرضية وفقا القواعد والضوابط املنصوص عليها قانونا، اليشء الذي يتعني مع 

 12.هنا غري جديرة باالعتبار من الناحية القانونيةعدم االلتفات إىل ادعاءات املحجوز عليه لكو
                                                

 :، غري منشور، ما ييل97/9/06يف امللف رقم  17/04/2007جاء يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بمراكش بتاريخ  -  12
تكليف كتابة الضبط بتحرير دفرت حتمالت جديدة يف إطار امللف التنفيذي عدد حيث إن مطالب املدعي ترمي إىل " 

باعتباره أصبح يتموقع  33030/04يتضمن املواصفات اجلديدة للملك املحجوز ذي الصك العقاري عدد  222/97
ة من طرف داخل املدار احلرضي وأنشئت فيه جتزئة سكنية مع اعتامد الثمن االفتتاحي املحدد يف اخلربة املنجز

 .، واعتامد هذا الثمن وحده يف اإلعالن عن البيع(...)اخلبري السيد 
 474وحيث إنه بالرغم من أمهية دفرت التحمالت، فقد اكتفى املرشع املغريب باإلشارة إليه أشارة عابرة يف الفصلني 

صوص أي تعريف له، كام مل ، ومل تضع هذه الن1915من ظهري يونيو  209من قانون املسطرة املدنية، والفصل  477و
حتدد البيانات األساسية واملعلومات أو الرشوط التي ينبغي أن يتضمنها هذا الدفرت، وال جزاء اإلخالل هبا أو 

 .إغفال البعض منها
وحيث إن املدعي مل حيدد ما هي البيانات التي أغفلت كتابة الضبط تضمينها يف دفرت التحمالت حتى يطالبها 

واملدعي هو امللزم قانونا ببيان .الت جديدة، ألن ذلك يتوقف عىل بطالن أو إبطال الدفرت احلايلأنجاز دفرت حتم
 .وجه هذا البطالن أو البطالن

وحيث إن العمل القضائي الذي تسري عليه كتابات الضبط بمختلف املحاكم، وكذا الفقه باملغرب استدراك 
يضعه العون املكلف بالتنفيذ يتعني أن يتضمن عدة بيانات  النقص الترشيعي وأمجع عىل أن دفرت التحمالت الذي

 .من بينها حتديد العقار أو العقارات موضوع احلجز ومجيع احلقوق التي اكتسبها األغيار
وحيث إن كتابة الضبط ملزمة ومفيدة كلام تعلق األمر بعقار حمفظ ببيانات ومواصفات العقار املحجوز كام ورد يف 

 .ي ال تعتد بأية حقوق أخرى غري مقيدة هبذا الكناشالكناش العقاري، وه
تفيد أن العقار املحجوز هو عبارة عن  33030/04وحيث يف النازلة فإن البيانات الواردة يف الرسم العقاري عدد 

 .سنتيارا وتوجد به بناءات 50آرا و  34أرض فالحية مساحتها مخس هكتارات و 
إىل احلصول عىل رخصة إدارية إلقامة فإن ذلك كله اليتجاوز مرحلة  وحيث إنه لئن كان املدعى عليه قد بادر

 .املرشوع ومل يتم إخراجه إىل حيز الوجود وتقييده بالرسم العقاري يف أفق تفتيت هذا األخري إىل صكوك فرعية
وبالتايل  وحيث إن اخلربة نفسها أفادت أن أشغال التجزئة مل تنفذ بعد،وأنه مل يتم إنجاز التجهيزات األساسية،

 .فاألمر ال يعدو أن يكون مرشوعا عىل الورق
وحيث إن العقار املحجوز مل يعرف بالتايل أي تغيري يف مواصفاته ومشتمالته ومزاياه املعلن عنها يف دفرت 
التحمالت ويف اإلعالن عن البيع، وأن اعتامد جمرد مرشوع إلحداث جتزئة يف دفرت التحمالت هو الذي من شأنه 

لبسا يف ذهن الراغب يف الرشاء، وجهالة بخصوص ماهية العقار املعروض للبيع، وكتابة الضبط ال أن حيدث 
 .يمكنها إيقاع املشرتي املحتمل يف الغلط، وأن تتحمل بالتايل مسؤولية رجوعه عليها

ه خربة وحيث إنه فيام خيص متوقع العقار داخل املدار احلرضي بعد أن كان أرضا فالحية، فهو معطى مل تأت ب
حيث ... التي يتمسك املدعي باعتامدها، بل أشار إليه قبل ذلك تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري(...) السيد 

مل تأت بأي جديد ... أفاد أن العقار يوجد ضمن منطقة معدة للبناء وحتيط هبا جتزئات سكنية، وبالتايل فخربة السيد
 .د عرف تغيريات من خالل املوقع أو نوعية األرضهبذا اخلصوص حتى يقال أن العقار املحجوز ق

وحيث يستخلص مما سبق إن طلب إحداث تعديالت عىل دفرت التحمالت وعىل اإلعالن عن البيع واعتامد خربة السيد 
 .  "ضوالثمن االفتتاحي املقرتح فيها دون ما عدامها هو طلب ال يرتكز عىل أساس واقعي أو قانوين مما جيعله حريا بالرف(...) 
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 قسمة العقارات الواقعة يف منطقة الضم :خامسا
من مدونة احلقوق العينية، فإن العقارات  27وخالفا للمبدأ العام املقرر يف املادة 

املحفظة الواقعة ضمن منطقة ضم األرايض، يمنع عىل املالكني هلا عىل الشياع، طلب قسمتها 
بل كل ما يمكن . إذا كان سيرتتب عنها تأسيس قطع تقل مساحتها عن مخسة هكتارات عينيا

هلم هو طلب قسمة التصفية، وبيعها باملزاد العلني عىل أساس الثمن االفتتاحي الذي حيدد 
 .اخلبري املعني من طرف املحكمة التي تقيض بالقسمة املذكورة، إن كان لذلك موجب قانوين

من  978احلد من مقتضيات الفصل " قض هذا االجتاه معتربا أنوقد أكدت حمكمة الن
ع تقرر بمقتضيات النصوص املتعلقة بميثاق االسثتامرات الفالحية وباألخص منها .ل.ق

الصادر يف  16929املتعلق بضم األرايض الفالحية بعضها إىل بعض، والظهري الرشيف رقم 
املتعلق باحلد من جتزئة األرايض  1969يوزيول 15موافق  1389مجادى األوىل  10نفس التاريخ 

الفالحية الواقعة داخل دوائر الري وأن مقتضيات هاته النصوص متعلقة بالنظام العام وأن 
هذه املقتضيات متنع مؤقتا بيع األرايض التي شملها مرشوع الضم يف انتظار إنجازه، والقسمة 

وكانت املحكمة وقد حتققت من أن  مثل البيع ترمي إىل تفتيت األرض فهي ضد إرادة املرشع
أرض النزاع يشملها الضم ملزمة بتطبيق هذه املقتضيات ولو مل يطلبها األطراف فتكون عىل 

 .13"صواب حني قضت بمنع القسمة يف انتظار مرشوع ضم األرايض

يونيو  30كام أن حمكمة النقض قد اعتربت أيضا أن منع التفويت املنصوص عليه يف ظهري 
منعا مطلقا، وإنام يعد منعا مؤقتا فقط ينتهي باملصادقة عىل مرشوع ضم األرايض ليس  1962

ومن . 14السقوية، هبدف تفادي ما قد ينتهي إليه املرشوع من تغيري يف وضعية العقارات املضمومة
ثم فقد رتب عىل هذا التأويل عدم جواز احتجاج الطرف البائع بجزاء البطالن يف مواجهة 

 .بالتايل هذا األخري حمقا يف تقييد عقده بالرسم العقاري املعني بالنزاعاملشرتي، وأضحى 
                                                

مشار إليه ضمن حكم صادر ( - 476/87يف امللف العقاري عدد  1991يوليوز10صادر بتاريخ  1795قرار عدد  - 13
 ).، غري منشور6/9/2003يف امللف رقم  2005مارس  8بتاريخ  227عن ابتدائية مراكش حتت رقم 

منشور بمجلة قضاء حمكمة النقض  4429/2004يف امللف املدين عدد  2004دجنرب29صادر بتاريخ  3785قرار عدد  -14
 .26ص  – 66عدد 
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 بالنسبة للملكية املشرتكة والتجزئات العقارية :سادسا
يمكن أن ترد  18.00إن امللكية املشرتكة للعقارات املبنية املنظمة بمقتىض قانون رقم 

من نفس القانون،  11للامدة  وجيب طبقا. عىل عقار حمفظ، أو يف طور التحفيظ، أو غري حمفظ
أن يودع ويقيد نظام امللكية املشرتكة اخلاص بالعقارات املحفظة، بمرفقاته وسائر التعديالت 
التي قد تلحقه وفقا للقانون، باملحافظة عىل األمالك العقارية التي يقع بدائرة نفوذها العقار 

ام امللكية املشرتكة والوثائق ويضاف لزاما إىل عقد رشاء جزء العقار نظري من نظ. املعني
ويشار يف عقد الرشاء إىل أن املشرتي قد اطلع عىل مقتضيات نظام امللكية املشرتكة . املرفقة به

أما إذا كان العقار غري حمفظ، يودع نظام امللكية املشرتكة والتعديالت التي . والوثائق املرفقة به
 .الواقع بدائرة نفوذهاقد تلحقه لدى كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية 

ويف هذا الصدد كرست حمكمة النقض يف أحد قراراهتا أحقية الرشيك يف املطالبة بإزالة 
ما أحدث من بناء خمالف للتصميم أو أي تغيري هيم األجزاء املشرتكة دون موافقة مسبقة 

 .15لكافة الرشكاء وترخيص اجلهات املختصة
جمرد البناء يف جزء مشرتك بامللكية  ويف نازلة أخرى، اعتربت نفس املحكمة أن

املشرتكة دون ترخيص وموافقة الرشكاء خيول طلب إزالته بقطع النظر عمن سيستفيد مما تم 
بناؤه أما كون البهو مفرزا أو غري مفرز فهو غري مؤثر ألن فضاءات العقارات املشرتكة املبنية 

 .16يص وموافقة مجيع الرشكاءغري مفرزة بحكم القانون ال جيوز التعلية فيها ولو برتخ
ويف سياق آخر اعتربت حمكمة النقض أن جمرد كون املدعي رشيكا يف العقار اخلاضع 
للملكية املشرتكة خيوله احلق يف املطالبة بإزالة ما احدث من بناء خمالف للتصميم أو أي تغيري 

 .17يف األجزاء املشرتكة برصف النظر عن وجود الرضر من عدمه
، 25.90من قانون رقـم  5إن قبول طلب إنجاز جتزئة عقاريـة وفقا للامدة وباملقابل، ف

                                                
 .غري منشور 607/1/5/2013يف امللف املدين رقم  08/10/2013الصادر بتاريخ  493/5قرار عدد  -15
 .غري منشور 4081/1/5/2012يف امللف املدين رقم  21/5/2013الصادر بتاريخ  268/5القرار عدد  -16
 .غري منشور 1014/1/5/2011يف امللف املدين رقم  25/10/2011الصادر بتاريخ  458قرار  - 17
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يتوقف عىل كون األرض املراد جتزئتها حمفظة، وال يكون الطلب مقبوال إذا تعلق األمر بأرض 
يف طور التحفيظ إال إذا كان األجل املحدد لتقديم التعرضات عىل التحفيظ قد انرصم دون 

العقار املراد جتزئته، اليشء الذي يفيد عدم قابلية العقارات غري تقديم أي تعرض عىل حتفيظ 
، مع العلم أهنا تقبل التقسيم وفق املقتضيات املنصوص 18املحفظة أصال للتجزئة العقارية

 .عليها ضمن الباب الرابع من نفس القانون املذكور
عتربت ويف هذا السياق، وبالنسبة لألرضار املرتبطة بخرق ضوابط التعمري فقد ا

حمكمة النقض أن املساحات العارية الفاصلة بني عقارين تعترب ارتفاقا متبادال للجوار، وال 
كام قررت يف نازلة مماثلة أن ثبوت البناء يف املساحات الفارغة التي  .19جيوز إقامة أبنية عليها

فارغة تركت للتهوية يشكل خرقا لقانون التعمري وأن جمرد حرمان املترضر من املساحات ال
 .20يكفي لرفع رضر بنائها

 
 

                                                
شتنرب  20بتاريخ  1921من قانون التعمري أصدر املحافظ العام دورية يف هذا الشأن حتت عدد  32وتفعيال للامدة  - 18

 : جاء فيها ما ييل 2004
م العقاري إال إذا أديل ، ال يمكن قيد التجزئة بالرس25.90من قانون  61و  58-35-32أنه مراعاة للمواد ..  "

 24إليكم بنسخة مشهود بمطابقتها ألصل حمرض التسلم املؤقت املحرر من طرف اللجنة املنصوص عليها يف املادة 
وبالتايل ال جتوز املطالبة بأصل حمرض  1993أكتوبر12من مرسومه التطبيقي املؤرخ يف  16من هذا القانون واملادة 

مشهود بمطابقتها هلذا األصل، وال جيوز االكتفاء بشهادة من رئيس املجلس التسلم املؤقت بل يكتفى بنسخة 
تنظامنه لتاليف  61و  58أما فيام خيص اإلذن باقتناء عقار عىل الشياع فاملادتان . املحيل تفيد تسلم أشغال التجزئة

الء باإلذن املذكور أو بشهادة باإلد 58إحداث جتزئات يف الواقع خمالفة للقانون، وهلذا ألزم املرشع يف حالة املادة 
 25.90إال أن الباب الرابع من القانون رقم ..... 25.90تثبت أن العملية ال تدخل يف نطاق تطبيق القانون رقم 

يتعلق بالعقارات املحفظة والتي يف طور التحفيظ وأيضا بالعقارات غري املحفظة، وهلذا إذا كان العقار املطلوب 
 .  "ر آخر نتيجة ترصف قانوين مربم يف ظل القانون املشار إليه فإنه يتعني احرتام مقتضياتهحتفيظه قد اقتطع من عقا

 .غري منشور 2345/1/5/2013يف امللف املدين رقم  29/4/2014الصادر بتاريخ  264/5قرار عدد  -19
 .رغري منشو 3207/1/5/2013يف امللف املدين رقم  25/2/2014الصادر بتاريخ  97/5قرار عدد  -20

أن ثبوت البناء باحليز اهلوائي اخللفي الذي يشكل ارتفاقا قانونيا مشرتكا بني العقارات :  كام جاء يف قرار يف نفس االجتاه ما ييل
 .املتعلق بالتعمري، فيه رضر 90/12من القانون رقم  19املتجاورة وحتدد مساحته بمقتىض تصاميم التهيئة طبقا للامدة 

 .غري منشور 3335/1/5/2012الصادر يف امللف املدين رقم  12/3/2013ر بتاريخ الصاد 137/5قرار عدد  -
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 قانون التعميـر والبيئـة

 
 عمر الصادق. ذ

 مفوض ملكي باملحكمة اإلدارية بوجدة
 

 : مقدمـة 
ليس من طموح هذه املداخلة استعراض ما يتعلق بالتعمري وبالبيئة كل عىل حدة، إذ 

وال من . املداخلة مها من االتساع وهلام من مظاهر االستقالل عن بعضهام ما يتجاوز حدود
ولكن الغاية . قدرهتا استيفاء املوضوع حقه ألنه من الشساعة ما يتجاوز طبيعتها كمداخلة

بعد استحضار فكرة التقاطع بني املوضوعني انطالقا من اعتبار قانون البيئة خادما  -منرصفة 
ل خاصيته ألهداف قانون التعمري واعتبار هذا األخري خط الدفاع األول عن البيئة من خال

إىل تلمس مدى مراعاة شأن البيئة يف قانون  -كقانون ختطيط وأداة لعقلنة استغالل املجال 
مدى ذلك التقاطع ومدى ذلك التدبري يعترب  أنالتعمري وتقييم أسلوب تدبريه، إذ من املؤكد 

 . يقدمها قانون التعمري للفرد أنمؤرشا حقيقيا عىل نوعية احلياة التي يمكن 
األول  أنمن حيث  1ن التعمري والبيئة حتكمهام يف األصل غايات متعارضةوإذا كا

يعنى باستهالك املجال فيام يرمي الثاين إىل احلفاظ عليه، فإن الرضورة فرضت تقاربا بني 
بأن أصبح قانون البيئة يوجه اهتاممه نحو جمال التعمري  2املوضوعني رغم ضبابية احلدود بينهام

ينحو إىل الكالم عن قانون بيئة  3 هتمني بموضوع التعمري  والبيئةوأضحى احلديث عند امل
  ).Droit d'environnement urbain( حرضي

                                                
1 – Yves JEGOUZO, Yves PITTARD: Le droit d'urbanisme, page 8 

حتت  1993يناير  30-29-28بنارص يوسف يف الندوة املنعقدة بالدار البيضاء أيام . مشار إليه يف مداخلة ذ -
 . 92املنشورة يف جملة اجلمعية املغربية للعلوم اإلدارية الصفحة ) املغاربيةالسياسات احلرضية : (عنوان

2 –Philippe: CH-A. GUILLOT, Droit de l’environnement, collection : ELLIPSES, 1998, p3.  
3 – Ibid.p101 
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وملا كانت ترشيعات القانون العام ومنها قانون التعمري متتاز هبيمنة الصبغة اإلجرائية عىل 
ءات واضحة إجرا: قواعده، فإن حتقيق أهداف تلك الترشيعات ترتكز عىل وسيلتني أساسيتني

فإن أبرزها وأكثرها  4وألن الغاية من قانون التعمري هي غايات. وفعالة وعنرص برشي كفئ ونزيه
 .5السكن النظيف= البيئة : ارتباطا بحياة اإلنسان هو ما انتهى وينتهي منها إىل حتقيق معادلة

ن مدلول هذه قانون التعمري هو األداة الترشيعية لفن العامرة، فإ أنوإذا كان من املؤكد 
 6األخرية ومتام إقامتها وأمام التطور الذي حلق مناحي احلياة سواء من حيث الكثافة البرشية

وتباين مستويات طبقاهتا وما يقتضيه ذلك من توفري أسباب السكن و التساكن بينها أو عىل 
 مستوى استخدام أمثل األساليب للتحكم يف أسباب العيش عن طريق التقدم التكنولوجي،

 - مدلول العامرة بفعله ذلك كلـه جتاوز احلد الطبيعي للعمران املقترص عىل السكن  أنقلت 
إىل إقامة ماال يقع حتت حرص من املنشآت كام ونوعا مع ما  -يف احلوارض الكربى أساسا 

وملا كان لذلك كله أثره بالرضورة عىل . يقتضيه ذلك من توفري أسباب تدبري تلك املنشآت
أوجدها اهللا تعاىل يف مطلق كامهلا وتوازهنا إكراما ملخلوقاته وعىل رأسها  أنبعد  البيئة التي

بقصد أو بدونه إىل اإلخالل بذلك  أناإلنسان، عمد هذا األخري وبفعل طموحه الذي ال حيد 
 .الكامل وذلك التوازن

وجوده املجال يف  أنوألن الربط بني جمايل التعمري والبيئة أضحت مسألة واردة باعتبار 
وألن التعمري يف حدود تقاطعه مع . أصال ويف استعامله بالتبعية هو اإلطار الطبيعي لكن منهام

                                                
 : يمكن إمجاهلا فيام ييل  – 4

 هتيئة إطار للحياة. 
 وساكنة املستقبل لظروف السكن والعمل والنقل الكفالة دون متييز للساكنة احلالية. 
 االقتصاد يف استعامل األرض. 
 إلخ…محاية الوسط الطبيعي. 

Droit d'urbanisme. Pierre Solaire COUTEAUX, éditions DALLOZ 1996, Paragraphe 27.  

سكن = البيئة : (حتت عنوان  املشار لـها "السياسات احلرضية املغاربية  "محيد التدألوي يف ندوة . مداخلة ذ – 5
 )نظيف

 2000يرجع يف تفصيل ذلك إىل الكتاب الذي نرشته وزارة إعداد الرتاب الوطني والبيئة والتعمري واإلسكان سنة  – 6
 . وما يليه 75وما يليه، التمدين ص  55ص . الثقل الديمغرايف: بمناسبة احلوار الوطني املتعلق بإعداد الرتاب
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يكون أداة للحفاظ عليها وليس أداة لتدمريها، بات تقاطع االهتامم بينهام أو  أنالبيئة جيب 
يفي بذلك  وألن الوضع الترشيع احلايل ال. لنقل التغلغل البيئي يف جمال التعمري أمرا مطلوبا

 …عىل الوجه املطلوب، ويف األفق الترشيعي تلوح بوادر حتقيق ذلك
للموضوع آنا وأكثر من ذلك استقباال ومعه يتضح  أنمن ذلك كله نخلص إىل  …

 :                 بتقسيمه إىل قسمني "التعمري واقع وآفاق": مناهج بحثنا انسجاما مع عنوان هذه الندوة
 . التعمري ومسألة البيئةراهن ترشيع : األول 
 .آفاق ترشيع التعمري ومسألة البيئة: الثاين 

 
 راهن ترشيع التعمري ومسألة البيئة: القسم األول

أرشنا يف الفقرة الثالثة من هذه املداخلة أن أبرز غاية من قانون التعمري هي حتقيق   
لتجمعات السكنية يتشكل وملا كان العنرص اإلنساين يف ا. "السكن النظيف= البيئة ": معادلة

من الفرد واجلامعة، فإن معطى البيئة وتدبريه يأخذ بالنسبة لكل منهام معنى يتفق وطبيعة كل 
فريق من حيث أن أمهية عنرص البيئة تربز عند الفرد كأحد مقومات حياته اليومية فيام يبدو 

 : مبحثنيوعليه نقسم هذا القسم إىل . ذلك مهام عند اجلامعة عىل املدى الطويل
 . الفرد ومسألة البيئة )1
 .اجلامعة ومسألة البيئة )2

 
 الفـرد ومسألـة البيئـة :املبحث األول

إذ هو مبحث من . ال يتعلق أمر يف هذا املبحث بدراسة سلوك الفرد وأثره عىل البيئة  
ولكن . صميم مباحث علم البيئة ذاته وخيرج عن جوهر املداخلة رغم شديد ارتباطه بالبيئة

. لـه من زاوية الغاية من املداخلة ذاهتا من حيث أن الفرد هو مستهلك يف جمال التعمرينتناو
فاملعادلة املنوه هبا يف الفقرة الثالثة السابق ) من الساكنة(وكونه مستهلكا باعتباره ساكنا 
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. تفرض أن تأخذ النظافة بعدا شامال "سكن نظيف= بيئة "اإلشارة إليها املتمثلة يف العالقة 
هو  رغم تعدد واختالف زوايا التعريف والنظر إىل مسألة البيئة -ن مدلول البيئة عموما وأل

، فإن 8من االتساع ليشمل كل ما حييط باإلنسان من عنارص تتوقف عليها حياة الكائنات احلية
من حياة  "اليومي"ومن املؤكد أنه يف . النظافة تغدو بذلك متعلقة باملحيط وبكافة عنارصه

ن أمور التطهري السائل والتطهري الصلب وهي جزء من املرافق احليوية التي تدخل يف الفرد أ
وأيضا ما يتعلق بالضجيج سواء كان مصدره  9صميم اختصاصات اجلامعات املحلية

املؤسسات الصناعية أو املهنية أو كان مصدره اجلوار أو ما يتعلق بالنفايات وأسلوب 
ملها قانون التعمري سواء يف خمطط توجيه التهيئة العمرانية ، تلك أمور اهتم يف جم10معاجلتها

أو خمطط التهيئة العمرانية باعتباره التطبيق امليداين ) 4املادة (باعتباره املخطط الرئييس 
يف  11وتدبريها يدخل يف جمموعه يف نشاط املجالس اجلامعية). 19املادة (للمخطط الرئييس 

املتعلق بتحديد  1980ماي  26لكها بمقتىض مرسوم إطار سلطة الضبط اإلداري التي مت
الرشوط التي تنفذ هبا تلقائيا التدابري الرامية إىل استتباب األمن وسالمة املرور والصحة 

والبيئة يف هذا املعنى واحلفاظ عليها الرتباطه بالسكن متوقف عىل . واملحافظة عىل الصحة
والبد وأن يشاركها يف . حلفاظ عىل البيئةدرجة وعي املجالس اجلامعية بمهمتها يف جمال ا

أمرها ذلك املجتمع املدين نفسه سواء بمبادرته اخلاصة الفردية أو اجلامعية املنظمة عن طريق 
مؤسساته اجلمعوية أو بدفع تلك املجالس إىل رعاية شأن البيئة أو بمقاضاهتا سواء عىل 

ات الصادرة عنها ذات التأثري عىل جمال مستوى املسؤولية اإلدارية أو يف جمال مرشوعية القرار
 .12وقضاء املحكمة اإلدارية بوجدة يسري يف هذا االجتاه األخري. البيئة

                                                
الوارد يف املعجم البيئي الذي أعده تالمذة وأساتذة ثانوية الزيتون املدعم يف نرشه من طرف رشكة  تعريف البيئة – 8

 . إسمنت املغرب الرشقي
 "التجربة اجلامعية حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية املجلس البلدي ملدينة وجدة نموذجا": حيي بوقنطار – 9

 .  وما يليه 81ص 
مشاكل وحلول حوار مع األستاذ عبد اإلله لغزاوي باحث ومترصف بقطاع البيئة بوزارة : بة باملغربالنفايات الصل – 10

 .  16- 15-14ص  2001نونرب  30العدد  "صحتي"إعداد الرتاب الوطني واإلسكان والتعمري والبيئة، نرش بمجلة 
أمحد . من أطروحة دكتوراه للباحث ذ وما يليه 240دور املجالس اجلامعية يف املحافظة عىل البيئة، الصفحة  – 11

: سلسلة REMALD ، منشورات"النظام اجلبائي املحيل عىل ضوء الترشيع املغريب واملقارن"خرضاين يف موضوع 
 . مؤلفات وأعامل جامعية

 .324/2000: ملف عدد 31/10/2001: صادر بتاريخ  228: حكم عدد  – 12
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 اجلامعــة والبيئــة: املبحث الثاين
من حياة  "اليومي"إذا كانت مسألة البيئة ومدلوهلا األقرب للفرد يستمدان أمهيتها من 

لضبط اإلداري التي متلكها املجالس اجلامعية وكان تدبريها يتم بواسطة سلطة ا. الفرد
باعتبارها أن ذلك يشكل أحد انشغاالهتا اليومية كام سلف بيان ذلك يف املبحث السابق، فإن 

من مستقبل حياهتا  -نكاد نقول  - "املؤبد"إىل  "اليومي"أمهية ذلك بالنسبة للجامعة يتجاوز 
 . ري كبنية حتتية أساسية يف جمال التخطيطليأخذ بعدا اسرتاتيجيا انطالقا من وثائق التعم

وكان البعد املحيل . 13وملا كانت مسألة التعمري تتجاذهبا الصبغتان التقنية والسياسية
وكان من . "املحيل"حيتل مكانا جوهريا يف جمال التعمري ألنه يعنى يف النهاية باملواطن 

املالية والتقنية إلعداد التصاميم  امللموس يف الواقع أن اجلامعات ال تتوفر عىل اإلمكانيات
باعتبارها الوثيقة األم من وثائق التعمري، كان مفهوما كيف أن لإلدارة يف قانون  14املديرية

واملقصود هبا الوزارة املكلفة بالتعمري أو الوكالة احلرضية حسب احلالة وفقا لنص  -التعمري 
الدور  -املتعلق بالتعمري  12-90للقانون الصادر تطبيقا  1993أكتوبر  14من مرسوم  18املادة 

األسايس يف إعداد وثائق التعمري وأن اجلامعة تكتفي برأهيا االستشاري الذي قد تديل به عند 
املتعلق بالتنظيم اجلامعي  1976شتنرب  30إحالة التصميم عليها لدراسته وفقا ملقتضيات ظهري 

ر السلطة املركزية واإلدارة التقنية عندنا ويتجىل من ذلك غلبة دو. املذكور 12-90والقانون 
 . يف املغرب فيام خيص إعداد وثائق التعمري

وعموم اسرتاتيجية مسألة البيئة يف وثائق التعمري كواجهة التخطيط تتجىل يف احلفاظ 
عىل ما هو موجود من مقوماهتا كالغابات والفضاءات الطبيعية لدورها األسايس يف التوازن 

وإذا كان بعض . 16إحداث ما جيب منها كاملناطق اخلرضاء واملناطق السياحيةو 15اإليكولوجي
ما يتعلق بأمر البيئة أن باحلفاظ عىل ما هو موجود منها أو بإجياد وسائل إنتاجها يمثل الوجه 

                                                
13 - les techniques de l’urbanisme pierre merlin "que sais je" chapitre 8 : démocratie et urbanisme . 

 . 135، سلسلة الالمركزية واجلامعات املحلية ص 1998اإلدارة املركزية واملحلية باملغرب، الدكتور املهدي بنمري، سنة  – 14
ابات يف اليوم الدرايس الذي نظمته ، مداخلة املديرية اجلهوية املياه والغ"محاية الغطاء النبايت باجلهة الرشقية" – 15

 . من املداخلة 5بمناسبة االحتفال باليوم العاملي للبيئة، ص  2001ماي  31: جامعة حممد األول بوجدة بتاريخ
: ، للدكتورين"واجب ومسؤولية: الرتبية البيئة": ألجل التفصيل يف موضوع السياحة البيئية يرجع إىل مؤلف – 16

 . وما يليه 189، ص 1999الطبعة األوىل سنة  "عامل الكتب"ارعة حسن حممد، نرش دار أمحد حسني اللقائي وف
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ويمكن حرصه عموما يف املجال . اإلجيايب يف املسألة، فإن هناك باملقابل ما يشكل خطرا عليها
ووجه اخلطورة يتمثل يف دقة التخطيط لتلك املجاالت أوال ويف . نواعهالصناعي بكل أ

أسلوب تدبريها ثانيا باعتبارها أخطر مصدر لتهديد البيئة ولتأثريها الكبري عىل اجلسم 
الطبيعة وما ينتج عن ذلك من ظواهر كظاهرة االحتباس  -اهلواء  -املاء : اإليكولوجي

وظاهرة اخرتاق طبقة األوزون وما ينجر  …حر إلخاحلراري وما ينجر عنها من جفاف وتص
 .                      عنها من أمراض من جهة أخرى
 … إال أن املهم بعد ذلك كله

إن استهالك املجال يف إطار قانون التعمري يكون بواسطة الرتخيص بالبناء وهي  …  
مراعاة احلاالت التي السلطة التي متلكها أساسا اجلامعات املحلية يف شخص رؤسائها، مع 

 .17أسند فيها املرشع أمر تسليم تلك الرخصة إىل جهات أخرى غري رؤساء املجالس اجلامعية
من قانون التعمري قد وضعت اإلطار القانوين لتسليم  43وإذا كانت مقتضيات املادة   

ف جممال يف عمومه ومل يتم تداركه سواء من طر -كام أحدث  -رخصة البناء، فهو قد بقي 
املرشع بعدم إصداره املرسوم املتعلق بالضوابط العامة للبناء أو اجلامعات املحلية بعدم إصدار 

اليشء الذي نتج عنه عدم وحدة العمل بني  18أي منها قرارا يتعلق بضوابط البناء اجلامعي
وملا كانت رخصة . اجلامعات فيام خيص مسطرة النظر يف طلبات احلصول عىل رخص البناء

هي األداة اإلدارية ملامرسة احلق يف البناء، فإهنا تعد كذلك أداة ملراقبة املنشآت التي  البناء
وملا كان اهلدف من إقرار مسطرة خاصة بمنح رخصة البناء هو التأكد من . 19بإمكاهنا املس بالبيئة

ه سواء أن مرشوع إقامة بناء أو أشغال معينة مطابق لقانون التعمري وملختلف النصوص املرتبطة ب
وكان مرسوم تطبيق قانون التعمري مل . 20املتعلقة بالصحة والبيئة أو اآلثار أو الطمأنينة أو غريها

                                                
، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، "رخصة البناء": حممد بوجيدة. للتفصيل يرجع إىل مؤلف ذ – 17

 .  وما يليه 174، ص 2سلسلة دالئل التسيري، العدد 
 . 54ص  نفس املرجع السابق، – 18
ينارص يوسف يف ندوة السياسات احلرضية املغاربية السابق اإلشارة إليها، ص . رخصة البناء ومحاية البيئة، مداخلة ذ – 19
51 . 
 . 53حممد بوجيدة السابق اإلشارة إليه ص . مؤلف ذ – 20
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يتوىل تنظيم تلك املسطرة، فإن املالحظ عمال ويزكي ذلك فضال عن الواقع املشهود العديد من 
ء يشكل جماال املناشري والدوريات خاصة منها ما صدر عن وزارة الداخلية أن الرتخيص بالبنا

وال مزيد يف هذا الشأن عام تنرشه الصحف اليومية وما . خصبا خلرق قانون التعمري بدل تطبيقه
 .يدور يف الندوات املتعلقة بالتعمري لتبني أوجه ذلك اخلرق وأسبابه

وإذا أضيفت إىل عمومية النص القانوين املتعلق برخصة البناء بام فيه عمومية ذلك 
ما الحظه  "الترشيعات والتنظيامت اجلاري هبا العمل" بالرجوع إىل القانوين "اإلحياء"

 1914غشت  25يف أمر البيئة بشأن الترشيعات املتعلقة هبا وعىل رأسها ظهري . 21الباحثون
أو  "املصنفة"املتعلق باملؤسسات اخلطرية واملزعجة واملرضة املعروفة حتت اسم املؤسسات 

ة التطابق مع حقائق املجتمع املغريب إذ جاءت عاكسة لفكر من أهنا ترشيعات يسري "املرتبة"
كام أهنا تتضمن . وأهداف واضعيها األوروبيني أكثر من وضعها حلامية البيئة يف املغرب

ثغرات بعدم تعرضها لكل ما يتعلق بالتلوث ومصادر اإلزعاج بسبب ضعف درجة التصنيع 
عمومية القواعد التي وضعتها تلك  هذا فضال عن. يف املغرب إبان وضع تلك الترشيعات

الترشيعات وضعف آليات الرقابة وجنوح مقتضيات تلك النصوص إىل املنع والزجر فقط، 
وإذا أضيف . إىل جانب كوهنا ترشيعات نادرة التطبيق لكوهنا غري معروفة ويطبعها التشتت

صة البناء إىل ذلك كله عىل مستوى الترشيع عدم وجود مسطرة واضحة ومفصلة لتسليم رخ
بام حيفظ حقوق الفرد واملجتمع إىل جانب اإلدارة واالستعاضة بدهلا بمناشري لعل من 

بشأن مسطرة البت يف طلبات رخصة البناء، فإن ذلك كله يفرس  1500أواخرها املنشور رقم 
درجة الرضر الذي يمكن أن يصيب الفرد واجلامعة معا فيام خيص حقهام يف بيئة نظيفة يف إطار 

ية رضورية نتيجة غياب مسطرة واضحة ومفصلة وعنرص برشي يدعو يف غري ما حالة إىل تنم
 .التساؤل عن نظرته إىل األمانة التي نذر نفسه لتحملها

 
 آفاق التعمري مسألة البيئة: القسم الثاين

وهو األمر املثري يف املسألة  -ربام كان قانون التعمري بسبب تطبيقه وخرقه يف أن واحد 
ألنه ناتج عن وثائق التعمري النافذة بام تتميز  :بسبب تطبيقه. دعى القوانني إىل املراجعةمن ا -

                                                
21 – Etudes en droit d’environnement, Mohammed Ali MEKOUAR, Edition ; OKAD, 1987, p 13 ets. 
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به من مؤاخذات ال سيام ما تعلق منها بعدم مرونة تلك الوثائق وتكيفها مع التغريات التي 
حتدث عىل مستوى التقسيم اإلداري واآلثار املرتتبة عىل ذلك وكذا مع تطور التكتالت 

وهذا بدوره ناتج عن رسوخ بعض التقاليد السلبية يف جمال . 22وحاجيات سكانتهاالعمرانية 
إعداد وثائق التعمري منها انفراد وزارة السكنى والتعمري أحيانا بإعداد مسودة مرشوع 

 24.نتيجة التغايض واملجاملة من طرف اإلدارة: وبسبب خرقه. 23)خمطط التهيئة( املخطط 
 .النسيج الترشيعي يف جمال التعمريومن هنا نشأت فكرة جتديد 

. 25جينح حاليا إىل إجياد قانون بيئة حرضي -أو التعمريي  - وألن الفكر العمراين 
وألن تدهور البيئة أصبح ظاهرة عاملية وغري قليل من أسباهبا ال يمكن فصله عن إطار قانون 

حلالية املتعلقة بالبيئة أصبح وألن الرتسانة القانونية ا. التعمري كأحد البنيات التحتية للتخطيط
وعدم كفايتها بل وعجزها عن  26من املؤكد ختلفها عن مسايرة الركب التكنولوجي احلايل

، فمن هنا نشأت 27وألن الربط بني جمايل التعمري والبيئة أصبحت مسألة واردة. مواجهة آثاره
     .               أيضا رضورة جتديد النسيج الترشيعي يف جمال البيئة

 :وعىل ضوء ما ذكر نقسم مداخلتنا يف هذا القسم إىل مبحثني  
 .آفاق ترشيع التعمري )1
 .آفاق ترشيع البيئة )2

                                                
حول تقييم تطبيق مقتضيات النصوص  28/10/1999: التقرير التمهيدي للامئدة املستديرة املنعقدة بتاريخ – 22

إعداد الكتابة العامة لوزارة إعداد الرتاب الوطني والبيئة والتعمري . الترشيعية والتنظيمية املعمول هبا يف ميدان التعمري
 . 7، ص 1999واإلسكان، أكتوبر 

النظام ": لإلطالع عىل تلك السلبيات بالتفصيل يرجع إىل مداخلة الدكتور عبد الرمحإن البكريوي يف ندوة – 23
، التي نظمتها كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بجامعة احلسن "العقاري، اإلنعاش العقاري والتعمري

من املجلة املغربية لقانون واقتصاد والتنمية التي  12نشورة يف العدد امل 1986مارس  15و 14الثاين بالدار البيضاء يومي 
 .  تصدرها اجلامعة

 .16التقرير التمهيدي املشار إليه آنفا، ص  – 24
 .3اهلامش رقم  – 25
 .من هذه املداخلة 11الفقرة  – 26
 .من هذه املداخلة 5الفقرة  – 27
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 آفاق ترشيع التعمري :املبحث األول
أنتجت حركة التمدن خالل العقود األخرية أنسجة حرضية متباينة : وهكذا"

نحرصت مساحة األحياء اخلصائص متعددة األشكال حيث تقلصت رقعة األنسجة املنظمة، وا
املجهزة، وتعرضت املدن األصلية للتاليش من جراء عدم الصيانة، والتحقت هبا أنسجة أخرى 
أقل قدما بسبب الغش يف البناء واالحتيال يف التجهيزات واملضاربات العقارية، كام اندفعت 

العديد  أنسجة أخرى خترج عن االنضباط وتقل فيها التجهيزات يف تزايد مهول حيث أضحى
بل إن موقع البعض منها حيتل انحدارات خطرية أو تعتيل . من أبنيتها خطرا عىل القاطنني

فرشات مائية هامة أو تقذف بنفايات صلبة أو سائلة يف مواطن مرضة بالبيئة أو هتديد 
مؤسسات عمومية حيوية مما جعل مشاكل التعمري تتجاوز حدودها التقنية املحضة لتصبح 

ا ال يتوقف إصالحه عىل تغيري القانون وحده بل يتعداه إىل إصالحات يف خمتلف مشكال جمتمعي
 .     "امليادين بل إىل تصور مرشوع جديد للمجال يتالءم واملرشوع املجتمعي للمغرب اجلديد

تلك فقرة كاملة من املذكرة التقديمية ملرشوع قانون تأهيل العمران الذي أعدته   
ي والبيئة والتعمري واإلسكان، وهي معربة يف مضموهنا عن أثر وزارة إعداد الرتاب الوطن

 . اخللل يف الترشيع احلايل وتؤرش لروح جديدة يف جمال فعالية الترشيع للمستقبل
وليس يتعلق األمر هنا بتقييم ملرشوع قانون تأهيل العمران ألن املداخلة ليست معدة 

 .   البيئةوإنام باستكشاف مدى اهتامم املرشوع بمجال . لذلك
والواقع أن املذكرة التقديمية ملرشوع قانون تأهيل العمران جاءت واضحة يف هذا 

: املجال حني تكلمت عن التوازنات البيئة الكربى يف الوثيقة األم من وثائق التعمري املسامة
. "خمطط توجيه التهيئة العمرانية"الذي يوازيه يف الترشيع احلايل  "خمطط توجيه العمران"

ويبدو كذلك أنه استفاد من . اء املرشوع يف مادته اخلامسة مكرسا لذلك التوجهوج
املالحظات التي سبق أن سجلها املهتمون فيام خيص مسطرة إعداد وثائق التعمري التي كانت 

وذلك باستحضار  28تغلب عليها الصبغة االنفرادية وغياب التنسيق بني املصالح املعنية

                                                
 . فامداخلة الدكتور البكريوي املشار إليها آن – 28
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عىل ": ة حني إعداد تلك الوثائق بنص املرشوع يف مادته الرابعة أنأسباب الفعالية واملالءم
اإلدارة اختاذ التدابري الرضورية إلرشاك اهليئات املهنية واجلمعيات ذات الصلة ومؤسسات 
التعليم العايل يف وضع هذه الوثائق، من جهة وتعميق املامرسة الديمقراطية بنصه يف نفس 

 من طرف اإلدارة بمبادرة منها أو باقرتاح من اجلامعات توضع وثائق التعمري": املادة أن
وتعترب هذه الوسائل . خالفا للوضع احلايل من جهة أخرى "املحلية وبمسامهة هاته األخرية

اجلديدة التي أتى هبا مرشوع قانون تأهيل العمران فرصة جيدة أمام املجتمع املدين إلبراز 
 .    تجه هو أيضا ضحية له وهو التدهور البيئيمواهبه وإرشاكه ملواجهة مشكل كام هو ين

إضافة إىل تلك الوسائل تبنى املرشوع قاعدة أساسية أصبحت حتظى باالعتبار عىل 
التي جعلها من أهداف خمطط توجيه العمران  التنمية املستديمة: املستوى العاملي هي فكرة

حفاظا عىل حقوق األجيال ربط التنمية بالبيئة : وجوهر الفكرة). من املرشوع 7املادة (
 . ومنها بالذات حقها يف بيئة سليمة  29املستقبلة

 … إال أن املهم
من هذه املداخلة بالنسبة لقانون التعمري  10وعىل غرار ما سبق تسجيله يف الفقرة  …  

من املرشوع ظلت حمافظة عىل  108احلايل، فإن القاعدة القانونية لرخصة البناء ومن خالل املادة 
. بغة العامة يف توجهاهتا بام حيول دون إكساهبا بعدا بيئيا انسجاما مع طموح املرشوع نفسهالص

وهو ما قد يتكرر معه نفس ما جيري به العمل حاليا باالقتصار عىل الدوريات واملناشري بام تنطوي 
ع عليه من عيب عدم النرش رغم تضمنها لقواعد تنظيمية حقيقية بام يسبغ عليها صبغة الترشي

وهي قواعد حتول بل وتساهم . 30الرسي كام ينعت الباحثون هذا النوع من أسلوب إدارة احلقوق
ونعتقد أن . بصفة غري مبارشة يف عدم حتقيق أهداف القانون بام فيه حق الرقابة للفرد واملجتمع

يف  مرحلة مناقشة املرشوع تشكل فرصة ثمينة إليالء موضوع رخصة البناء األمهية الالزمة سواء
 . صلب القانون أو يف قواعده التنظيمية أو حتى باستحداث ترشيع خاص بالبناء

                                                
29 – Jean Marc la Vielle: Droit international de l'environnement. ELLIPSES. 1988, p.88.  

حتصيل الرضائب والديون العمومية عىل ضوء مدونة التحصيل ": عبد الرمحان أبليال ورحيم الطور يف مؤلفهام – 30
 . 136، ص "اجلديدة
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 آفـاق ترشيـع البيئـة: املبحث الثاين
. ليس األمر عندنا يف املغرب جديدا يف جمال الترشيع البيئي أو يف جمال حماولة تطويره

واملوجود من أفكار  - وقد تأكد تراجع قيمتها وفعاليتها حاليا  -فاملوجود من الترشيعات 
لكن اجلديد هو استلهام مرشوع مدونة الترشيع البيئي . 31تطوير تلك الرتسانة ليس شيئا جديدا

اجلديدة األفكار احلديثة عىل املستوى الدويل يف جمال محاية البيئة يف جماالت تلك احلامية أو يف 
أو ) مرشوع حماربة تلوث البيئةمن  31املادة (الوسائل التي تتجاوز النهي والعقاب إىل التحفيز 

من مرشوع محاية البيئة  10املادة (يف جمال الربط الرصيح بني جمال البيئة وجمال التعمري 
 . وغريها من األفكار كثري كام هو مسطر يف الباب األول من هذا املرشوع األخري) واستثامرها

 :         خامتـة 
ومها معا يف إطار تنمية . تعمري والبيئةيتأكد من كل ما سلف جدلية العالقة بني ال

ويف قوله صىل اللـه عليه . "رعيتنا"ومسؤولية اجلميع مؤكدة ومطلوبة ألن البيئة . مستديمة
كامل الداللة عىل تقاسم احلاكم واملحكوم،  "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته": وسلم

 . نظيفاملنتج واملستهلك أمانة احلفاظ عىل البيئة وحتقيق السكن ال
 انتهى بحمد اللـه

                                                
 . املشار إليه آنفا 21نفس اهلامش  – 31



 6                                                                                                                               
 

134 
 



 6                                                                                                                               
 

135 

 
 رقابة قايض اإللغاء عىل رخص التعمري

  
 أمحد احلرجاين .ذ

 باحث يف التعمري والعقار
  

 :تقديم
كثريا ما تنجم عن عمليات التعمري سواء املرتبطة منها بإحداث التجزئات العقارية أو 

رة من جهة، أو بني عمليات البناء من نزاعات بني الراغبني يف إحداث هذه األشغال واإلدا
هؤالء واملجاورين ألوراشهم من خالل األرضار التي يمكن أن تلحقهم نتيجة ألشغال 

 .1التجزئة أو البناء
ورفعا لكل رضر أو حيف يمكن أن يلحق باألفراد أو املؤسسات، فقد خوهلم املرشع 

عزز دستور حق اللجوء للقضاء اإلداري من أجل الطعن باإللغاء يف قرارات اإلدارة، وقد 
كل قرار اختذ يف املجال اإلداري، سواء "هذا التوجه من خالل نصه رصاحة عىل أن  2011

 . 2"الطعن فيه أمام اهليئة القضائية اإلدارية املختصة كان تنظيميا أو فرديا، ُيمكن
ونظرا لتعدد وتنوع القرارات اإلدارية املتعلقة برخص التعمري، فإننا سنحاول الرتكيز 

التعمري نظرا ملا هلذه الرخص من آثار وانعكاسات مبارشة عىل األفراد  عىل رخص
، والرقابة القضائية عىل )املبحث األول(واجلامعات، خاصة اإلذن بإحداث التجزئة العقارية 

 ).املبحث الثاين ( رخصة البناء 

                                                
  2006الطبعة األوىل  "رقابة القايض اإلداري عىل مرشوعية القرارات الصادرة يف جمال التعمري "الرشيف البقايل - 1
 2011من دستور اململكة املغربية لسنة  118 الفصل - 2
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 رقابة قايض اإللغاء عىل قرارات إحداث التجزئة العقارية: املبحث األول
ع عىل ضبط وتنظيم إحداث التجزئات العقارية من خالل إلزامية حرص املرش

، نظرا ألمهيتها االجتامعية واالقتصادية وقبل ذلك 3احلصول املسبق عىل اإلذن بإحداثها
 .4املجالية، إضافة لكون التجزئة العقارية تتداخل فيها املصلحة العامة باملصلحة اخلاصة

من خالل احلرص عىل تنفيذ السياسة املتبعة يف  ويتجىل السعي لتحقيق املصلحة العامة
لضبط النمو املجايل والتحكم يف  5ميدان السكنى والتعمري، وبلورة ذلك يف وثائق التعمري

التوسع العمراين بالشكل الذي يمكن من حتقيق التوازن بني النمو الديمغرايف وتزايد الطلب 
شوائية وتوفري التجهيزات واملرافق عىل العقار والسكن وحماربة التجمعات السكنية الع

ورشوط الصحة والسالمة واألمن، مع احلفاظ عىل أصالة مدننا وقرانا وجودة الطابع 
املعامري واملشهد احلرضي، يف مقابل حتقيق املصلحة اخلاصة عرب ضامن حقوق املتعاملني 

محايتهم من  سواء املجزئني واملنعشني العقاريني وخاصة املستفيدين من خالل احلرص عىل
 .كل حتايل أو غش حمتمل، مع تبيان حقوق وواجبات كل طرف لتفادي املنازعات

لذا منح املرشع للسلطة اإلدارية املختصة صالحية منح اإلذن إلحداث التجزئة 
العقارية ومراقبة أشغاهلا تفاديا لكل خلل حمتمل وحرصا عىل حتقيق املصلحة العامة دون 

ذاتيني واملعنويني املعنيني هبذه التجزئة، مع ختويلهم حق املساس بحقوق األشخاص ال
 . اللجوء للقضاء للطعن يف قرارات اإلدارة التي يمكن أن تلحق هبم أرضار

 الطعن يف قرار إحداث التجزئة العقارية: املطلب األول
فة منح املرشع بمقتىض القوانني والنصوص التنظيمية املنظمة للتعمري للسلطة اإلدارية املكل

بمنح اإلذن بإحداث التجزئة العقارية سلطات واسعة يف جمال الرتخيص، ويف املقابل ألزم اإلدارة 
 .6بعليل قرار الرفض، حتى يتمكن صاحب الطلب من تقديم طلب جديد حسب الرشوط املطلوبة

                                                
 رقم بتنفيذ القانون) 1992يونيو  17(1412 احلجة ذي من 15 يف صادر 1.92.7 رقم من الظهري الرشيف 2املادة  - 3

 العقارات وتقسيم السكنية واملجموعات العقارية بالتجزئات املتعلق25.90
 مرجع سابق "الرشيف البقايل - 4
 خاصة املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم التهيئة - 5
   الرشيف البقايل مرجع سابق - 6
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كام أن هذه االختصاصات الواسعة والسلطة التقديرية تظل خاضعة ملقتضيات 
كام يمكن . 7راهتا من حيث الرتخيص الرصيح أو الضمني أو الرفضالقانون، وختتلف مرب

 . لإلدارة القيام بسحب قرارها أو مراجعته، لكن يف حاالت استثنائية
 الطعن يف اإلذن بإحداث التجزئة العقارية:الفرع األول

 الطعن باإللغاء يف اإلذن الرصيح: الفقرة األوىل
ث جتزئة عقارية مكفولة لرئيس املجلس من املعلوم أن صالحية منح اإلذن بإحدا

 .اجلامعي املعني، وذلك وفق الرشوط والضوابط املحددة قانونا للحصول عىل هذا اإلذن
إال أنه يف بعض احلاالت قد حيصل أن يقوم رئيس اجلامعة بمنح هذا اإلذن رغم إخالله يف 

 .اره معرضا للطعن باإللغاءمرحلة من املراحل بالرشوط واملساطر الواجب احرتامها، مما جيعل قر
ففي قضية عائلة اإلدرييس ضد رئيس املجلس البلدي ابني انصار بالناظور، قضت 

بإلغاء القرار املطعون فيه واملتعلق بالرتخيص بإحداث جتزئة فوق عقار يف طور  8إدارية وجدة
التحفيظ رغم أن القضاء مل حيسم يف مدى صحة التعرضات املقدمة بشأنه، ألن منح 

   25.90من القانون رقم  5الرتخيص جاء خمالفا ملقتضيات املادة 
 التحفيظ بصدد بأرض األمر تعلق إذا مقبوال التجزئة طلب يقبل التي تنص رصاحة عىل أنه ال

 حتفيظ عىل تعرض أي تقديم دون قد انرصم التحفيظ عىل التعرضات لتقديم املحدد األجل كان إذا إال
 .ا جيعل قرار الرتخيص غري مرشوع التسامه بتجاوز السلطة ملخالفة القانونجتزئته، مم املراد العقار

 الطعن يف اإلذن الضمني: الفقرة الثانية
القاعدة العامة، هي أن رخصة التجزئة متنح بشكل رصيح من قبل السلطة املختصة 

منح الرخصة لفائدة طالبيها لكي يتسنى له القيام بإحداث جتزئته، إال أن املرشع أقر مع ذالك 
  .9بصفة ضمنية يرسي عليها ما يرسي عىل الرخصة الرصحية

                                                
 71ص  2006ربية الطبعة األوىل دار النرش املغ "قراءة عملية يف قوانني التعمري املغربية"حممد حمجويب - 7
 غ60/2006ملف رقم  06/02/2007بتاريخ  14حكم رقم  - 8
 168الرشيف البقايل مرجع سابق ص  - 9
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ولكن ليس األمر هبذه البساطة ألن الرتخيص الضمني من شأنه أن تثري عدة 
إشكاالت قد ختتلف من حيث الطبيعة واملصدر، فاألصل هو صدور إذن رصيح من السلطة 

ثة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم اإلدارية املختصة قصد إحداث جتزئة عقارية داخل آجل ثال
الطلب، غري أن االستثناء وارد ومضمون قانونا ويتجسد يف كون سكوت اإلدارة خالل هذا 

 .10األجل يعترب بمثابة ترخيص ضمني
وهذا ما أكده القضاء اإلداري املغريب وكرسه من خالل عدة اجتهادات من بينها  

ومن معه ضد رئيس اجلامعة احلرضية العيايدة  بني السيد بوبكر بن سعيد حكم إدارية الرباط
بسال، وهو حكم إداري أفادت فيه إدارية الرباط أن مرور األجل القانوين دون إفصاح 

 .11اإلدارة عن جواهبا يعترب موافقة ضمنية
إال أنه قد يتم الطعن يف الرفض الضمني لطلب اإلذن بإحداث جتزئة عقارية حيث 

وافقة ضمنية إلحداث جتزئة وذلك عند انرصام أجل ثالثة أن حيصل عىل م 12يمكن للمجزئ
أشهر من تقديم طلب إحداثها دون احلاجة إىل إجبار رئيس املجلس اجلامعي عىل تسليم 

بني عبد الرزاق  172يف احلكم رقم  13اإلذن بالتجزيء، ولعل هذا ما ذهبت إليه إدارية الرباط
اليوسفية بالرباط، حيث قضت بعدم  احليحي ومن معه ضد رئيس املجلس البلدي جلامعة

قبول الطلب الرامي إىل احلكم عىل رئيس املجلس البلدي بتسليم رخصة التجزئة بعد مرور 
 .ثالثة أشهر عىل تقديم الطلب لتوفر الطاعنني عىل رخصة ضمنية بقوة القانون

 1999شتنرب  30بتاريخ  95ويف املقابل ذهبت املحكمة اإلدارية بمكناس يف حكمها عدد 
، إىل أن سكوت املجلس القروي مدة 14بني تعاونية موسى ابن نصري ضد قائد قيادة املهاية

ثالثة أشهر عن اجلواب عىل طلب اإلذن بإحداث جتزئة عقارية متواجدة داخل تصميم تنمية 
                                                

 25.90من قانون  8لكن رشيطة التقيد بمقتىض املادة   - 10
 169مشار إليه عند الرشيف البقايل مرجع سابق ص  - 11
 25.90املادة الثالثة من قانون  - 12
 غ147/94يف امللف رقم  1995يونيو  18بتاريخ  172كم رقم احل - 13
منشور يف املجلة . بني تعاونية موسى ابن نصري ضد قائد قيادة املهاية 1999شتنرب  30بتاريخ  95حكم عدد  - 14

 .201: ص 32املغربية لإلدارة املحلية والتنمية عدد 
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املتعلق  1960يونيو  25يعترب رفضا لطلب الرتخيص املذكور طبقا للفصل العارش من ظهري 
  .ثالت القرويةبتنمية التك

 الطعن باإللغاء يف قرار رفض اإلذن بإحداث جتزئة عقارية:الفرع الثالث
قد حيدث أن يمتنع رئيس املجلس اجلامعي املعني عن تسليم اإلذن بإحداث جتزئة عقارية 

 . بشكل رصيح أو ضمني، فيكون بذلك قراره معرضا للطعن باإللغاء من قبل كل ذي مصلحة
قابة القضائية ومحاية حلقوق املجزئني، ألزم املرشع اإلدارة بتعليل وتسهيال لعملية الر

قرارها بالرفض حتى يتمكن صاحب الطلب من االستجابة للمالحظات التي كانت سببا يف 
امللزم لإلدارات  03.01وقد عزز املرشع هذا االجتاه بإصداره للقانون رقم . 15رفض طلبه

 .16بتعليل قراراهتا اإلدارية واملؤسسات العمومية واجلامعات املحلية
ومن بني األحكام التي صدرت يف شأن الرفض الرصيح مثال حكم إدارية الرباط بني  
ورئيس املجلس البلدي للمعمورة بالقنيطرة الذي اعترب القرار اإلداري  17"2الصياد "ودادية 

رصيح غري املشوب بتجاوز السلطة جيعل طلب اإللغاء غري مرتكز عىل أساس وموجب للت
 .18برفضه 

كام انعدام التعليل وعيب خمالفة القانون تعرض القرار املطعون فيه لإللغاء، وهذا ما 
، حيث جاء يف 19ذهبت إليه إدارية وجدة يف قضية ورثة بلحسني ضد رئيس بلدية سيدي زيان

وحيث انه تبعا لذلك يكون تصميم التجزئة املقدم من طرف الطاعنني إىل املجلس  ":احليثيات
البلدي يتطابق مع تصميم التهيئة وتصميم التنطيق وان املجلس املذكور مل يدل للمحكمة بام 

                                                
ب أن يكون رفض اإلذن يف القيام بالتجزئة معلال باألسباب جي":عىل ما ييل 25.90تنص املادة السابعة من قانون  - 15

ويرفض اإلذن يف القيام بالتجزئة بوجه خاص إذا كان العقار املراد جتزئته غري موصول بشبكات الطرق . التي تربره
 ."من هذا القانون 21والرصف الصحي وتوزيع املاء الصالح للرشب والكهرباء وذلك دون إخالل بأحكام املادة 

بشأن  03.01بتنفيذ القانون رقم ) 2002يوليو  23(من مجادى األوىل  12صادر يف  1.02.202ظهري رشيف رقم  - 16
 واملؤسسات العمومية بتعليل قراراهتا اإلدارية إلزام اإلدارات العمومية واجلامعات املحلية

 .غ22/97ملف رقم  05/11/97بتاريخ  1427حكم عدد  - 17
 .101: رجع سابق، صم: الرشيف البقايل - 18
  179/2002ملف رقم  12/01/2004بتاريخ  13حكم رقم  - 19



 6                                                                                                                               
 

140 

خيالف ذلك مما يكون معه القرار املطعون فيه مشوب بتجاوز السلطة لعيب خمالفة القانون، 
 . "وانعدام السبب وبالتايل يتعني احلكم بإلغائه مع ترتيب اآلثار القانونية عىل ذلك

 الطعن يف قرار سحب الرتخيص بإحداث جتزئة عقارية :بعالفرع الرا
يعترب حصول املجزئ عىل الرتخيص بإحداث التجزئة العقارية بمثابة اإلذن اإلداري 
الرصيح للقيام بانجاز أشغال التجزئة طبقا للتصاميم املصادق عليها والتي تثبت مالئمة 

كام يمكن لإلدارة الرتاجع . 20العمل مرشوع التجزئة العقارية للترشيع والتنظيم اجلاري هبا
عن قرارها بسحبه أو مراجعته، لكن يف حاالت استثنائية حمصورة ضامنا حلقوق املجزئني 

 .21ومنعا إلجحاف السلطات اإلدارية
والسحب اإلداري للرتخيص هو يف حد ذاته قرار إداري تؤكد فيه اإلدارة تراجعها 

ا أنه خمالف للقانون، إال أنه لسحب قرار إداري البد عن قرار سبق هلا أن اختذته كلام تبني هل
 :من توفر رشطني اثنني

 أن يكون القرار اإلداري حمل السحب معيب بعدم الرشعية -
أن يتم سحب القرار قبل أن يتحصن بميض املدة املخصصة للطعن فيه أمام القضاء،  -

 .22يوما 60واملحددة يف 
أن سحب الرخصة من طرف اإلدارة  23وقد أكد املجلس األعىل يف إحدى قراراته

بذريعة وجوب انتظار نتيجة ودراسة إمكانية تغيري تصميم التهيئة يكتيس شططا يف استعامل 
املتعلقة هبا إال إذا ثبت أن  أو سحب الرخصةالسلطة، حيث ال يمكن إيقاف أشغال التجزئة 

 .املعني باألمر قد أخل بااللتزامات التي يتحملها يف هذا املجال
لالستثامر العقاري ضد  3 هبت إدارية الرباط يف نفس االجتاه يف قضية رشكة الغصنوذ

 :اعتامدا عىل احليثيات التالية 24اجلامعة احلرضية ألصيلة
                                                

 25.90من القانون رقم  6املادة  - 20
 73حممد حمجويب مرجع سابق ص  - 21
 174ص. الرشكة املغربية لتوزيع الكتاب. الرقابة عىل التجزئات العقارية واألبنية باملغرب: مصطفى جرموين - 22
 .251ص  55منشور يف جملة قضاء املجلس األعىل عدد  164/98يف امللف اإلداري رقم  1999مارس  25ريخ بتا 180قرار رقم  -  23
 178مشار إليه عند الرشيف البقايل مرجع سابق ص  10/7/97بتاريخ  603/96ملف رقم  603حكم رقم  - 24
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لكن، حيث إنه بغض النظر عن سحب الرتخيص، الذي ينبغي أن يكون داخل أجل "
بة إىل الطاعن ال يوجد بامللف ما الطعن، وهو ما ال يتوفر يف نازلة احلال، فان املخالفات املنسو

يثبتها، ومن جهة أخرى، فان تلك املخالفات ال يرتتب عنها إلغاء الرخصة، كام جاء يف القرار 
املطعون فيه، وإنام يستوجب األمر بإيقاف إشغال البناء، ثم هدم البناء املخالف للتصميم، 

 .بعد إثبات ذلك بالطرق القانونية
طيات تكون الوسيلة املثارة هبذا الصدد مبنية عىل أساس سليم وحيث إنه أمام هذه املع

 .ويتعني اعتامدها
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون القرار املطعون فيه مشوبا بالتجاوز يف استعامل السلطة 
لعيبي انعدام السبب وخمالفة القانون، مما يتعني معه احلكم بإلغائه، مع ترتيب اآلثار القانونية 

 ."عىل ذلك
 الرقابة القضائية عىل أعامل التجهيز: لب الثايناملط

 تسليم أشغال جتهيز التجزئة:الفرع األول
 رسالة بواسطة اجلامعة إىل بذلك املجزئ يرصح التجزئة، جتهيز أشغال انتهاء فور 

 بالتسلم، ويتعني وصل مقابل اجلامعة بمقر يودعه أو اإلذن بالتسلم مع الوصول مضمونة
 ربط أشغال أن من التحقق قصد باالتصاالت املكلفة املصالح احلال يف خترب أن اجلامعة عىل

 بتسلم القيام الترصيح هلذا تبعا ويتم. جيب كام إنجازها تم قد االتصاالت التجزئة بشبكة
 .هنائي وتسلم مؤقت

 املؤقت التسلم: الفقرة األوىل
 تم قد جهيزالت أشغال أن من التحقق من اجلامعية لإلدارة املؤقت التسلم يمكن

 45 أجل داخل املؤقت التسلم ويتم .به املأذون يف املرشوع عليه منصوص هو كام إنجازها
 .التجهيز أشغال بانتهاء الترصيح تاريخ من يوما

 : التالية األعضاء تضم جلنة قبل من املؤقت التسلم ويتم
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o رئيسا؛ اجلامعة، جملس ممثل 
o  أو للعاملة املعامري املهندس وأ باجلامعة عمله املزاول املعامري املهندس 

  اإلقليم؛
o  اإلقليم؛ أو العاملة مهندس أو اجلامعة يف عمله املزاول املختص املهندس 
o  املعنية؛ اإلدارية السلطة ممثل 
o  احلرضية؛ الوكالة ممثل 
o ؛ املعني الطبوغرافية واألشغال العقارية املحافظة مصالح ممثل 
o بجانب يقع إنجازه املراد التجزئة رشوعم كان إذا التجهيز وزارة مصالح ممثل 

 اجلامعي؛ الطرق غري الربية املواصالت طرق أو بجانب البحري العام امللك
o  والكهرباء املاء بتوزيع املكلفة املصالح ممثل. 

 :استدعاء كذلك كام يمكن
o مرتبطة التجزئة تكون عندما باالتصاالت املكلفة اهليئات أو اهليئة ممثل 

 لالتصاالت؛ العامة بالشبكة
o املباين عىل تأثري للتجزئة يكون عندما الثقافة لوزارة اجلهوية املصالح ممثل 

 .منها بالقرب الواقعة املرتبة أو واملواقع الطبيعية التارخيية
 :تضم فإن اللجنة مجاعات، عدة أو مجاعتني يف يوجد جتزئته املراد العقار كان إذا غري

o  ة؛املعني املجالس من جملس كل ممثل 
o من مجاعة كل يف عملهام املزاولني املختص املهندس أو املعامري املهندس 

 املختص واملهندس املعامري املهندس احلال، اقتىض ، وإن املذكورة اجلامعات
 .اجلامعات املذكورة من مجاعة كل يف عملهام املزاولني

 التي اإلدارية طةالسل ملمثل األشغال بتسلم املكلفة اللجنة رئاسة تعود احلالة هذه ويف
 .التجزئة بإحداث اإلذن سلمت
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 لألشغال النهائي التسلم: الفقرة الثانية
 أي يشوهبا ال الشبكات وخمتلف الطرق أن من التحقق إىل النهائي التسلم هيدف

 من يطلب النهائي، أثناء التسلم التنفيذ يف عيوب وجود إىل التحقق هذا خلص عيب، وإذا
 ألشغال النهائي بالتسلم القيام ويتم .ذلك لتدارك دابري الالزمةالت اختاذ التجزئة صاحب
 .املؤقت التسلم تاريخ عن سنة مرور بعد التجزئة

 بعد اجلامعي املجلس رئيس يمنحها شهادة لألشغال النهائي التسلم عن كام يرتتب
 الطرق( التجزئة أشغال أن النهائي التسلم شهادة وتثبت .أعاله إليها املشار اللجنة موافقة

 .سليمة حالة يف توجد )الشبكات وخمتلف
 املاء وشبكات التجزئة لطرق املجزئ إحلاق لألشغال النهائي التسلم وينتج عن

 للجامعة العامة باألمالك املغروسة املبنية غري واملساحات الصحي والكهرباء والرصف
 حمل اجلامعي العام مللكبا وإحلاقها املذكورة التجهيزات تسليم ، ويكون القروية أو احلرضية

 قيد من املحرض هذا ويمكن.  واملجزئ املعنيني رؤساء املجالس أو رئيس من كل يوقعه حمرض
 .موضوع التجزئة للعقار األصيل العقاري الصك يف اجلامعة باسم املسلمة التجهيزات

 25التجهيز كضامنة لقانونية التجزئة العقارية: الفرع الثاين
هو إقرار من اإلدارة بسالمة التجهيزات املنجزة  النهائي مبالرغم من كون التسل

سليمة، إال أن  حالة يف عيب وتوجد أي يشوهبا ال الشبكات وأهنا وخمتلف طرق بالتجزئة من
املرشع زاد من تشديد الضامنات عىل احرتام مقتضيات املستندات املتعلقة بالتجزئات حني 

 كانت لو حتى التجزئات من جتزئة يف بنيةاأل البناء لتشييد رخصة عىل اشرتط احلصول
 .26الرخصة هذه عىل احلصول فيها يفرض املناطق التي خارج تقع التجزئة

 واإلجيار البيع بعمليات املتعلقة العقود كام عزز املرشع هذه الضامنات بمنع إبرام
 ألشغال ملؤقتا التسلم بإجراء القروية أو اجلامعة احلرضية تقوم أن بعد إال بالتجزئة والقسمة

                                                
 .179الرشيف البقايل مرجع سابق ص  - 25

  25.9026من القانون رقم  43املادة  
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 النظام التجزئة و رشوط دفرت عىل اإلحالة هذه العقود مع إلزامية تضمني، 27التجزئة جتهيز
 حمرض من لألصل بمطابقتها مشهود نسخة العقود إىل املشرتكة، وتضاف باألجزاء املتعلق
 .28شهادة عدم التجزئة من أو املؤقت التسلم

اجلاري هبا العمل موجب لرفض لذا فإن إخالل التجزئة بالقوانني واألنظمة 
الرتخيص بالبناء عليها، وهذا ما سبقت اإلشارة إليه يف حكم إدارية الرباط بني ودادية 

 .ورئيس املجلس البلدي للمعمورة بالقنيطرة  "2الصياد "
 الطعن يف االرتفاقات القانونية التجزئة العقارية: الفرع الثالث

 ن قوانني التعمرياالرتفاقات الناشئة ع: الفقرة األوىل
 القيام يف اإلذن طبقا للمقتضيات املنصوص عليها يف قوانني التعمري، فإن تسليم

التهيئة، كام  وتصاميم التنطيق تصاميم تتضمنها التي مرشوط باحرتامها لألحكام بالتجزئة
 .29تتطلبه هذه األحكام ما وفق التجزئة إنجاز جيب

سوم من طرف رئيس احلكومة، تصبح هذه فبمجرد املصادقة عىل تصميم التهيئة بمر
، 30سنوات 10املوافقة بمثابة إعالن للمنفعة العامة من أجل تنفيذ مقتضيات هذا التصميم ملدة 

ويرتتب عن ذلك إلزام اخلواص باحرتامه خاصة أثناء احلصول عىل تراخيص التجزئة والبناء، 
حتت طائلة ترتيب مسؤوليتها، هو ما  وكذا اإلدارة التي جيب عليها رفض مجيع املشاريع املخالفة

أكدته املحكمة اإلدارية بوجدة يف قضية ورثة حممد بوبرش ضد اجلامعة احلرضية لسيدي إدريس 
حيث، وملا أثبتت اخلربة أن عقار الطاعنني خمصص بكامله وفق تصميم التهيئة كمنطقة  "القايض

التهيئة، الذي يعترب قيدا قانونيا خرضاء، فإن طلب إحداث جتزئة عقارية يتعارض وآثار تصميم 
عىل عقار اجلهة الطالبة، وال جيوز إقامة جتزئة فوقه طبقا لقانون التعمري، ويبقى لذلك قرار رفض 

 .31"الرتخيص بإقامة جتزئة مرشوع، والطعن بإلغائه غري مربر ويتعني رفضه
                                                

 25.90من القانون رقم  33املادة  - 27
 25.90من القانون رقم   36املادة  - 28
 25.90من القانون رقم   8و 6املواد  - 29
 12.90من القانون رقم   28املادة  - 30
 253/2000يف امللف عدد  4/7/2001حكم بتاريخ  - 31
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 ملصلحة ملحدثةا االرتفاقات الناشئة عن تصميم التهيئة يف ارتفاقات 32كام حدد املرشع
  .العامة الصحة عىل للحفاظ أو أمنية أو مجالية ألغراض أو واملرور النظافة

 االرتفاقات املقررة بنصوص خاصة: الفقرة الثانية
 تفرضها أخرى إضافة إىل االرتفاقات الناشئة عن قوانني التعمري، هناك ارتفاقات 

 . واملالحة اجلوية واملآثر التارخيية كاالرتفاقات املتعلقة باملناطق العسكرية خاصة قوانني
 :االرتفاقات املحدثة لفائدة املنشئات العسكرية - أوال

  تم التنصيص عىل االرتفاقات املحدثة لفائدة املنشئات العسكرية بمقتىض ظهري 
والتي يرتتب عنها املنع من البناء والزراعة باألرايض املحيطة هبذه املنشآت، حيث  1934غشت  7

طات العسكرية منع أية عملية بناء بجانب منشآهتا وإيقافها حتى إن توفر املعني باألمر حيق للسل
قرار منع "عىل رخصة بناء قانونية، وهذا ما أكدته املحكمة اإلدارية بوجدة من خالل حكمها بأن 

املتعلق باحلريات العسكرية والدفاعية  7/8/1934البناء الصادر عن سلطة عسكرية تطبيقا لظهري 
يعترب قرارا إداريا قابال للطعن فيه باإللغاء، وأن رخصة البناء املسلمة من املجلس البلدي ال حتول 

 ."دون تطبيق األنظمة والقوانني املنصوص عليها يف هذا الظهري
مل ينص عىل مدى استحقاق أصحاب العقارات التي  1934غشت  7إال أنه إذا كان ظهري 

سكرية للحصول عىل تعويض وعىل كيفية منحه و املعايري تكون أو تصري جماورة ملنشئات ع
املعتمدة يف ذلك، فإنه يف إطار القواعد العامة ال حيول ذلك دون احلق يف احلصول عىل هذا 
التعويض متى كان الرضر املرتتب حال ومؤكد، وهذا ما صارت عليه الغرفة اإلدارية باملجلس 

احلصول عىل تعويض عن األرضار التي أصابته جراء عندما قضت فيه بأحقية املدعي يف  33األعىل
املجاورة للعقار الذي يستغل من اجلامعة الساللية  "بكرسيف"القيام بتوسعة الثكنة العسكرية 

هلوارة أوالد رحو بشكل أدى إىل االستيالء عىل جزء من هذا العقار املحدثة فوقه هذه التوسعة 
 .باقي األجزاء التي أصبحت جماورة للثكنةباإلضافة إىل منعه بشكل كيل من استغالل 

                                                
     12-90من قانون  19من املادة  10الفقرة  - 32
 2825/4/3/2005يف امللف اإلداري عدد  2006 يونيو 28خ القرار الصادر بتاري - 33
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 :االرتفاقات املخصصة للطريان واملالحة اجلوية - ثانيا
يمنع عىل أصحاب األرايض املجاورة للمطارات أو  1962يوليوز  10بمقتىض ظهري 

قواعد الطريان إقامة أية منشئات أو بنايات عىل عقاراهتم أو رفع البنايات أكثر من علو حمدد 
ز اإلشارات للطائرات وضامن حسن هبوطها، وهذا ما أكدته املحكمة اإلدارية قصد إبرا
يف قضية عبد الكبري باعطة ضد املجلس احلرضي ملراكش حيث هيدف الطعن إىل  34بمراكش

احلكم بإلغاء القرار اإلداري الصادر عن رئيس جملس مقاطعة املنارة والقايض برفض منح 
املتواجدة بتجزئة معطى اهللا املحاميد لتواجدها داخل الطاعن رخصة بناء قطعته األرضية 

حيث استند الطاعن يف طلبه إىل وسيلة وحيدة تتمثل يف عدم  "مدار املطار، وجاء يف احليثيات
صحة السبب املعتمد عليه من طرف املجلس البلدي عند إصداره القرار املطعون فيه، وخرق 

 .من نشاط املرفق العام عىل حد تعبريهمبدأ املساواة بني املواطنني يف االستفادة 
وحيث أسفرت اخلربة املنجزة عىل أن املسافة التي تفصل بني بقعة الطاعن وسياج 

 .مرتا، وهي مسافة تندرج ضمن االرتفاق اجلوي ملطار مراكش املنارة 65مطار املنارة هي 
مة وحيث إنه إذا كان اهلدف من حتديد االرتفاقات اجلوية هو احلفاظ عىل سال

التجمعات السكانية املجاورة للمطار واحلفاظ عىل أمن وسالمة املالحة اجلوية، فإن اجلهات 
املتعلق باالرتفاقات  7/8/1934مرتا، طبقا لظهري  250املعنية بتقليصها ملسافة االرتفاق من 

ار مرتا تكون قد راعت هذا اهلدف واحرتمته، وبالتايل فإن تواجد عق 85العسكرية، إىل مسافة 
الطاعن داخل إطار مسافة االرتفاقات اجلوية املتفق عليها جيعل من رفض الرتخيص له ببنائه 

 .رفضا مرتكزا عىل سبب واقعي وقانوين سليم
وحيث إن ما متسك به الطاعن من كون البقعتني املجاورتني لعقاره مكتملتا البناء كام أثبتت 

ق ملبدأ املساواة بني املواطنني يف االستفادة من ذلك اخلربة املنجزة بامللف وما يشكل ذلك من خر
نشاط املرفق العام ال ينبني عىل أساس باعتبار أن املساواة بني املواطنني تكون مكفولة ومضمونة 

 ".أمام تطبيق القانون واملرشوعية ال أمام خمالفتهام، مما يتعني معه الترصيح برفض الطعن
                                                

     2006 يناير 16غ بتاريخ  66/3/2005ملف رقم  - 34
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أحقية الطاعن يف التعويض عن الرضر الذي وبالرغم من رفض الطعن، فإننا نعتقد ب
ومنحت هلا  35حلقه جراء اقتنائه للقطعة األرضية املعنية بطرق سليمة ويف جتزئة مرخصة

 . شهادة التسلم وتم استخراج الرسوم العقارية لكل القطع األرضية املكونة هلذه التجزئة
  :ةاالرتفاقات املرتبطة باملحافظة عىل املباين التارخيي - ثالثا

إىل جانب االرتفاقات السالفة الذكر هناك ارتفاقات أخرى مرتبطة باملحافظة عىل املباين 
الذي ينص يف  1980دجنرب  25واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية واملنظمة بمقتىض ظهري 

ري عليه ما مل ال جيوز تغيري طبيعة العقار أو املنقول املقيد وال إدخال تغي ":فصله السادس عىل أنه 
 ."بذلك بكل التاريخ املقرر للرشوع يف العمل بستة أشهر عىل األقل ... يعلم املالك أو املالك 

والتقييد يكون بناء عىل طلب املعنيني باألمر وأما الرتتيب فتقوم به اإلدارة املكلفة 
ة من تاريخ نرش بالشؤون الثقافية بعد إجراء بحث بشأن العقار أو املنقول املعني خالل مدة سن

القرار الصادر بإجراء بحث يف اجلريدة الرسمية، وبسقوط أجل البحث إذا انرصم األجل املشار 
إليه ومل ينرش املقرر اإلداري الصادر برتتيب العقار أو املنقول، ومن النتائج التي ترتتب عن هذا 

مه إال بعد احلصول عىل الرتتيب أنه ال جيوز هدم العقار املرتب ولو جزئيا، بل ال جيوز ترمي
رخصة إدارية بل األكثر من ذلك ال يمكن إنجاز أي بناء جديد يف عقار مرتب أو بجانبه إال بعد 

 .احلصول عىل رخصة متنح من طرف رئيس املجلس اجلامعي بعد موافقة وزارة الثقافة
ونورد يف هذا الصدد لقضية عرضت عىل املحكمة اإلدارية بفاس تتلخص وقائعها يف 
كون السيد وزير الثقافة أصدر قرارا قىض فيه بإيقاف أشغال جتزئة عقار حماذي لبناء تارخيي 
بمدينة تازة عىل الرغم من كون الطاعن سبق له أن حصل عىل رخصة قانونية بتجزئته سلمت 

أن ": الصادر برفض الطلب بعلة  36له من طرف املجلس اجلامعي، حيث قضت يف حكمها
بناء يف موقع مرتب يتحمل بارتفاق عدم البناء يف حدود مساحة معينة توقيف الطاعن عن ال

يعترب ترصفا مبنيا عىل سبب صحيح من الناحية القانونية حتى مع توفره عىل رخصة إحداث 
                                                

تم الرتخيص هلذه التجزئة قبل إحداث الوكالة احلرضية ملراكش، كام أن املصالح املسؤولة عن اإلذن بإحداث هذه التجزئة مل  -  35
 25.90من القانون رقم  6 كون بذلك قد خالفت منطوق الفقرة الثانية من املادةتسترش مصالح الطريان واملالحة اجلوية، وت
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جتزئة طاملا أن تسليم هذه الرخصة مل تقرتن بموافقة السلطة املكلفة بالشؤون الثقافية كام هي 
- 80بتطبيق القانون  2/10/1981الصادر يف  2-81-25ن املرسوم رقم م 41حمددة من خالل املادة 

مما تصري معه سندا جمرد من قيمته القانونية ملخالفته لترشيع خاص مقدم يف املجال الذي  22
اإلجراء اخلاص يقيد "شمله بالتنظيم عىل غريه من النصوص يف التطبيق، عىل ضوء قاعدة 

نصوص التعمري املثارة عمال غري مصادف للصواب النتفاء وجيعل يف هناية األمر من   "العام
مناط تطبيقها ممثال يف رخصة مسلمة وفق األحكام املنظمة هلا وجتاوزا لتأكيد الوثائق املذكورة 

من قانون  4عىل االرتفاقات املقررة ملصلحة املباين التارخيية من ذلك ما نصت عليه املادة 
توجيه التهيئة العمرانية هيدف بوجه خاص إىل حتديد من كون ختطيط  12-90التعمري رقم 

األغراض العامة املخصصة هلا األرايض وتعيني مواقع األماكن الطبيعية و التارخيية واألثرية 
 ."التي جيب القيام بحاميتها و إبراز قيمتها أو مها معا

 الرقابة القضائية عىل قرارات الرتخيص بالبناء: املبحث الثاين
إلدارية الصادرة عن السلطات املختصة برفض منح الرتخيص أو إلغاؤه أو القرارات ا

 .سحبه، هي قرارات خاضعة للرقابة القضائية
 الطعن يف قرارات الرتخيص بالبناء: املطلب األول

منح املرشع بمقتىض القوانني والنصوص التنظيمية املنظمة للتعمري للسلطة اإلدارية املكلفة 
 .سلطات واسعة يف هذا املجال رشيطة التزامها بعليل قراراهتا بالرفض بمنح الرتخيص بالبناء

 الطعن يف رفض الرتخيص بالبناء: الفرع األول
 الطعن يف الرفض الرصيح : الفقرة األوىل

 املبنى أن من التحقق بعد"يتم  البناء رخصة من قانون التعمري فإن تسليم 43طبقا ملادة 
 هبا والتنظيمية اجلاري الترشيعية األحكام تفرضها التي طالرشو فيه تتوفر إقامته املزمع

 البناء رخصة التهيئة، وتسلم وتصاميم التنطيق تصاميم يف الواردة األحكام خصوصا العمل،
 وبعد خاصة ترشيعات يف عليها املنصوص األخرى الرخص إحراز بوجوب إخالل دون
 ".العمل هبا اجلاري نظمةاأل بموجب املقررة التأشريات عىل احلصول اآلراء و أخد
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رفض رئيس اجلامعة  37"هيفوطيل"ففي قضية الرشكة العقارية املالية والسياحية 
احلرضية لسيدي بليوط منح رخصة البناء للطاعنة معلال ذلك بكون القطعة األرضية وإن 
كانت مسجلة يف اسم املدعية فإن الرسم العقاري يتضمن وجود حقوق عينية وحتمالت 

ن كراء وتقييد احتياطي لفائدة الغري حيث ردت الغرفة اإلدارية عىل هذا الدفع عقارية ع
وحيث إنه من الثابت أيضا أن الطاعنة التي تقدمت بطلب احلصول عىل رخصة بناء ": بقوهلا

عامرة باألرض املذكورة قد أدلت بجميع الوثائق واملستندات الرضورية التي يتطلبها قانون 
سك اجلامعة احلرضية بسيدي بليوط بعدم أحقيتها يف احلصول عىل التعمري، وحيث إن مت

رخصة البناء بعلة وجود التقييد االحتياطي املذكور ليس من شأنه أن حيول بني املالك 
املسجل يف الرسم العقاري وبني ممارسته مجيع الترصفات بام فيه ذلك التفويت حلق ملكيته 

سبة لوضعية عقاره وحيث يستنتج من كل ما سبق فضال عن طريق االستغالل التي يراها منا
أن املقرر املطعون فيه يرفض منح الطالبة رخصة البناء للعلة املشار إليها يكون متسام بالشطط 

 38"يف استعامل السلطة ويتحتم بالتايل إلغاؤه 
وكيفام كان احلال ولو أن اإلدارة مل تكن ملزمة بتعليل قرارها فإنه يف حالة طرح القضية 
عىل املحاكم يف نزاع حول رفض أو تأجيل البث يف طلب رخصة البناء يطلب منها تقديم 
مذكرة جوابية لتربير موقفها، وهذا ما ذهبت إليه إدارية مراكش يف قضية حممد الصلحي ضد 

لكن، حيث إن حمرض معاينة هذه اللجنة ال ": حيث جاء يف تعليلها 39رئيس مجاعة الويدان
 ما 12.90من قانون التعمري  43الستشارات التقنية املنصوص عليها باملادة يعترب بأي حال من ا

دام قد حرر بتاريخ الحق لتاريخ صدور القرار املطعون فيه، اليشء الذي يبقى معه جمرد 
إجراء حرر خارج إطار القانون املذكور بعد استنفاذ إجراءاته وصدور قرار رفض الرتخيص 

بني أسباب الر فض ال غري، اليشء الذي يبقى معه هذا املحرض بالبناء، وذلك جمرد تدعيم وت
املستدل به غري ذي تأثري يف النازلة، ما دام بدون أساس أو سند يف قانون التعمري الذي خيضع 

 .القرار املطعون فيه ألحكامه
                                                

 8451/88  ملف إداري عدد 90/ 12/  27بتاريخ  427القرار عدد  - 37
 الرشيف البقايل مرجع سابق - 38
  13/1/1999بتاريخ  645/97ملف رقم  - 39
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وحيث يبقى، نظرا ملا سبق، ما اعتمده القرار املطعون فيه من أسباب غري قائم عىل 
 ."لصحة، مما يستوجب الترصيح بإلغائهأساس من ا

 الطعن يف الرفض الضمني: الفقرة الثانية
 انقضاء عند اجلامعة جملس رئيس ، فان سكوت12.90من قانون التعمري  48طبقا للامدة 

البناء مسلمة، وهذا ما استندت إليه املحكمة  رخصة الطلب يعترب إيداع تاريخ من شهرين
د برانب ضد رئيس املجلس البلدي سيدي زيان من خالل يف قضية أمح 40اإلدارية بوحدة

املتعلق بالتعمري ينص عىل انه يف حالة  12.90 من قانون 48حيث أن الفصل " :تعليلها 
سكوت رئيس املجلس اجلامعي تعترب رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ 

 ."احلال تصدر بقرار ضمني إيداع طلب احلصول عليها مما يعني أن رخصة البناء يف هذا
غري أن الرخصة الضمنية تطرح العديد من اإلشكاالت املرتبطة أساسا يف اجلوانب 
التقنية الالزم مراعاهتا يف إحداث املبنى يف غياب تصميم مرجعي حيرتم اجلوانب التقنية 

ط الصحة اجلاري هبا العمل، مما يمكن معه إقامة بناء خمالف للمعايري املعتمدة من حيث رشو
والسالمة، وحتى يف حالة املراقبة يطرح إشكال غياب التصاميم والوثائق التقنية املرجعية 

 .  التي سيستند اليها املراقبون يف معرفة مدى مطابقة البناء للقوانني من عدمها
 الطعن يف قرارات سحب رخص بالبناء: الفرع الثاين

تضح هلا عدم مرشوعيتها غري أن هذا لقد منح املرشع االمتياز يف سحب الرخصة متى ا
السحب خيضع رشطني أساسني أن يكون القرار حمل السحب قرارا إداريا غري مرشوع ثم أن 

 .جيري السحب خارج اآلجال املقرر قانونا للطعن باإللغاء
 سحب الرتاخيص ملخالفة القانون: الفقرة األوىل

القانونية إال عىل ما يقع من تاريخ استقر الفقه والقضاء عىل أال ترسي أحكام الترصفات 
صدورها وانه ال يرتتب عليها أثر يف وقع قبلها إال أن يكون ذلك استثناء وبنص خاص يف القانون 

 .41ومرجع هذه القاعدة هو محاية احلقوق املكتسبة يف املايض حرصا عىل استقرار املعامالت
                                                

 85/96ملف عدد  9/4/1997اريخ بت 465/97حكم رقم  - 40
 الرشيف البقايل مرجع سابق - 41
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غ  8/ 39/2000حكم رقم ( وهذا ما توضح من خالل احلكم الصادر عن إدارية مكناس 
الذي تتلخص وقائعه يف صدور قرار عن رئاسة املجلس البلدي خلنيفرة )  13/04/2000بتاريخ 

بكون البناء خمالف للقوانني اجلاري هبا العمل يف ميدان التعمري طالبا من املدعيان االقتصار 
ميم البناء فتمت عىل الطابع السفيل بعد أن كان قد تقدما بطلب من أجل املصادقة عىل تص

 .املصادقة عليه وحصال عىل رخصة للبناء 
وحيث أوضحت املحكمة عىل أن ترخيص البناء تم منحه من طرف اجلهة اإلدارية 
املختصة وهو ما يعني مبدئيا أن هذا الرتخيص ال يمكن منحه إال إذا كان الطلب املقدم 

يمة جتاه قوانني التعمري املنظمة مستجمعا للرشوط القانونية الواجبة التطبيق ويف وضعية سل
للهندسة املعامرية للمدينة واحلصول عىل الرتخيص يولد حقوقا مكتسبة لفائدة املستفيد ال 
جيوز إلغاؤها وجتاهل مقتضياته إال حيث تسمح بذلك قواعد السحب املتعلقة بانعدام 

 .مفعول القرارات اإلدارية املعيبة 
من رخصة البناء موضوع السحب حتفظ لإلدارة  وحيث أن مقتضيات املادة الرابعة 

صالحيتها التعويض فإن ممارسة هذه الصالحية إنام تنطبق عىل احلاالت والعنارص الطارئة 
التي تكون غري معلومة بالنسبة لإلدارة وقت اختاذ قرار الرتخيص والتي قد يكون هلا تأثري 

نارص املعلومة والتي سبق هلا أن مارست عىل الغري أو املن العام أو اهلندسة املدنية أما الع
تقديرها بشأهنا فإهنا ال تشفع هلا ممارسة هذه الصالحية بشأهنا يف حالة حصول خطأ يف هذا 
التقدير فإن القول بخالف ذلك حيول دون انضباط العمل اإلداري ويفقد ثقة املستفيدين يف 

 ".استقرار مراكزهم القانونية املتولدة عن هذه القرارات
 سحب الرتخيص خارج أجل الطعن باإللغاء: الفقرة الثانية 

إن انقضاء أجل الطعن باإللغاء يصبح معه القرار اإلداري حمل الطعن حمصنا ضد 
 .اإللغاء وهو ما جيعله يف حكم القرار املرشوع 

وقد أكد املجلس األعىل أن صياغة احلقوق املكتسبة من املبادئ العامة التي جتعل 
مة سحب القرارات الفردية التي أكسبت املستفيدين وضعية قانونية معينة أما اإلدارة ملز

القرارات غري املرشوعة فيمكن سحبها طاملا مل تتحصن بميض املدة املقررة لرفع دعوى 
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اإللغاء أما إذا حتصنت فال يمكن لإلدارة القيام بسحبها إال يف حالة استعامل املعني باألمر 
 .السحب أن يرسي يف هذه احلالة بأثر رجعيأعامال تدليسية ويمكن 

يف قضية حمند اهلوظ ضد رئيس املجلس البلدي  42ويف ذلك قضت إدارية أكادير 
وحيث اعتبارا لذلك يكون من حق رئيس  ":ألكادير برفض الطلب بناء عىل احليتيات التالية 

قررة قانونا أن املجلس اجلامعي احلرضي وقد ثبت لديه أن الرتخيص صدر خمالفا ألوضاع امل
 .يسحبه مادام هذا القرار املعيب مل يتحصن بعد مرورا بأجل دعوى اإللغاء

وحيث يكون لذلك قرار السحب الصادر عن رئيس املجلس اجلامعي احلرضي، غري  
ودعوى  90- 41من قانون  20مشوب بأي عيب من عيوب جتاوز السلطة الواردة يف املادة 

 ."بغي الترصيح برفضهااملدعي غري مؤسسة قانونا وين
بني أمحد ناويس ضد رئيس املجلس البلدي  43يف نفس االجتاه حكمت إدارية مراكش

سحب قرار الرتخيص بالبناء املستجمع لرشوطه القانونية "ن أبوالذهب بأسفي تقول فيه ب
 "خارج أجل الطعن باإللغاء من شانه املس بحقوق مكتسبة للطاعن

 الطعن يف قرارات الوكالة احلرضية: املطلب الثاين
فان هذه  44من ظهري إحداث الوكاالت احلرضية 3طبقا للبند الرابع من املادة 

بتقسيم وجتزئة  املؤسسات تتوىل يف نطاق اختصاصها إبداء الرأي يف مجيع املشاريع املتعلقة
األرايض وإقامة املجموعات السكنية واملباين، وذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من 

 .توجيه تلك املشاريع إليها من قبل اجلهات املختصة، ويكون الرأي الذي تبديه يف ذلك ملزما
عرض كل طلب احلصول عىل  25.90و 12.90كام ألزمت املراسيم التطبيقية للقانونني 

البناء عىل املصالح اخلارجية التابعة للسلطة احلكومية املكلفة بالتعمري إلبداء رأهيا فيه رخصة 
مع مراعاة الصالحيات املسندة يف هذا امليدان إىل الوكالة احلرضية بموجب الترشيع اجلاري 

إضافة اىل وجوب عرض كل مرشوع جتزئة أو تقسيم عىل املصالح اخلارجية التابعة . به العمل
                                                

 .غ 2/95ملف رقم  1/2/96بتاريخ  1/96حكم  - 42
 مشار إليه عند الرشيف البقايل مرجع سابق. 127/98 1994يونيو  30بتاريخ  86حكم عدد  - 43
 10/9/1993بتاريخ  1-93-51الظهري الرشيف بمثابة قانون رقم  - 44
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طة احلكومية املكلفة بالتعمري أو السلطة احلكومية نفسها حسب طبيعة املشاريع للسل
الستطالع رأهيا، وال يطلب ذلك الرأي يف حالة إذا كان املرشوع يقع خارج دائرة اختصاص 
وكالة حرضية، مما يعني بمفهوم املخالفة أنه يف حالة إذا كانت األرض املراد جتزئتها أو 

النفوذ الرتايب للوكالة احلرضية حتل هذه األخرية حمل املصالح اخلارجية تقسيمها واقعة داخل 
 .املكلفة بالتعمري يف مسطرة استطالع الرأي من طرف اجلامعة

وبالنظر إىل هذه الصالحيات، يطرح التساؤل حول طبيعة القرارات التي تصدرها 
ة من حيث قابليتها أو الوكاالت احلرضية بمناسبة دراستها مللف الرخصة وآثارها القانوني

عدم قابليتها للطعن باإللغاء، مع التمييز بني القرارات املتخذة قبل دراسة امللف وأثناء 
 .45الدراسة وتلك التي تصدر بعد الرتخيص

 القرارات الصادرة قبل دراسة ملف الرخصة: الفرع األول
، بناء عىل طلب من الوثائق التي تسلمها الوكالة احلرضية ما يعرف بمذكرة املعلومات

بذلك يقدمه صاحب الشأن من أجل معرفة طبيعة ختصيص قطعته األرضية وفق وثائق 
 .التعمري وما هو نوع البناء املمكن إقامته فوقها ومواصفاته

إال أن البعض يعترب تلك الوثيقة بمثابة قرار إداري صادر عن الوكالة احلرضية، يف 
بالنسبة للمركز القانوين للطالب وإنام تعكس فقط حني هي وثيقة ال متلك أي صفة تقريرية 

املركز املعطى له من قبل وثيقة التعمري املستند إليها التي تظل هي املؤثرة قانونا يف ذلك املركز، 
وهذا ما ذهبت إليه املحكمة اإلدارية بمراكش يف قضية إدريس بن أبيش ومن معه ضد 

وحيث إن القرار اإلداري حسب الفقه ": الوكالة احلرضية بمراكش، حيث جاء يف حكمها 
والقضاء هو إفصاح اإلدارة يف الشكل الذي يتطلبه القانون عىل إرادهتا امللزمة بامهلا من سلطة 
عامة بمقتىض القوانني واللوائح إلحداث مركز قانوين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث 

 .عليه ابتغاء املصلحة العامة
فإنه لكي يكون القرار اإلداري قابال للطعن باإللغاء جيب أن  وحيث اعتبارا ملا تقدم

 .يكون صادرا عن سلطة عامة وهنائيا ومؤثرا بذاته يف املراكز القانونية لألطراف
                                                

 ايدي مرجع سابقذ رضا الت - 45
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وحيث إنه بالرجوع إىل ما اعتربه الطاعنون قرارا إداريا يتضح أنه ال يعدو أن يكون 
ووضعيته حسب توقعات مرشوع جمرد ورقة معلومات تتعلق بعقارهم من حيث موقعه 

تصميم التهيئة اخلاص باملنارة جليز، وال يتضمن أي قرار من شأنه إحداث أثر قانوين أو إلغاؤه 
 .46"بالنسبة حلقوق املعنيني باألمر، اليشء الذي يكون معه الطعن فيه باإللغاء غري مقبول

 القرارات الصادرة بمناسبة دراسة امللف: الفرع الثاين
اإلشارة سلفا، تعد الوكاالت احلرضية من بني املتدخلني الرئيسيني يف كام سبقت 

ميدان التعمري خاصة فيام يتعلق بإبداء الرأي يف املشاريع املتعلقة بتقسيم جتزئة األرايض 
 .وإقامة املجموعات السكنية واملباين ومراقبتها

باب جدال حول وكثريا ما تثري القرارات الصادرة عن الوكاالت احلرضية يف هذا ال
 .قيمتها القانونية ومدى قابليتها للطعن بصفة مستقلة عن قرارات الرتخيص أم ال

املتعلق بتبسيط مساطر دراسة ملفات طلبات البناء  1500وبالعودة للمنشور الوزاري رقم 
باإلضافة إىل ممثل الوكالة ( والتجزئ فان دراسة امللف يتم من طرف جلنة تضم مجيع املتدخلني

رضية، تضم اللجنة مستشار مجاعي مسؤول عن مصلحة التصميم بمعية مهندس معامري احل
يعمل باجلامعة وممثل عن القسم التقني للعاملة أو اإلقليم ثم ممثل عن كل مصلحة إدارية معنية 
بدراسة املرشوع بالنسبة لدراسة املشاريع الصغرى، يضاف إليهم ممثل عن الوقاية املدنية، وممثل 

 ).47ة املكلفة باالتصاالت السلكية والالسلكية بالنسبة لدراسة املشاريع الكربىعن اجله
ويتوىل رئاسة اللجنة رئيس املجلس اجلامعي أو من يمثله يف حالة وجود وثيقة من 
وثائق التعمري مصادق عليها، ويف حالة عدم وجود تلك الوثيقة يتوىل رئاستها مدير الوكالة 

 مجيع األحوال يكون الرأي الذي تبديه هذه األخرية ملزما لرئيس احلرضية أو من يمثله ، ويف
 .48املجلس اجلامعي يف اختاذه لقرار الرتخيص أو الرفض

                                                
 .غ 1/3/2006يف امللف رقم  21/2/2006بتاريخ  21حكم عدد  - 46
عىل وجوب أخذ رأي مصالح العاملة أو اإلقليم التابعة  90.12من املرسوم التطبيقي للقانون رقم  32نصت املادة  - 47

ىل طول طرق املواصالت الربية غري للسلطة احلكومية املكلفة باألشغال العمومية فيام يتعلق باملباين املراد إقامتها ع
اجلامعية أو املجاورة للملك البحري العام، وكذا رأي مصالح العاملة أو اإلقليم التابعة للسلطة احلكومية املكلفة 

 .بالنقل فيام يتعلق باملباين املراد إقامتها عىل طول السكك احلديدية
 .للوكاالت احلرضية البند الرابع من املادة الثالثة من الظهري املحدث - 48
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هذا ويرى األستاذ عبد الرمحان البكريوي أن رئيس املجلس له السلطة اإلدارية 
طة التعمري وللوكالة السلطة التقنية وتبعا لذلك فإن اجلامعة هي املختصة قانونا لتدبري رش

ولكنها كنتيجة لذلك مسؤولة عن األخطاء واألرضار التي تنتج عن هذا التسيري أمام الدولة 
 .49وأمام املعنيني واملترضرين

وعىل هذا األساس بنت املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء حكمها الصادر يف قضية عبد 
ن طلب احلصول عىل احلق الشاوي ومن معه ضد عامل عاملة ابن مسيك، حيث اعتربت أ

رخصة البناء بإقامة مسكن ومرشوع استثامري جيب أن يوجه لرئيس املجلس اجلامعي 
املختص قانونا بالبث يف الطلب، األمر الذي يكون معه طلب املدعني املوجه للعامل مدير 
الوكالة احلرضية بالدار البيضاء، وعامل مقاطعة ابن مسيك للحصول عىل الرخصة، قد وجه 

هة غري خمتصة، ويكون أي قرار صادر عنهام جمرد رأي استشاري ال يسمو ملرتبة القرار إىل ج
اإلداري املكتمل األركان واملؤثر يف املركز القانوين للمعني به، وهو األمر الذي ال دليل عىل 
 توافره يف نازلة احلال التي وجه الطعن فيها لقرارين غري مؤثرين ومل يتصفا بالصبغة التنفيذية،

 .50وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى
نفس املعنى أشارت إليه املحكمة اإلدارية بالرباط يف حكمها الصادر بتاريخ 

، بمناسبة الطعن يف قرار رئيس املجلس البلدي للرباط اليوسفية الذي رفض تلبية 16/10/2003
ألرضية استنادا طلب الطاعن يف احلصول عىل رخصة لبناء عامرة من أربع طوابق عىل قطعته ا

إىل الرأي السلبي الذي أبدته الوكالة احلرضية للرباط بخصوص ذلك الطلب، وقبل مناقشة 
املحكمة ملضمون ذلك الرأي ومدى مطابقته للقانون أم ال، وصفته بداية بأنه رأي 

، بام حيمله هذا الوصف من مفهوم قانوين جيعله خارج عداد القرارات اإلدارية 51استشاري
 .للطعن القابلة

                                                
 .الرشيف البقايل مرجع سابق - 49
 .غ 205/05يف امللف رقم  3/10/2005بتاريخ  585حكم رقم  - 50
قضية عبد العزيز بنموسى ضد رئيس (غ،  164/03يف امللف رقم  16/10/2003مكرر بتاريخ  1193حكم رقم  - 51

 ).اليوسفية–املجلس البلدي للرباط
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إال أن املحكمة اإلدارية بأكادير اجتهت عكس ذلك عندما ح قبلت الطعن املوجه ضد 
قرار الوكالة برفض مرشوع التصميم املقدم من طرف الطاعن، واعتربته قرارا إداريا ملزما 

يف معرض ردها  20/2/2001يقبل الطعن باإللغاء، ومما جاء يف حيثيات حكمها الصادر بتاريخ 
وحيث إن مالحظة الوكالة احلرضية برفض "ع بعدم القبول املثار من طرف الوكالة عىل الدف

املرشوع ألسباب تتعلق باجلاملية هو يف حقيقته قرار برفض املرشوع من شأنه إلزام املدعي 
بإعادة مرشوع التصميم موضوع املالحظة وعدم اعتباره، ومن شأنه إحداث أثر قانوين يف 

لته عىل املجلس البلدي املختص بمنح الرخصة كمرحلة أخرية، مواجهة الطاعن قبل إحا
 .52"ويؤثر عىل وضعية الطاعن حاال واستقباال كلام تقدم بمرشوع مماثل

واملالحظ عىل هذا احلكم أنه بالرغم من إشارته إىل أن رأي الوكالة تتم إحالته عىل 
ة أخرية بتعبري املجلس البلدي الذي يظل هو املختص بمنح الرخصة أو رفضها كمرحل

احلكم، إال أهنا مع ذلك اعتربت أن الرأي املذكور يشكل قرارا إداريا مؤثرا بذاته يف املركز 
القانوين للطاعن، بل أكثر من ذلك يف نفس الوقت الذي قىض احلكم بقبول الطعن املوجه 
ضد رأي الوكالة قىض بعدم قبول الطعن يف قرار املجلس البلدي ألكادير برفض منح 

لرتخيص بالبناء بعد أن دفع هذا األخري بعدم صدور أي قرار رصيح عنه بالرفض حتى ا
يمكن الطعن فيه بدعوى اإللغاء، وهو التربير الذي استند إليه احلكم مضيفا بأنه بمرور 
شهرين عىل تاريخ إيداع الطاعن لطلبه، يكون قد صدر عن املجلس البلدي قبول ضمني 

و هو ما يطرح . "أي مصلحة له بالطعن يف القرار املذكور بمنح الرخصة وال تكون بذلك
التساؤل حول املصلحة نفسها التي دفعت الطاعن لتوجيه طعنه يف قرار الوكالة احلرضية 

 .مادام أنه حصل عىل ترخيص ضمني بالبناء كام ذهب إىل ذلك احلكم
ل الربكة ضد ويف نفس االجتاه ذهبت املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء يف قضية عال

الوكالة احلرضية للدار البيضاء، حيث قبلت الطعن املوجه ضد قرار هذه األخرية الضمني 
برفض إعطاء الرأي املوافق عىل رخصة البناء التي طلبها الطاعن، وهو القرار الذي استنتجته 

                                                
قضية مصطفى مزيان ضد الوكالة (غ  90/2000يف امللف رقم  22/11/2001ريخ بتا 108/2001حكم رقم  - 52

 ).احلرضية ألكادير ومن معها 
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ن من موقف الصمت الذي تعاملت به الوكالة إزاء الطلب الذي تقدم به إليها هذا األخري م
وعللت املحكمة قبوهلا للطعن بأن الوكالة احلرضية وهي . أجل حثها عىل إبداء الرأي املذكور

سلطة إدارية عامة عندما أفصحت عن إرادهتا يف عدم منح موافقتها عىل طلب الرخصة "
تكون قد أرضت بمصالح الطاعن، وأثرت بصورة مبارشة يف مركزه القانوين، األمر الذي 

العامل مدير الوكالة احلرضية مجيع مقومات القرار اإلداري كام اصطلح تتوفر معه ملوقف 
 .53"عليها فقها وقضاء، مما جيعله قابال للطعن باإللغاء 

وبذلك تكون املحكمة ساوت بني قرار الرتخيص الذي يتخذه رئيس املجلس 
هام، وهو ما اجلامعي والرأي الذي تبديه الوكالة احلرضية من حيث األثر القانوين املرتتب عن

ينم عن سوء فهم لطبيعة الرأي الذي تبديه الوكالة كعمل حتضريي للقرار الذي سيتخذه 
 .رئيس املجلس اجلامعي

 القرارات الصادرة بعد صدور قرار الرتخيص: الفرع الثالث
إن الدور الذي تقوم به الوكاالت احلرضية بعد صدور قرار الرتخيص يتجىل يف مراقبة 

كون يف طور اإلنجاز للتحقق من مطابقتها ألحكام النصوص الترشيعية األبنية عندما ت
والتنظيمية اجلاري هبا العمل ولرخص التجزئ أو التقسيم وإقامة املجموعات السكنية أو 

، حيث حيق ألعواهنا املحلفني حترير حمارض وتبليغها 54 البناء املسلمة ألصحاب الشأن
 . لإلجراءات املبينة يف إطار القانون املتعلق بالتعمري للسلطات اإلدارية منها والقضائية طبقا

إن عدم اللجوء إىل مثل هذه اإلجراءات غالبا ما جيد سببه يف عدم رغبة الوكاالت 
احلرضية الدخول يف مواجهات واضحة مع اجلامعات باعتبارها من رشكائها األساسيني التي 

 .اد جمالسها اإلداريةيعول عليهم يف التصويت عىل برامج عملها إبان انعق
                                                

، منشور باملجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة دالئل التسيري، 26/12/2001بتاريخ  652حكم عدد  - 53
 .128: ، ص 16عدد 

هذا وجتدر اإلشارة . املتعلق بإحداث الوكاالت احلرضية 1993شتنرب  30هري البند اخلامس من املادة الثالثة من ظ -  54
املتعلق بإحداث الوكالة احلرضية للدار البيضاء  1984أكتوبر  09إىل أن نفس اإلجراء ينص عليه كل من ظهري 

نونرب  09ظهري املتعلق بإحداث الوكالة احلرضية لفاس وانقاد مدينة فاس إضافة إىل  1992أكتوبر  09وكذا ظهري 
 .املتعلق بإحداث الوكالة احلرضية ألكادير 1992
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إال أن هناك جمموعة من اإلمكانيات القانونية التي ال تلجأ إليها الوكاالت احلرضية 
يف هذا الشأن لعدة اعتبارات، نذكر منها مثال إمكانية الطعن يف قرارات الرتخيص الصادرة 

لذي يعد عن رؤساء اجلامعات احلرضية والقروية واملخالفة ملضمون رأي الوكالة احلرضية ا
بمقتىض القانون رأيا مطابقا من شأن اإلخالل به أن جيعل القرار يفتقد لشكلية جوهرية 
تنهض سببا إللغاء القرار بسبب جتاوز السلطة طاملا أن الوكالة احلرضية يف هاته احلالة يمكن 
اعتبارها ذات مصلحة وباإلضافة إىل الشواهد اإلدارية التي يسلمها بعض رؤساء املجالس 

 .25.9055جلامعية خالفا ملقتضيات الباب الرابع من قانون ا
باإلضافة إىل تقصريها يف القيام بوظيفتها يف ميدان مراقبة املخالفات، إذ يف الغالب يتم 
االكتفاء بإرسال حمارض املخالفات املسجلة إىل السلطات املختصة الختاذ ما يلزم من القرارات 

تتبع طبيعة اإلجراءات املتخذة من طرف تلك السلطة ومدى  يف حني أنه يتعني عليها. املناسبة
تناسبه مع نوع املخالفة، كام أنه يف حالة عدم اختاذ اإلجراء املعني الذي غالبا ما يكون قرار اهلدم 
داخل األجل املحدد لإلدارة، يتوجب عىل الوكالة أن تبادر إىل الطعن القضائي يف القرار 

ملناسب يف حق املخالف بنفس الصفة التي متلكها للطعن أصال يف الضمني برفض اختاذ القرار ا
قرار الرتخيص الذي يصدر بشكل خمالف للرأي الذي تبديه أثناء دراسة امللف، دون أن متلك 
أي صالحية لسحب القرار الصادر عىل هذا النحو أو اختاذ قرار بوقف األشغال أو هدم البناء 

بناء بدون ترخيص أو غري (، أو املخالف لضوابط التعمري سواء املنجز بناء عىل ذلك الرتخيص
ألن ذلك فيه تعدي عىل اختصاصات السلطات اإلدارية األخرى التي ). مقيد برشوط الرخصة

الصادر بتاريخ  597منحها املرشع هذه الصالحية، وهذا ما أكدته الغرفة اإلدارية يف قرارها عدد 
قرار الوكالة احلرضية "والذي جاء فيه عىل أن  162/5/1/98يف امللف اإلداري عدد  20/04/2000

فإنه قد أثر يف املركز القانوين للمعني  - الطاعن–وإن كان يعترب ردا عن استفسار املستأنف عليه 
باألمر عندما أخر إيقاف أشغال البناء اجلارية ضدا عىل رخصة البناء، واحلالة أن املستأنف عليه 

اع املجلس البلدي للمسطرة الواجب إتباعها عىل فرض ثبوت ال يعترب مسؤوال عن عدم إتب
ذلك، مما يكون معه احلكم املستأنف الذي اعترب قرار الوكالة املذكورة بمثابة سحب لرخصة 

 .56"البناء واجب التأييد
                                                

 .امحد املالكي مرجع سابق - 55
 .قضية الوكالة احلرضية ألكادير ضد اكجضاض حممد بن عبد اهللا - 56
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  بشأن املراقبة  66.12قراءة يف القانون رقم 
 وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء

  
  يونس أبالغ. ذ

 باحث بسلك الدكتوراه 
 الرباط -جامعة حممد اخلامس  –

 
وآخرين، بالقول، إن إرادة  "François Prietفرنسوا بريت "لئن كان السبق لألستاذ 

لكن، . 57تصحيح وتعديل النص القانوين األصيل تبقى من االنشغاالت الدائمة للمرشع
خاصة لدى مرشع القانون اإلداري  سنضيف بأن اللجوء هلذه التقويامت املتتابعة يكتيس أمهية

هذه التعديالت املتتالية مستمدة من جمموعة من اإلصالحات املنجزة سابقا أو من . للتعمري
بشأن املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري  66.12التعديل احلايل عرب القانون رقم 

لك، يمكن أن يقود تناميها يف مقابل ذ. والبناء، أو حتى من اإلصالحات التي ستأيت مستقبال
غري املسيطر عليه عرب مراحل متتالية، إلنتاج إصالح يكرس قطيعة مع توزيع االختصاص 

شتنرب  30الصادر بتاريخ  1.76.583بني الدولة واجلامعات املعتمد منذ الظهري الرشيف رقم 
 . 58بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم اجلامعي 1976

                                                
57  - François Priet- Préface de Henri Jacquot- Avant. Propos de Yves Jégouz, La Décentralisation de 
L’urbanisme (essai sur la réforme de 1983-1985), bibliothèque de droit de l’urbanisme et de 
l’environnement, L. G. D. J, TOME 2, p. 64. 

شتنرب  30بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم اجلامعي الصادر بتاريخ  1.76.583من ظهري رشيف رقم  44الفصل  - 58
 .3030، ص 1976أكتوبر  1مكرر بتاريخ  3335، اجلريدة الرسمية عدد 1976
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يمتاز  - القانون اإلداري - ثرية للجدل، وعىل منوال جماله إن التعمري من امليادين امل
بالصعوبة والتعقيد، أما املرشع فيتدخل بني احلني واآلخر لتقويم اختالالت السياسة 

باجلريدة الرسمية للمملكة املغربية  2016شتنرب  19ويف هذا الصدد صدر بتاريخ  ،العمرانية
املخالفات يف ميدان التعمري والبناء الصادر بتنفيذه املتعلق بمراقبة وزجر  66.12القانون رقم 

هذا القانون املذكور، عمل عىل . 201659أغسطس  25بتاريخ  1.16.124الظهري الرشيف رقم 
املتعلق بالتعمري  12.90تعديل وتتميم ونسخ مع تعويض بعض مقتضيات كل من القانون رقم 

ية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات املتعلق بالتجزئات العقار 25.90وكذا القانون رقم 
 . بشأن توسيع نطاق العامرات القروية 1.60.063ثم الظهري الرشيف رقم 

فقراءته األوىل بينت أن . املذكور 66.12عديدة هي ومركبة مستجدات القانون رقم 
دوارها املرشع عمل عىل االرتقاء بسلطات املراقبة وزجر املخالفات ملكاهنا املعهود لتقوم بأ

الرقابية بأكمل وجه، نظرا ملا يكتسيه ميدان التعمري من أمهية قصوى مرتبطة بالتنمية يف مداها 
تعديالت أخرى عىل كل من  - أي املرشع -ويف الوقت ذاته أدخل . اآلين واالسرتاتيجي

املتعلق بالتجزئات العقارية  25.90املتعلق بالتعمري والقانون رقم  12.90القانون رقم 
بشأن توسيع  1.60.063ملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ثم عىل الظهري الرشيف رقم وا

 . نطاق العامرات القروية
املذكور التي  66.12إن أسباب إدخال تعديالت عىل القانون اإلداري للتعمري بالقانون رقم 
بني للوهلة فلئن . محلت املرشع عىل إصداره، وعىل ما يبدو جاءت عامة، والبعض منها خاص

األوىل اهتاممه فقط بمجال املراقبة وزجر املخالفات، غري أنه أدخل تعديالت أخرى مهمة عىل 
 . املجاالت العامة للقانون اإلداري للتعمري، ومن بينها التعديل والتتميم والنسخ مع التعويض

جم إن التعمري وباألساس هيم رئيس جملس اجلامعة، ذلك أن االحتياجات املادية ترت
أوال حمليا، لكنه ويف مرات عديدة يضع عديدة الصالح املحيل املحض ألجل الصالح العام 

لذلك يمكن القول، إن التعمري يشكل اهتامما مشرتكا بني الدولة واجلامعات حسب . لألمة
عىل توزيع  66.12درجات متفاوتة حيددها قانون التعمري، فكيف عمل القانون رقم 

 واجلامعات بشأن املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء؟ االختصاص بني الدولة 
                                                

 .6630، ص 2016شتنرب  19بتاريخ  6501جريدة رسمية عدد  - 59
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املتعلق باملراقبة  66.12لكل ذلك، يستدعي إبداء وجهة نظر معينة بقراءة يف القانون رقم 
هذه القراءة ولئن يكن بنائها . وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء، التأين والرتكيز

، ثم )I(املذكور  66.12 اإلحاطة باملستجدات العامة للقانون رقم منسجام ومتكامال، تقتيض
 ). II(اخلاصة، واملتعلقة أساسا بسلطات املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء 

)I .( 66.12املستجدات العامة للقانون اإلداري للتعمري من خالل القانون رقم   
املتعلق بتصفيف األبنية  1914أبريل  16منذ ظهري إن قواعد القانون اإلداري للتعمري و

وإىل حدود الترشيعات  60وتوسيع املدن ويف الواجبات املفروضة عىل األبنية وما يلحقها
، مل تكن واضحة 61األخرية املتعلقة باملباين اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد احلرضي

مما جيعل من البحث عن كيفية . معهابشأن المركزية التعمري، ويف أحيان عديدة متناقضة 
توزيع االختصاص بني الدولة واجلامعات يف جمال املراقبة وزجر املخالفات وعن االرتقاء 

 . ، أمرا واجبا ورضوريا66.12باختصاص رئيس جملس اجلامعة يف هذا الشأن عرب القانون رقم 
ملدخلة عىل مادة إن جعل المركزية التعمري أساس أويل لتبيان املستجدات العامة ا

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء ليس  66.12التعمري عرب القانون رقم 
ترفا فكريا، وإنام يدخل يف دائرة تسليط ما يكفي من الضوء عىل توزيع االختصاص يف جمال 

من  40فاملادة . الضبط اإلداري أو الرشطة اإلدارية املختصة يف عمليات التعمري والبناء
املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات أعلنت عن أنواٍع جديدة من رخص  66.12القانون رقم 

باحلصول عىل رخصة يف حالة إدخال تغيريات ) املستفيد(التعمري، وألزمت صاحب الشأن 
 . كيفام كانت طبيعتها عىل واجهة البناية

ت وإىل جانب الرخص املسند أضاف - املذكورة 40أي املادة  - إن نفس املادة 
املتعلق بالتعمري،  12.90االختصاص بشأهنا لرئيس جملس اجلامعة والواردة يف القانون رقم 

األول يتعلق بتسوية البناء غري القانوين والتي يسلمها رئيس . نوعني جديدين من الرتاخيص
                                                

املتعلق بتصفيف األبنية وتوسيع املدن ويف الواجبات املفروضة عىل األبنية  1914أبريل  16ظهري رشيف بتاريخ  - 60
 .173، السنة الثانية، ص 51وما يلحقها، اجلريدة الرسمية عدد 

املتعلق باملباين اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد احلرضي الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف  94.12القانون رقم  - 61
 .3772، ص 2016ماي  16، بتاريخ 6465، اجلريدة الرسمية عدد 2016أبريل  27الصادر بتاريخ  1.16.48رقم 
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وع الثاين، فيتعلق بمنح أما الن. املجلس املعني لطالبها بعد موافقة الوكالة احلرضية عىل ذلك
امتياز اإلصالح يف املناطق اخلاضعة إللزامية احلصول عىل رخصة البناء التي يسلمها رئيس 
جملس اجلامعة، والتي يتخذ القرار النهائي بشأهنا دون جلوءه كسلطة خمتصة باإلصدار لطلب 

التبعية، يمكن وب. آراء استشارية من سلطات إدارية أخرى معنية بميدان التعمري والبناء
القول، إن مساطر رخص اإلصالح هذه خمتلفة عن مسطرة إعداد القرارات املتعلقة برخص 

  …البناء العادية أو قرارات الرخص املتعلقة ببناء العقارات املتامخة للمباين التارخيية
املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات قد  66.12وإذا كان املرشع من خالل مضامني رقم 

لرئيس جملس اجلامعة وحده اختصاص البت يف الطلبات املتعلقة برخص اإلصالح  أوكل
دون تدخل إدارة الدولة إلبداء الرأي، إال أنه أكد يف الوقت ذاته عىل رضورة توجيه نسخا 

ويف هذا الصدد سبق وأن أكدت الفقرة األخرية من . من رخص التعمري إىل السلطة املحلية
املتعلق باجلامعات، عىل أنه، تبلغ وجوبا نسخ  113.14ن التنظيمي رقم من نص القانو 116املادة 

من القرارات الفردية املتعلقة بالتعمري التي يتخذها رئيس جملس اجلامعة إىل عامل العاملة أو 
 . أيام بعد تسليمها إىل املعني هبا 5اإلقليم أو من ينوب عنه داخل أجل ال يتعدى 

ن تسليم رخص اإلصالح هو اختصاص حرصي لذلك، يصعب األخذ بالقول، إ
من القانون التنظيمي املذكور قد  115لرئيس جملس اجلامعة، طاملا أن الفقرة الثانية من املادة 

خولت لعامل العاملة أو اإلقليم إحالة طلبات بطالن املقرارات والقرارات التي يتخذها 
 . دارية املختصةرؤساء جمالس اجلامعات، يف كل وقت وحني، إىل املحاكم اإل

  12.66املتعلق بالتعمري عرب القانون رقم  12.90باقي املقتضيات املدخلة عىل القانون رقم  - أ
املتعلق بمراقبة  66.12بعيدا عن موضوع المركزية التعمري، لقد ألزم القانون رقم 

ل عىل وزجر املخالفات يف جمال التعمري والبناء املستفيد من رخصة البناء برضورة احلصو
فشهادة . رخص السكن أو شهادة املطابقة حتى ولو توىل مهندس معامري إدارة األشغال

األخري وفق هذا القانون تعفي فقط مصالح اجلامعة من القيام بمعاينة انتهاء صاحب الشأن 
 . من عملية البناء وإنجاز األشغال وفقا للتصاميم املرخص هبا

من رخص السكن أو شهادة  - صاحب الشأن / يدأي املستف -أما يف حالة عدم متكينه 
املطابقة كتأكيد من أن موقع البنايات واألغراض املخصصة هلا وطبيعتها ومنظرها اخلارجي 
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وحجمها، قد متت كام هو منصوص عليه يف رخصة البناء، فيجوز له أن يطلب من عامل 
ينه من احلكم بحسن إنجاز العاملة أو اإلقليم احللول حمل رئيس جملس اجلامعة يف ذلك، ومتك

 . األشغال حتى يمكنه استعامل مبناه
املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري قد أضاف  66.12إن القانون رقم 

املتعلق بالتعمري، وهو الفصل الذي يتعلق  12.90فصل ثان مكرر للباب الثاين من القانون رقم 
فقبل افتتاح الورش يتم الترصيح . انة بمهندس معامريباملشاريع اخلاضعة إللزامية االستع

 . بذلك لدى اجلامعة، لتحيل مصالح األخرية نسخة من الترصيح املذكور للسلطة املحلية
إن هذا الفصل ألزم املستفيد بوضع سياج حميط بالورش ولوحة عند مدخله تبني رقم 

املرشوع واملهندس املكلف الرخصة وتاريخ تسليمها وعدد الطوابق واملساحة واسم صاحب 
برضورة وضع الوثائق املرخصة واحلاملة  - أي املستفيد-كام أجربه . بتتبع األشغال

لتأشريات املصالح املختصة ولعبارة غري قابل للتغيري وكذا الوثائق التقنية املنجزة من طرف 
التعمري مهندس خمتص طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل يف ميدان 

املتعلق باملراقبة وزجر  66.12وبالتايل، يمكن االستنتاج بالقول، إن القانون رقم . والبناء
 . املخالفات، قد ارتقى يف هذا الشأن بأدوار املهندس املعامري يف ميدان التعمري والبناء

. وتوازيا للشكليات، وبانتهاء األشغال، يتم وضع ترصيح بمقر اجلامعة مقابل وصل
الترصيح يشهد من خالله املهندس املعامري بإغالق الورش وانتهاء األشغال التي قد تم هذا 

لييل ذلك إحالة مصالح اجلامعة نسخا منه لكل من . إنجازها وفقا التصاميم املرخصة هبا
 . السلطة املحلية ثم للوكالة احلرضية

تصاصات جديدة أدوارا متعددة للمهندس املعامري واخ 66.12لقد أوكل القانون رقم 
فاملهندس املعامري مطالب بااللتزام باإلمساك داخل الورش طيلة مدة . لرئيس جملس اجلامعة

انجاز األشغال مع عمله بدفرت الورش الذي يتضمن وجوبا مجيع عنارص واملعاينات 
 . والتواريخ، إىل غري ذلك من بداية األشغال إىل هنايتها

رئيس جملس اجلامعة، فيتعلق برخصة اهلدم أما بشأن االختصاص اجلديد املسند ل
هذا . اجلزئي أو الكيل لبناية من البنايات التي تتطلب احلصول عىل هذا النوع من الرتاخيص
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القرار باهلدم ولئن كان مانحا عكس قرارات اهلدم األخرى اآلمرة، إال أنه وألول مرة يسند 
 . ل شهراالختصاص بشأنه للرئيس املذكور الذي يبت فيه داخل أج

آجاال معينة للبت يف هذه الطلبات املانحة واملتعلقة  66.12لكن، وإذ حدد القانون رقم 
. بقرارات اهلدم هذه، غري أنه مل يبني مآل طلب املستفيد بعد انقضاء آجال الشهر املذكور

 ويف إطار منهج املقارنة والتامثل سبق هلا أن جعلت طالب 12.90من القانون رقم  48فاملادة 
رخصة البناء يف حكم املستفيد بعد انقضاء آجال الشهرين ودون جواب اجلامعة، باعتبارها 

حتديد  66.12وبالتايل كان حريا بالقانون رقم . السلطة املختصة باختاذ القرار النهائي بشأهنا
 . مآل طلب رخصة اهلدم املذكورة بعد انقضاء آجال الشهر

عام، يعاقب عىل كل بناء  أاملوازية هلا، وكمبدوفيام يتعلق باملخالفات وبالعقوبات 
ويف حالة العود داخل أجل . درهم 100.000,00و   10.000,00 خمالف للقانون بغرامة ترتاوح بني

السنة املوالية لصدور احلكم بعد أن اكتسب قوة اليشء املقيض به، متتد العقوبة إىل احلبس من 
املخالفات ومعاينتها، فحددها املرشع عىل سبيل  أما العقوبات املرتبة عن. أشهر 3شهر إىل 

 : احلرص، عىل الشكل اآليت
 العقوبة املخالفة

كل من أدخل تغيريات عىل بناء موجود من غري احلصول 
 عىل رخصة

 درهم 100.000,00إىل 10.000,00  من

كل خمالفة يف رخصة البناء بتغيري العلو املسموح به أو 
 تشييد بناء خمالف للرخصة

  50.000,00 إىل  10.000,00  نم
 درهم

كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خمالفا 
 للرخصة املسلمة له وذلك بزيادة طابق أو طوابق

أشهر  3احلبس من شهر إىل 
 إىل  50.000,00 وبغرامة من 

درهم أو بإحدى هاتني  100.000,00
 العقوبتني فقط

ته عىل واجهة كل من أدخل تعديل كيفام كانت طبيع
 البناية دون احلصول عىل رخصة

 درهم 20.000,00  إىل  2.000,00  من
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 100.000,00  إىل 10.000,00 من  34خمالفة املادة 
 درهم

يف حالة استعامل مالك املبنى ملبناه دون احلصول عىل  -1
 رخصة السكن أو شهادة املطابقة

عىل يف حالة جعله مستعمال لدى الغري دون احلصول  -2
 هذه الرخصة املذكورة

 10.000,00 إىل  2.000,00 من  -1
 درهم

 100.000,00 إىل  10.000,00 من  -2
 درهم

 االخالالت املتعلقة بمسك دفرت الورش -1
مساس هذه االخالالت باألنشطة التقليدية أو باملعامل  -2

 التارخيية وحميطها

  10.000,00 إىل  5.000,00  من -1

 درهم
 ذه العقوبةمضاعفة ه -2

كل بناء فوق امللك العام أو اخلاص للدولة أو اجلامعات 
الرتابية وكذا عىل األرايض التابعة للجامعات الساللية 
من غري احلصول عىل الرخص املنصوص عليها يف 

 القوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل

  200.000,00 إىل  100.000,00 من 
 درهم

القانون اجلنائي، يعد رشيكا ملرتكب املخالفات رب من  129وانسجاما مع الفصل 
العمل واملقاول الذي أنجز األشغال واملهندس املعامري واملهندس املختص واملهندس املساح 

ساعة من علمهم بارتكاهبا، وكذا كل  48الطبوغرايف يف حالة عدم تبليغهم عن املخالفة خالل 
شخاص الذين سامهوا يف عمليات البناء من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها املخالفة واأل

ويف هذا الصدد يعاقب املشاركون املذكورون بالعقوبات املطبقة عىل . املخالفة للقانون
 . الفاعلني األصليني ما مل يتعلق األمر بجريمة أشد

أما يف حالة تعدد األفعال املرتكبة فتضم الغرامات املحكوم هبا، وتضاعف العقوبات 
ويف . اخل أجل سنة لصدور احلكم النهائي بعد اكتسابه لقوة اليشء املقيض بهيف حالة العود د

حالة اإلدانة جيب عىل املحكمة املختصة احلكم عىل املخالف هبدم األبنية موضوع املخالفة 
هذا القانون  من 68لتتوىل اللجنة اإلدارية املذكورة يف املادة . وبإعادة احلالة إىل ما كانت عليه

 . لية اهلدم عىل نفقة املخالف بعد توصلها باملقرر القضائي النهائيالقيام بعم
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املتعلق بالتجزئات العقارية  25.90املقتضيات املدخلة عىل القانون رقم  - ب
  واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات

املتعلق بالتعمري، عمل املرشع  12.90عىل منوال التعديالت املدخلة عىل القانون رقم 
املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء  66.12ضيات القانون رقم عرب مقت

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات  25.90عىل إدخال تغيريات مهمة عىل القانون رقم 
هذه التعديالت مهت فصول عديدة وأضافت قواعد جديدة يف . السكنية وتقسيم العقارات

 . يضها ملقتضيات أخرىمقابل نسخها وتعو
 3املذكور عىل تغيري وتتميم كل من املادة  66.12عمل املرشع من خالل القانون رقم 

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية  25.90من القانون رقم  61و 3و 29و 24و
ويف . ومتم أحكام الفصل الثاين من الباب األول من قانون التجزئات هذا. وتقسيم األرايض

 . الوقت ذاته نسخ وعوض أحكام الفصل األول من الباب اخلامس
املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري كثريا  66.12استأنس مرشع القانون رقم 

وأكد عىل رضورة توجيه رئيس جملس اجلامعة . املتعلق باجلامعات 113.14بالقانون التنظيمي رقم 
بإحداث التجزئات العقارية مبارشة بعد تسليمها للمعني باألمر، إىل  نسخة من اإلذن املتعلق

السلطة اإلدارية املحلية املعنية، وكذا حمارض إحلاق طرق التجزئة أو املجموعات السكنية 
يف . وشبكات املاء واملجاري والكهرباء واملساحات غري املبنية املغروسة باألمالك العامة اجلامعية

ملزمة  - أي رئيس جملس اجلامعة-سلطة املختصة باختاذ القرار النهائي لإلذن مقابل ذلك تكون ال
 . بتوجيه نسخة كذلك من حمارض التسليم املؤقت للوكالة احلرضية

عمل أيضا عىل تتميم أحكام  66.12ومن باب التذكري، وجب القول إن القانون رقم 
املذكور بفرع ثان مكرر متعلق  25.90الفصل الثاين من الباب األول من قانون التجزئات رقم 

فاملستفيد من اإلذن بإحداث جتزئة عقارية وكذا بإحداث جمموعة سكنية يبقى . بتنظيم الورش
ملزما بتنظيم الورش بالشكل املومإ إليه أعاله بخصوص املساطر املتعلقة باملشاريع اخلاضعة 

 . املتعلق بالتعمري 12.90ن رقم إللزامية االستعانة بمهندس معامري املضافة إىل قواعد القانو
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املتعلق بمستجدات ميدان التعمري والبناء هو قانونا يتعلق  66.12إن القانون رقم 
ويف هذا الصدد عمل . باملراقبة بامتياز عىل عمليات البناء والتجزيء وتقسيم العقارات

 2.90م املرشع عىل نسخ وتعويض أحكام الفصل األول من الباب اخلامس من القانون رق
 . املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بفصلني

إحداث جتزئات عقارية : حدد الفصل األول األفعال التي يعد ارتكاهبا خمالفة، وهي
عدم احرتام الوثائق املكتوبة  - أو جمموعات سكنية أو تقسيم للعقارات من غري إذن

اإلحداث يف منطقة غري قابلة الستقباهلا بموجب  - لم بشأهناواملرسومة موضوع اإلذن املس
النظم املقررة أو فوق امللك العام أو اخلاص للدولة أو اجلامعات الرتابية وكذا للجامعات 

استعامل بناية دون احلصول عىل  - الساللية بدون إذن سابق جيب احلصول عليه ملبارشة ذلك
 -  املتعلق بالتعمري 12.90من القانون رقم  34ة املادة خمالف - رخصة السكن وشهادة املطابقة

بيع أو إجيار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإجيار بقعة داخل  - اإلخالل بمساطر مسك الورش
جتزئة أو سكن داخل جمموعة سكنية عندما تكون التجزئة أو املجموعة السكنية غري مرخصة 

املتعلق  44.00غال مع مراعاة أحكام القانون رقم أو مل حيرر بشأهنا حمرض للتسلم املؤقت لألش
أما الفصل الثاين، فحدد املخالفات والعقوبات املوازية هلا، . ببيع العقارات يف طور اإلنجاز

 : وذلك حسب الشكل اآليت

 العقوبة املخالفة

 / إحداث جتزئة عقارية أو جمموعة سكنية من غري إذن سابق
 ). 66.12أي (من هذا القانون  58تقسيم خمالف ألحكام املادة 

إىل  100.000,00من 
 درهم 5.000.000,00

إحداث جتزئة عقارية أو جمموعة سكنية يف منطقة غري قابلة 
 الستقباهلا بموجب النظم املقررة 

احلبس من سنة إىل مخس 
سنوات وبغرامة من 

 200.000,00 إىل 100.000,00
 درهم 



 6                                                                                                                               
 

168 

أو تقسيم أو تشييد بناية  إحداث جتزئة عقارية أو جمموعة سكنية
فوق ملك من األمالك العامة أو اخلاصة للدولة أو اجلامعات 
الرتابية وكذا األرايض التابعة للجامعات الساللية من غري 
احلصول عىل األذون املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة 

 اجلاري هبا العمل 

 إىل 100.000,00من 
 درهم  200.000,00

أو إجيار أو قسمة أو عرض للبيع أو اإلجيار بقعًا  كل من قام ببيع
من جتزئة أو مساكن من جمموعة سكنية أو توسط يف ذلك إذا 
كانت التجزئة أو املجموعة السكنية مل يؤذن يف إحداثها أو مل 
تكونا حمل التسلم املؤقت لألشغال مع مراعاة أحكام القانون 

 نجاز املتعلق ببيع العقارات يف طور اإل 44.00رقم 

 إىل 100.000,00 من
 درهم  200.000,00

كل بيع أو إجيار لبقعة من جتزئة أو لسكن من جمموعة سكنية مل 
 يؤذن يف إحداثهام أو مل تكونا حمل التسلم املؤقت لألشغال 

 خمالفة مستقلة 

من هذا  2البند  17اإلخالل بمقتضيات الفقرة األوىل من املادة 
 علقة بمسك دفرت الورش واملت) 66.12أي (القانون 

   إىل 5.000,00 من
 درهم  10.000,00

جتدر اإلشارة إىل أن هذه العقوبات تضاعف يف حالة عود مرتكب املخالفة القرتاف 
خمالفة مماثلة داخل أجل السنة املوالية للتاريخ الذي صار فيه احلكم الصادر يف املخالفة األوىل 

لمحكمة أن تأمر يف حالة اإلدانة وعىل نفقة املخالف هبدم كام يمكن ل. مذيل بالصيغة النهائية
األبنية والتجهيزات املنجزة من أجل إحداث جتزئة عقارية أو جمموعة سكنية موضوع 

 . املخالفة، وبإعادة احلالة إىل ما كانت عليه
يعد رشيكا ملرتكب خمالفات  -66.12يتابع املرشع يف القانون رقم -وعالوة عىل ذلك 

انون ولضوابط البناء العامة واجلامعية ويعاقب بنفس العقوبة، رب العمل واملقاول هذا الق
الذي أنجز األشغال واملهندس املختص واملهندس املساح الطوبوغرايف يف حالة عدم تبليغهم 

كام يعد مرتكبا ملخالفة، كل من صدرت . ساعة عن علمهم بارتكاهبا 48عن املخالفة خالل 
ها املخالفة واألشخاص الذين سهلوا أو سامهوا يف عملية التجزئة عنهم أوامر نتجت عن

 . السكنية املخالفة للقانون
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بشأن توسيع نطاق  1.60.063املقتضيات املدخلة عىل الظهري الرشيف رقم  - ت
  العامرات القروية

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان  66.12لقد كان الفتا للنظر أن القانون رقم 
اختصاص اختاذ  - سواء حرضية أو قروية-التعمري والبناء، قد منح رؤساء جمالس اجلامعات 

قرارات توسيع الطرق والساحات العمومية املوجودة أو تسويتها أو إلغاؤها كال أو بعضا 
وبالتبعية، يمكن القول إن املرشع عمل من . وكذا إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة

ومع  2011عىل تكييف قواعد القانون اإلداري للتعمري مع دستور  66.12خالل القانون رقم 
فالنصني األخريين سبق وأن جتاوزا تصنيف . املتعلق باجلامعات 113.14القانون التنظيمي رقم 

اجلامعات إىل حرضية وقروية تبعا لنعت الدستور هذه الوحدات القاعدية، باجلامعات، ووفقا 
حتل عبارة اجلامعة ": املذكور، والتي جاء فيها 113.14ن التنظيمي للفقرة األخري من نص القانو

حمل اجلامعة احلرضية واجلامعة القروية يف النصوص الصادرة قبل دخول هذا القانون 
 . "التنظيمي حيز التطبيق

بشأن توسيع  1.60.063الظهري الرشيف رقم  6وحيث إنه من جهة أوىل فإن الفصل 
والذي الزال جاري  1960يوليوز  8ملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ نطاق العامرات القروية ا

به العمل حاليا، قد أسند اختصاص قرارات توسيع الطرق والساحات العمومية املوجودة أو 
تسويتها أو إلغاؤها كال أو بعضا وكذا إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة، للقواد وليس 

حسب - بالنسبة لرئيس جملس اجلامعة احلرضية لرئيس جملس اجلامعة، كام هو الشأن 
وبالتايل ظلت قرارات ختطيط الطرق هذه مسندة يف املجاالت احلرضية . -التصنيف املتجاوز

 . لرؤساء جمالس اجلامعات يف مقابل إسنادها للسلطة املحلية يف املجاالت القروية
طاق العامرات بشأن توسيع ن 1.60.063وحيث من جهة أخرى إن الظهري الرشيف رقم 

القروية ظل ومنذ صدوره هو النص األسايس املوجه للتحكم يف التعمري باملجال القروي وليس 
مثال : علام أن هذا التصنيف الزال معتمدًا يف مستويات أخرى-باملجال احلرضي 

وبالتايل كان رؤساء جمالس اجلامعات القروية سابقا يصدرون قرارات . - أقاليم/عامالت
لبناء فقط يف اجلامعات املحدد استعامل األرض فيها بتصميم التنمية، دون إصدارهم الرتخيص با
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لقرارات توسيع الطرق والساحات العمومية املوجودة أو تسويتها أو إلغاؤها كال أو بعضا وكذا 
 . إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة، والتي كانت مسندة للقائد ممثل السلطة املحلية

املتعلق باملراقبة وزجر  66.12من القانون رقم  6ة، فإن الفصل وحيث من جهة أخري
املخالفات يف ميدان التعمري والبناء، قد جاء فيه، أن رؤساء املجالس اجلامعية يف العامرات 
القروية يصدرون قرارات يبارش بموجبها توسيع الطرق والساحات العمومية املوجودة أو 

كذا إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة، وهي تسويتها أو إلغاؤها كال أو بعضا و
املتعلق  12.90من القانون رقم  38و 37القرارات التي ختضع يف مفعوهلا إىل مقتضيات املادتني 

وبالتبعية، إن رؤساء املجالس اجلامعية جيوز هلم بعد مداولة املجلس أن يصدروا . بالتعمري
قف سيارات عامة باجلامعات أو إىل قرارات هتدف إىل إحداث طرق مجاعية وساحات وموا
وبالنتيجة، يمكن القول، إن من . تغيري ختطيطها أو عرضها أو حذفها كال أو بعضا

املذكور توحيد السلطة املختصة بإصدار قرارات التخطيط  66.12مستجدات القانون رقم 
 مع وإسنادها لرئيس جملس اجلامعة، فضال عن تكييفه لقواعد القانون اإلداري للتعمري

 . التوجه الترشيعي باململكة
هلذه األسباب جمتمعة، ال جيب حجب من مثل هذه املستجدات املدخلة عىل الظهري 

بشأن توسيع نطاق العامرات القروية والواردة يف مضامني القانون رقم  1.60.063الرشيف رقم 
 . من جهة أوىل هذا. املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء 66.12

من جهة أخرى، وحيث إنه بالشكل الذي متم به املرشع فيام يتعلق بتنظيم الورش 
املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات  25.90املتعلق بالتعمري و 12.90مقتضيات القانونني رقم 

عىل تتميم مقتضيات أخرى من  66.12السكنية وتقسيم األرايض، عمل كذلك القانون رقم 
هذا التنظيم املذكور للورش . بشأن توسيع نطاق العامرات القروية 1960ظهري الرشيف لسنة ال

واملتعلق باملشاريع اخلاضعة إللزامية االستعانة بمهندس معامري، ختضع له تلك املشاريع الواقعة 
يف نطاق العامرات القروية اخلاضعة لتصميم خاص للتوسيع والتي سيصدر بشأهنا نص تنظيمي 

أما فيام ما يتعلق بأنواع املخالفات، فعىل ما يبدو أهنا نفس املخالفات املومإ هلا . دد طبيعتهاسيح
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املتعلق  25.90املتعلق بالتعمري و 12.90آنفا واملتعلقة بالتعديالت الواردة عىل القانونني رقم 
 . بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم األرايض

درهم كل من بارش أو  100.000,00إىل  10.000,00قب بغرامة من وكمبدإ عام كذلك، يعا
شيد بناء من غري احلصول عىل إذن سابق بذلك ويف منطقة غري قابلة بموجب النظم املقررة 

يف حني إذا عاد املخالف إىل اقرتاف نفس . ألن يقام هبا املبنى املشيد أو يف طور التشييد
لتاريخ الذي صار فيه احلكم الصادر يف املخالفة األوىل املخالفة داخل أجل السنة املوالية ل

أما العقوبات . مكتسبا لقوة اليشء املقيض به، فيعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة واحدة
 : املرتبة عن املخالفات ومعاينتها، فهي حمددة عىل سبيل احلرص، وفق الشكل اآليت

 العقوبة املخالفة
م بتشييد بناء خالفا من سلم له إذن بالبناء وقا

لإلذن املسلم له بتغيري العلو املسموح به 
واألحجام واملواقع املأذون فيهام أو املساحة املباح 

 بناؤها أو الغرض املخصص له البناء 

 درهم  50.000,00إىل  10.000,00من 

كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خالفا 
طابق أو طوابق للرخصة املسلمة له وذلك بزيادة 

 إضافية 

 درهم  100.000,00إىل  50.000,00من 

كل من خالف مقتضيات قرارات رئيس جملس 
 اجلامعة املذكورة يف الفصل من هذا القانون 

 درهم  100.000,00إىل  10.000,00من 

 درهم  10.000,00إىل  5.000,00من  كل إخالل باملساطر املتعلقة بمسك دفرت الورش 
لتجزئة عقارية من غري احلصول عىل كل إحداث 

 إذن سابق بذلك 
 درهم  200.000,00إىل  100.000,00من 

كل إحداث لتجزئة عقارية يف منطقة غري قابلة 
 الستقباهلا بموجب النظم املقررة 

سنوات وبغرامة من  5احلبس من سنة إىل 
 درهم  200.000,00إىل  100.000,00
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ة فوق ملك من كل إحداث لتجزئة عقارية أو بناي
األمالك العامة أو اخلاصة للدولة أو اجلامعات 
الرتابية وكذا األرايض التابعة للجامعات الساللية 
من غري احلصول عىل األذون املنصوص عليها يف 

 القوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل 

 درهم  200.000,00إىل  100.000,00من 

تتمثل يف القيام بإحداث جتزئة عقارية أو ببناء  جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كانت األشغال
عىل ملك من األمالك العامة أو اخلاصة للدولة واجلامعات الرتابية وكذا األرايض التابعة 
للجامعات الساللية من غري إذن مسبق جيب احلصول عليه قبل مبارشة ذلك، فيجب عىل 

الف دون اإلخالل بالعقوبات املشار السلطة املحلية أن تقوم هبدمها تلقائيا وعىل نفقة املخ
أما رب العمل واملقاول الذي أنجز األشغال واملهندس املختص . إليه يف اجلدول أعاله

ساعة عن علمهم  48واملهندس املساح الطوبوغرايف يف حالة عدم تبليغهم عن املخالفة خالل 
 - 66.12قانون رقم أي لل–بارتكاهبا، فحسب احلالة، يعد رشيكا، يف خمالفة هذا القانون 

كام يعد مرتكبا ملخالفة كل من صدرت . أو اجلامعية ولقوانني التعمري أو لضوابط البناء العامة
عنهم أوامر نتجت عنها املخالفة واألشخاص الذين سهلوا أو سامهوا يف عملية التجزئة 

 . السكنية املخالفة للقانون
طبعا القروية ولئن تم جتاوز - الت إن السلطة اإلدارية املحلية هي من يقوم يف املجا

بشأن توسيع نطاق  1.60.063التي ختضع ألحكام الظهري الرشيف رقم  -هذا التصنيف
العامرات القروية كام تم تعديله وتتميه ونسخ وتعويض أحكام جزئه السادس بالقانون رقم 

األوامر الفورية املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء، بإصدار  66.12
أما املحكمة . إليقاف األشغال واألبنية املخالفة وكذا هبدم البناء املخالف عىل نفقة املخالف

ويف حالة اإلدانة، فيمكنها أن تأمر هبدم األبنية والتجهيزات املنجزة من أجل إحداث جتزئة 
م املالك بإبرام عقود ويف حالة قيا. عقارية موضوع املخالفة وبإعادة احلالة إىل ما كانت عليه

 1.60.063من الظهري الرشيف رقم  11و 10البيع واإلجيار والقسمة خالفا ألحكام الفصلني 
بشأن توسيع نطاق العامرات القروية كام تم تعديله وتتميه ونسخه بعض مقتضياته بالقانون 



 6                                                                                                                               
 

173 

العقود بعد قيام  املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات، فتكون باطلة بطالنا مطلقا هذه 66.12رقم 
 . دعوى البطالن من لدن اإلدارة أو من طرف كل ذي مصلحة

)II.(  66.12املستجدات اخلاصة باملراقبة وزجر املخالفات الواردة يف القانون رقم   
املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري قد تضمن  66.12إذا كان القانون رقم 

اإلداري للتعمري بالشكل املبني أعاله، فقد شمل أيضا مقتضيات مقتضيات عامة هتم القانون 
هذه التعديالت ولئن مهت أساسا سلطات املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان . أخرى خاصة

، ثم عملت عىل تبيان حاالت هناية املخالفات التي تتم معاينتها من سلطات )أ(التعمري والبناء 
 ). ت(محلت يف طياهتا كذلك بعض نقاط الظل  ، غري أهنا)ب(املراقبة املذكورة 

  66.12سلطات املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء يف القانون رقم  -أ
عىل حتديد من يقوم بمعاينة خمالفات ميدان التعمري والبناء،  66.12عمل القانون رقم 

ري التابعون للوايل أو للعامل وأسند االختصاص لكل من ضباط الرشطة القضائية ومراقبو التعم
وحتى يضطلعوا بمهامهم حيق ملراقبي . أو لإلدارة املخولة هلم صفة ضابط الرشطة القضائية

 . التعمري التابعني للوايل أو للعامل أو لإلدارة طلب تسخري القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم
عني للوايل أو للعامل أو إن ختويل صفة ضابط الرشطة القضائية إىل املراقبني التاب

لإلدارة حتى يقوموا بأدوارهم املذكورة يعد يف احلقيقة اعرتافا بأمهية املراقبة يف هذا 
وهلذه . اخلصوص، وكذا تتوجيا جلهود كل القطاعات احلكومية املعنية فعليا بميدان التعمري

ميدان التعمري والبناء، عىل املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف  66.12الغاية أحال القانون رقم 
 . نص تنظيمي سيحدد إجراءات وكيفيات القيام هبذه املهام

لذلك، يمكن القول، إن املراقبة املامرسة عىل عمليات التعمري والبناء، تقوم هبا ويف 
انتظار صدور النص التنظيمي املذكور، مصالح العامالت واألقاليم كإدارات غري ممركزة 

ومعنى ذلك، أن إحداث قطاع وزاري ويص عىل التعمري يف وقت سابق مل . لوزارة الداخلية
فالسلطة احلكومية املكلفة . حيجب األدوار التي تقوم هبا وزارة الداخلية يف هذا املضامر
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يف جمال املراقبة وزجر املخالفات اختصاصات أخرى،  66.12بالتعمري أوكل هلا القانون رقم 
 . عوى أمام املحاكمأمهها احلضور أثناء رسيان الد

إن ممثل السلطة احلكومية املكلفة بالتعمري يمكن فقط استدعائه، عند االقتضاء، أثناء 
رسيان الدعوى حلضور جلسات املحاكم التي تبت يف املخالفات املنصوص عليها يف نص هذا 

 . ورهتاوتكون دعوته غاية لتنوير املحكمة املختصة حول املخالفة املرتكبة ومدى خط. القانون
إن هذه املراقبة املذكورة عىل عمليات التعمري والبناء، يزاوهلا املراقب من تلقاء نفسه أو 
بطلب من السلطة اإلدارية املحلية أو من رئيس جملس اجلامعة أو من مدير الوكالة احلرضية 

الت كاملحلفني التابعني للوكا-تبعا لإلبالغ عن املخالفات من طرف األعوان التابعني هلم 
. املكلفني هبذه املهمة أو تبعا لكل طلب لكل شخص تقدم بشكاية يف هذا الباب -احلرضية

كام يمكن لضباط الرشطة القضائية أو املراقب معاينة املخالفات املرتكبة داخل حمالت 
 . أيام 3للنيابة العامة املختصة داخل أجل  معتمرة تبعا إلذن كتايب

املذكور ليست حرصية أو خاصة عىل  66.12قانون رقم إن هذه املراقبة الواردة يف ال
من قانون املسطرة  24عمليات التعمري والبناء؛ ألن حترير املحارض بشأهنا يكون طبقا للامدة 

إىل وكيل امللك يف  -أي املحرض-فاملراقب وبعد حتريره ملحرض املخالفة، يوجه أصله . اجلنائية
بنسختني  - دائام املحرض األصيل-خالفة ويكون مرفقا أيام من تاريخ معاينة امل 3أجل أقصاه 

كام جيب . منه مشهود بمطابقتهام لألصل وكذا بجميع الوثائق واملستندات املتعلقة باملخالفة
توجيه نسخة من حمرض معاينة املخالفة هذه إىل كل من السلطة اإلدارية املحلية ورئيس جملس 

 . رضورة توجيه نسخة للمخالفاجلامعة ومدير الوكالة احلرضية، فضال عن 
وإذا كانت أشغال البناء املكونة للمخالفة ما زالت يف طور االنجاز، تتخذ سلطات 
املراقبة عىل عمليات التعمري والبناء مبارشة بعد معاينتها املخالفة أمرا بإيقاف األشغال يف احلال 

ام يوجه إىل كل من السلطة ويرفق األمر املذكور املوجه للمخالف بنسخة من حمرض املعاينة، ك
واألهم من ذلك يمكن للمراقب يف . املحلية ورئيس جملس اجلامعة ومدير الوكالة احلرضية

حالة عدم تنفيذ املخالف األمر املبلغ إليه بإيقاف األشغال يف احلال، حجز املعدات واألدوات 
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تفصيليا بذلك يوجه ومواد البناء وكذا إغالق الورش ووضع األختام عليه، ثم حترير حمرضا 
ويف مقابل ذلك، يمكن للمخالف أن يطلب من اجلهة القضائية املختصة إعادة . لوكيل امللك

أما يف حالة احلكم باإلدانة، . فتح الورش ورفع احلجز عن املعدات واألدوات ومواد البناء
 . فاملحكمة تأمر بمصادرة املحجوزات مع حفظ حقوق األشخاص حسني النية

إلنصاف، جيب التذكري بأدوار الوكالة احلرضية يف باب املراقبة وزجر ومن باب ا
املعترب بمثابة قانون يتعلق  1.93.51املخالفات يف ميدان التعمري، فأحكام الظهري الرشيف رقم 

بإحداث الوكاالت احلرضية واضحة يف إسنادها اختصاص الرقابة البعدية للوكالة احلرضية 
كام يوجد يف أحكام القضاء ما يؤكد أدوار تدخالت هذه . 62اءعىل عمليات التعمري والبن

املؤسسات العمومية يف هذا الشأن كنتيجة لتأثري قراراهتا يف هذه املرحلة عىل املركز القانوين 
للمعنيني باألمر، وبالتايل إدراج عملها هذا ضمن الترصفات اإلدارية التنفيذية املنتجة ألثر 

 . 63القانوين للمخاطب هبا قانوين بتأثريها يف املركز
  66.12هناية خمالفات التعمري والبناء يف ضوء القانون رقم  - ب

بعد معاينة املخالفات ويف حالة إمكانية تداركها لكوهنا ال متثل إخالال خطريا بضوابط 
التعمري والبناء، يصدر املراقب الذي عاينها أمرا إىل املخالف باختاذ التدابري الالزمة إلهناء 

أيام وال أن يتجاوز شهر واحدا، كام يبلغ بذلك  10ملخالفة يف أجل ال يمكن أن يقل عن ا
هذه األخرية وبعد . رئيس جملس اجلامعة ومدير الوكالة احلرضية والسلطة اإلدارية املحلية

مالحظتها بانتهاء األجل املذكور أن املخالف مل ينفذ األوامر املبلغة إليه، تقوم بإصدار أمر 
 . األشغال أو األبنية املخالفةهبدم 

إن تعنت املخالف عن تنفيذ أمر اهلدم املوجه إليه داخل اآلجال املشار إليها آنفا وبعد 
تبليغه مع حتديد األجل املرضوب له إلنجاز أشغال هذا اهلدم، يرتب ألن تتوىل جلنة إدارية القيام 

                                                
يتعلق بإحداث الوكاالت احلرضية،  1993سبتمرب  10الصادر بتاريخ  1.93.51ظهري رشيف بمثابة قانون رقم  - 62

 .1624، ص 1993شتنرب  15بتاريخ  4220جريدة رسمية عدد 
يف امللف  2000أبريل  20، الصادر بتاريخ 597عدد ) حاليا حمكمة النقض(قرار الغرفة اإلدارية باملجلس األعىل  - 63

 ).غري منشور( 162/5/1/98رقم 
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هذه اللجنة وباإلضافة إىل ممثيل ). أي املخالف(ساعة وعىل نفقته  48بذلك داخل أجل ال يتعدى 
السلطات احلكومية التي ستحدد قائمتهم بنص تنظيمي، تتكون من وايل اجلهة أو عامل العاملة أو 

 . اإلقليم أو من يمثله بصفته رئيسا ثم من رئيس جملس اجلامعة املعني أو من يمثله
انتظار صدور نص تنظيمي  إن املصاريف املرتتبة عن اهلدم بالشكل املومإ إليه أعاله ويف

حيدد طرق وكيفيات تنفيذ عملية اهلدم وكذا رشوط وضوابط إفراغ البنايات موضوع املخالفات 
من معتمرهيا، يتم حتصيلها وكمبدإ عام بواسطة أمر بتحصيل املداخيل طبقا ملقتضيات القانون 

شغال أو البناء غري القانوين غري أنه ال حيول هدم األ. املتعلق بتحصيل الديون العمومية 15.97رقم 
 . دون حتريك الدعوى العمومية، كام ال يرتتب عنه سقوطها إذا كانت جارية

جتدر اإلشارة إىل أن السلطة اإلدارية املحلية وبرصف النظر عن املساطر املذكورة آنفا، 
مليات األوىل، إن كانت ع. جيب عليها القيام باهلدم تلقائيا وعىل نفقة املخالف يف حالتني

البناء مقامة عىل ملك من األمالك العامة أو اخلاصة للدولة واجلامعات الرتابية وكذا األرايض 
التابعة للجامعات الساللية من غري احلصول عىل رخصة سابقة جيب احلصول عليها قبل 

موجب أما الثانية، ففيام يتعلق بكل عمليات البناء يف املناطق غري القابلة للبناء ب. مبارشة ذلك
 . وثائق التعمري

بشأن املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان  66.12نقاط الظل الواردة يف القانون رقم  - ت
  التعمري والبناء

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري  66.12لئن تضمن القانون رقم 
ه محل أيضا بعض نقاط الظل غري أن. والبناء العديد من املستجدات املهمة العامة وكذا اخلاصة

 ). 2.ت(، وأخرى ثانوية )1.ت(الرئيسية 
  بشأن املراقبة وزجر املخالفات 66.12اهلفوات الرئيسية للقانون رقم  - 1.ت

فإذا كان املرشع . بشأن املراقبة وزجر املخالفات، قانونا مستداما 66.12مل يكن القانون رقم 
ون اإلداري للتعمري مع نصوص الالمركزية، غري أنه قد عمل من خالله عىل تكييف قواعد القان

 . مل يعمل باملوازاة مع ذلك عىل إدراج البعد البيئي كأحد اهتاممات قانون التعمري
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إن االهتامم بالبعد البيئي فيام يتخذ من قرارات، مل يعد فقط حكرا عىل الرتاخيص  
، وإنام عىل كل 64املحالت اخلطرةاملتعلقة بفتح املحالت املرضة بالصحة واملحالت املزعجة و

واألكثر من هذا، لقد . القرارات كيفام كان نوعها، والسيام فيام يتعلق بعمليات التعمري والبناء
انترش تصور حديث يؤكد العالقة احلتمية بني التعمري بالبيئة كأحد أهم وأبرز مقومات 

 . التعمري املستدام
ونة األخرية، قد حددت تصوراهتا لتطبيقات ويف اآل - خصوصا فرنسا–إن النظم املقارنة 

التعمري املستدام، كام مكنت عدة حتليالت تبعا لذلك من معرفة أن جتاوز اختالالت السياسة 
فاالهتامم باالستدامة أضحى . 65العمرانية يبدأ من تسطري العالقة بني قانون التعمري وقانون البيئة

حيتم عىل املتدخلني يف القطاع جتاوز االهتاممات مفروضا يف توجهات سياسة التعمري، كام أنه 
 . اقتصادي-التقليدية ألجل جتديد حرضي مواكب لتغريات املحيط البرشي والسيوسيو

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري  66.12إن مضامني القانون رقم 
هنا مل ُحتِْل ولو بشكل عريض بل إ. والبناء ال يوجد فيها أي مقتىض يتطابق مع ما ذكر أعاله

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة، أو عىل القانونني  12.99عىل القانون اإلطار رقم 
املتعلق بدراسة التأثريات عىل البيئة  12.03املتعلق بحامية واستصالح البيئة ورقم  11.03رقم 

يستأثر اهتاممها بالترشيعات املتعلقة  وغريها من قواعد القانون العام للبيئة، فباألحرى أن
 . بالطاقة ودراسة التأثريات املتعلقة هبا عىل عمليات التعمري والبناء

املتعلق  66.12هلذه األسباب، يمكن بالقول، إن من اهلفوات الكربى للقانون رقم 
طى البيئي باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء، عدم أخذه بعني االعتبار للمع

 . وبالتايل مل يرقى بعد إىل قواعد التعمري املستدام. يف مقتضياته

                                                
بشأن ترتيب املحالت املرضة بالصحة واملحالت املزعجة  1933أكتوبر  13بتاريخ  القرار الوزيري الصادر - 64

 11الصادر بتاريخ  2.72.643واملحالت اخلطرة، كام تم تعديله وتتميمه بمجموعة تعديالت آخرها املرسوم رقم 
 .464، ص 1974مارس  20بتاريخ  3303، اجلريدة الرسمية عدد 1974مارس 

65  - Denis Clerc, Claude Chalon, Gérard Magnin, Hervé Vouillot: Pour un nouvel urbanisme, 
La ville au cœur du développement durable, éditions Yves Michel, adèles mars 2008, p. 127. 
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  بشأن املراقبة وزجر املخالفات 66.12اهلفوات الثانوية للقانون رقم  - 2.ت
املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات يف  66.12يمكن إيعاز اهلفوات الثانوية للقانون قم 

فلئن مل يقدم إضافات مهمة . لدقة يف بعض مقتضياتهميدان التعمري والبناء، إىل عدم ا
بخصوص المركزية التعمري وهي املسألة املرتوكة للفقه، غري أنه تضمن بعض النقاط 

املتعلق  12.90من القانون رقم  55الغامضة كتلك الواردة يف التعديل املدخل عىل املادة 
أعاله، حمل رخصة  40يها يف املادة حتل رخصة التسوية املشار إل": بالتعمري، والذي جاء فيه

والتي نسخت وعوضت  64من خالل املادة  -أي املرشع-، ليعود "السكن وشهادة املطابقة
، ويعترب أن استعامل البناية -12.90دائام القانون رقم -أحكام الباب الرابع من القانون املذكور 

الفة للقانون اجلاري به بدون احلصول عىل رخصة السكن وشهادة املطابقة يعد ارتكاب خم
 العمل يف جمال التعمري؟ 

يف مقابل ذلك، وبرصف النظر عن هذه املالحظات، أكد املرشع من خالل هذا 
القانون املهم، فكرة مفادها، أن السلطة احلكومية املكلفة بالتعمري ختتص بالتعمري التقديري 

ز تدخالهتا عىل اجلوانب ووضع االسرتاجتيات املتعلقة به، وحني يكون عملياتيا ترتك
القانونية والتقنية يف مقابل اختصاص اجلامعة والسلطة املحلية بإجراءات التعمري العمليايت 

 . واملراقبة وزجر املخالفات
إن مرشع القانون اإلداري للتعمري هو من يعمل عىل توزيع االختصاص بشأن املادة 

ح اختصاص ختطيط الطرق العامة لرؤساء املحولة، وليس مرشع القانون اإلداري املحيل؛ فمن
املتعلق  66.12تم من خالل القانون رقم  -حسب التصنيف السابق-جمالس اجلامعات القروية 

 113.14باملراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء وليس بالقانون التنظيمي رقم 
 . املتعلق باجلامعات

ة التكييف ملا تتطلبه من جهد دهني مع أهنا إن هذه النتيجة األخرية ولئن كانت صعب
حتتاج ملباحث خاصة، غري أهنا جتد سندها البني وأصلها الواضح وباإلضافة إىل ما ذكر أعاله 

هذا األخري أكد من خالل مقتضياته اخلتامية عىل أنه يمكن . يف نص القانون التنظيمي املذكور
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بري استثنائية بخصوص صالحيات لنصوص ترشيعية خاصة أن تسن، عند االقتضاء، تدا
وذلك فيام يتعلق بوضع نظام خاص لتهيئة  …رؤساء جمالس اجلامعات يف ميدان التعمري

ويف الوقت ذاته جعل من بعض النصوص اخلاصة بالقانون اإلداري  …بعض املناطق
للتعمري، سارية املفعول بالرغم من تضييقها الختصاصات رؤساء بعض املجالس اجلامعية يف 

ويف هذا الصدد . يدان التعمري بإسنادها للوكاالت احلرضية وبعض اإلدارات األخرىم
تظل سارية املفعول : عىل أنه -113.14دائام املقتضيات اخلتامية للقانون التنظيمي رقم - نصت 

املتعلقة بتهيئة  16.04األحكام املتعلقة باالستثناءات املذكورة الواردة يف كل من القانون رقم 
املتعلق بتهيئة واستثامر موقع بحرية مارشيكا  25.10امر ضفتي أيب رقراق والقانون رقم واستث

  …إىل غري ذلك من املناطق احلرة للتصدير وباقي املناطق املعنية بتهيئة خاصة
لذلك، فقانون التعمري من يعمل عىل توزيع اختصاص التعمري بني الدولة واجلامعات، 

. ة بتفصيل كيفية قيام اجلامعة باختصاصها يف ميدان التعمرييف حني تعمل نصوص الالمركزي
هذا التجزيء يف اختصاص اجلامعة ضمن املادة املذكورة، هو ما عمل عليه القانون التنظيمي 

بتحديد صالحيات جملس اجلامعة ثم صالحيات رئيس املجلس يف ميدان التعمري  113.14رقم 
 . حية يف االختصاص وليس العكسوبالتايل تبيانه ملامرسة الصال. والبناء

  :خــاتــمــــة
من املواضيع املهمة يف القانون اإلداري،  …يعترب التعمري كاألمالك أو القرار اإلداري

وهذا ما يقدم الدليل مرة أخرى عىل أن . وهي حتتاج إىل الكثري من الدقة يف تناوهلا وقراءهتا
. هبا عىل باقي فروع القانون العام الداخيلالقانون اإلداري يشهد تطورات جد مهمة متفوقا 

بشأن املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان  66.12ولقد بينت هذه املسامهة كقراءة يف القانون رقم 
التعمري والبناء، أن املرشع عمل عىل نقطة جد أساسية ومهمة، وهي مجع تعديل وتتميم 

أكثر تقدما، ) أي املرشع(كون فهل سي. ونسخ مع تعويض ثالثة قوانني يف قانون واحد
بشأن املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء  66.12وجيعل من صدور القانون رقم 

 نقطة بداية للتأسيس ملدونة القانون اإلداري املغريب للتعمري؟ 
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 جملة ملفات عقارية
 

 7  ..................................................................  تقديم السيد الرئيس األول ملحكمة النقض
 
 
 
 

 رقم عنارص تبويب
 القرار

 تاريخ
 القرار

 مراجع
 صفحة امللف

إزالة اجلدران 
واألعمدة 

املحملة عليها 
 األساسات

عدم الرتخيص بإجراءها  - 
ون من قان 66خمالفة املادة  - 

 .التعمري
36 19/01/2016 3212/1/5/2015 11 

أثرها عىل القسمة  -  وثائق التعمري
 14 1568/1/4/2014 19/01/2016 27 .العينية

 قرار باهلدم
حمرض  - طلب إلغاءه  - 

عدم احرتام  - معاينة 
 -تصميم مكتب الدراسات 

 .أثره
28 14/01/2016 894/4/1/2015 18 

قرار إيقاف 
 أشغال البناء

 -خربة  - رشوعيته م -
 21 2880/4/1/2013 07/01/2016 18 .حجيتها

طلب رخصة 
 البناء

عدم  - يوما  60مرور  -
تطبيق  - أثره  - اجلواب 

 . من قانون التعمري 48املادة 
5 07/01/2016 1560/4/1/2013 24 
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 رقم عنارص تبويب
 القرار

 تاريخ
 القرار

 مراجع
 صفحة امللف

 عينيةقسمة 
استحالة إجراءها بالنظر  - 

وجوب  –لوثائق التعمري 
 .ةاللجوء إىل قسمة التصفي

360 30/06/2015  4672/1/4/2014 28 

قرار إيقاف 
 أشغال البناء

مسؤولية  –حكم بإلغاءه  - 
 31 1996/4/2/2014 05/03/2015 195 .رشوطها –اإلدارة 

 جتزئة عقارية
مدى  - قسمة عينية  –

قابليتها وفقا  لتصاميم 
 . التهيئة والتنطيق

36 20/01/2015 343/1/4/2014 34 

طلب تصحيح 
 خطأ يف

مرشوع 
 تصميم التهيئة

انرصاف الطلب إىل  - 
اختصاص  - إلغائه جزئيا 

حمكمة النقض بالبت 
 .ابتدائيا وانتهائيا يف الطلب

18 08/01/2015 3298/4/1/2014 37 

 وثائق التعمري

الدفع بتخصيص العقار  - 
ضمن منطقة االحتياط 

 - العقاري االسرتاتيجي 
عنارص تقييم التعويض عن 

 .نزع امللكية

14 08/01/2015 2151/4/2/2013 41 

بناء بدون 
 رخصة

تقديم طلب الرخصة إىل  - 
ميض  - الوايل والعامل 

عدم اجلواب  -أجل شهرين
 41انتفاء رشوط املادتني   - 
 - من قانون التعمري  48و

 .قيام املسؤولية اجلنائية

1267 25/12/2014 19735/6/11/2013 44 

ضوابط 
 التعمري

اة مراع –مضار اجلوار  - 
تصميم التهيئة للمنطقة 
التي يتواجد فيها عقار 

 .الطرفني
167 25/03/2014 3674/1/5/2013 47 
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 رقم عنارص تبويب
 القرار

 تاريخ
 القرار

 مراجع
 صفحة امللف

 قانون التعمري 
حماولة البناء بدون  - 

الرشوع يف البناء  –رخصة 
 .اشرتاط الفعل التام –

756 03/07/2013  1700/6/5/2013 49 

جنحة تقسيم 
 عقارات

تنازل عن الطعن بالنقض –
 52  3057/2013  26/06/2013  850 .رشوطه –

بناء بدون 
 رخصة

إدالء بطلب اإلصالح  –
عدم مناقشته  –والرتميم 

 . أثره  - من طرف املحكمة 
678 19/06/2013 14508/6/5/2012 54 

جتزئة عقارية 
 بدون ترخيص

إبراز العنارص التكوينية  –
 57 10270/6/5/2012 20/03/2013 286 .للجريمة

خمالفة البناء 
لك بامل

الغابوي 
للدولة بدون 

 رخصة

حمرر  - حمرض معاينة  –
وموقع من طرف عون 

 .حجيته –تقني واحد 
263 07/03/2013 14530/6/8/2012 61 

 رخصة البناء
منحها لبعض املالكني  –

 –عىل الشياع دون الباقني 
خرق مبدأ مساواة املواطنني 

 .أمام القانون
391 10/05/2012  1329/4/1/2010 64 

 ناءورش ب
قتل  –اهنيار عامرة جماورة  –

حتديد صورة اخلطأ  - خطأ 
 .غري العمدي

1243 07/12/2011 4441/6/5/2011 66 

بناء خمالف 
 للتصميم

حق الرشيك يف املطالبة  - 
رشط الرضر غري  –بإزالته 

 .الزم
4581 25/10/2011 1014/1/5/2011 70 
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 رقم عنارص تبويب
 القرار

 تاريخ
 القرار

 مراجع
 صفحة امللف

معاينة 
خمالفات 
 التعمري

حمارض الضابطة  –
املادة  –حجيتها  - القضائية

 .من قانون التعمري 64
504 11/05/2011 3427/6/10/2011 73 

خمالفة ضوابط 
 التعمري

عقوبة هدم البناء  - 
استئناف  –املخالف هلا 

املتهم لوحده دون النيابة 
 .أثره - العامة 

287 24/03/2011 1113/6/10/2011 76 

تغيري  –ترخيص بالبناء  – تصميم هتيئة
 80 2583/1/5/2010 08/02/2011 571 .أثره –كور التصميم املذ

اإلنذار  –خمالفة البناء  -  قانون التعمري
 83 4962/6/10/2009 27/05/2009 813 .ليس رشطا للمتابعة

 تعمري
 –إلغاء شهادة إدارية  - 

 - نزاع حول طبيعة العقار
 .إثبات

479 06/05/2009 1522/4/1/2006 87 

 تعمري
 - ناءإلغاء الرتخيص بالب - 

دعوى  - مضار اجلوار
 .موازية

418  22/04/2009  449/4/1/2006  90 

 ترخيص البناء
ملك عام  –حجيته  –

 43تطبيق املادة   - للدولة 
 .من قانون التعمري

187 11/02/2009 340/4/1/2007 92 

 خمالفة البناء
رضورة ترك اخليار  –

للمخالف باهلدم أو تنفيذ 
 .أشغال املطابقة

2210 17/12/2008 
40-

16839/6/10/2008 
95 
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 رقم عنارص تبويب
 القرار

 تاريخ
 القرار

 مراجع
 صفحة امللف

عدم مرشوعية  –هدم  – تعمري
 03/12/2008 894 .القرار اإلداري

2715/4/2/2006 

 2840/4/2/2006و
97 

 تعمري
إعالن  –تصميم التهيئة  –

أجل عرش  –املنفعة العامة 
 .سنوات

670 23/07/2008 2949/4/2/2005 103 

 106 2452/4/2/2006 09/07/2008 617 .ترميم –رخصة البناء  – تعمري
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 دراســـــات
 

 الصفحة املؤلف املوضوع

 بعض اإلشكاالت العملية يف منازعات التعمري
 د حسـن فـتـوخ

 مستشار بمحكمة النقض
  رئيس قسم التوثيق والدراسات

 والبحث العلمي
111 

 عمر الصادق. ذ قانون التعميـر والبيئـة
 123 مفوض ملكي باملحكمة اإلدارية بوجدة

 ذ أمحد احلرجاين رقابة قايض اإللغاء عىل رخص التعمري
 135 باحث يف التعمري والعقار

 بشأن املراقبة  66.12قراءة يف القانون رقم 
 وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء

 يونس أبالغ. ذ
 باحث بسلك الدكتوراه 

 طالربا -جامعة حممد اخلامس  –
159 

 

 ركن الترشيع
 

فحةالص القانون  

بتنفيذ ) 2016 غشت 25( 1437من ذي القعدة  21صادر يف  1.16.124ظهري رشيف رقم 
 183 املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمري والبناء 66.12القانون رقم 
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 سم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقضق

  مرصد االجتهاد القضائي
 

 ؤولاملدير املس
 الدكتور حسن فتوخ

رئيس قسم التوثيق والدراسات 
  والبحث العلمي بمحكمة النقض

 األطر
 -خدجية أوسليامن  -رشيدة الدقاقي 

 .حممد العالوي

 البـريـد الـعادي
 شـارع الـنخـيـل  -حمـكمة النـقـض 

 )املغرب(الرباط  - حي الرياض -
 Rev.cour.cassation@gmail.com الربيد االلكرتوين

  0537.28.71.26 اهلـاتف
  0537.71.78.20 الفاكـس
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الرباط - حسان  –زنقة موالي رشيد ، 8  
05 37 72 48 39 : اهلاتف  

05 37 20 04 37 الفاكس   
 

 


