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  السيد الرئيس األول حملكمة النقض تقدمي
  

بكل تقدير واعتزاز نضع بني يدي القارئ الكرمي هذا العدد اجلديد مـن             
جملة قضاء حمكمة النقض، وفاء بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا بالـسهر            
 على نشر املعلومة القضائية والقانونيـة وتـوفري مجيـع األدوات املعرفيـة            

والتواصلية اليت متكن من الولوج إليها واالستفادة منها، إميانا منا بأن االنفتاح            
والتكوين هما مرتكزان أساسيان حلكامة قضائية جيدة ومـدخالن ضـروريان           

  .إلصالح منظومة العدالة
ويتزامن إصدار هذا العدد مع ذكـرى مـرور سـنة علـى االسـتفتاء               

رتقى بالقضاء إىل سلطة مـستقلة      التارخيي حول الدستور اجلديد، الذي ا     
بضمانات وآليات دستورية متعددة ومتكاملة، وكـرس احلـق يف احلـصول            
على املعلومة كإحدى احلقوق األساسـية الـيت يـتعني علـى الـسلطة              
القضائية صيانتها ومحايتها يف ظل دولة احلق واملؤسسات واملواطنة، ويف          

والكرامـة واملـساواة    إطار جمتمع يتمتع فيه اجلميـع بـاألمن واحلريـة           
  .ومقومات العيش الكرمي

ويف هذا السياق، فإن هذا العدد حيتوي بني دفتيه جمموعة هامة مـن             
القرارات اليت عربت من خالهلا خمتلف غرف وأقسام حمكمة النقض عن           
استحضارها هلذه النفحة احلقوقية، والروح الدستورية اليت تروم حتقيـق          

علـى تطبيـق الـضمانات اإلجرائيـة        األمن القضائي من خالل حرصـها       
واملوضوعية أثناء احملاكمـات، وإجيـاد التـوازن بـني حقـوق األفـراد              
واجلماعات ومقاربة احلقوق واحلريات يف أبعادها الثقافيـة واالجتماعيـة          

  .واالقتصادية والعمل على التطبيق العادل للقانون
دها إىل  وقد استهدفنا من خالل هذه القرارات املختلفة اليت يصل عد         

قرابة املائة تلبية االحتياجـات املعرفيـة لكافـة البـاحثني والدارسـني             
واملهتمني، وذلك بنشر قرارات متنوعة تالمس مواضيع قانونية وقـضائية          
ذات ارتباط بقضايا العقار واإلسـكان والوظيفـة العموميـة ومؤسـسات            
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يـة  الدولة واملقاوالت التجارية وممارسة حـق اإلضـراب واجلـرائم املال          
وقضايا األحداث واملخدرات والقضايا األسرية ألفـراد اجلاليـة املقيمـة           
باخلارج، وغريها من القرارات املبدئية ذات األهمية الكـربى، والـيت مـن             
شانها إعطاء حركية ودينامية للنصوص القانونيـة وتـشكل يف نفـس اآلن             

  .مادة علمية للدراسة والتوثيق والتعليق
ان متكـامالن وركيزتـان أساسـيتان يف بنـاء          وألن القضاء والفقه صنو   

العدالة، فقد أفسحنا اجملال أيضا يف هذا العدد جملموعة من الدراسـات            
والتعليقات الرصينة واملتنوعة همت نقطا قانونيـة دقيقـة وإشـكاليات           
قضائية عملية مستهدفني تعميم النقاش خبصوصها وبلورتها إىل مقرتحات         

  .املهتمني بالشأن القانوين والقضائييستفيد منها كافة الفاعلني و
وأملنا كبري يف أن يليب هذا العدد طموح القارئ الكرمي وان يشكل قيمة             
مضافة للخزانة القانونية املغربية وحيفز اجلميع على التفاعل اإلجيـايب          

  .معه بكل موضوعية
ويف اخلتام البد من تقدمي الشكر والتقـدير لكـل العـاملني مبحكمـة       

وأطرا وموظفني على ما أبانوا عنه من تفان كبري وما بذلوه           النقض قضاة   
من جهد عظيم قصد االرتقاء بهذا الصرح العتيد للمكانة اليت تليـق بـه،              
وأدعوهم إىل مواصلة العمل احلثيث والدؤوب لنكون قريبني من انتظارات          
املتقاضني ويف خدمتهم سريا على النهج الرشيد الذي وضع أسسه صاحب           

  .مللك حممد السادس دام له العز والتمكنياجلاللة ا
              قل هذه سبيلي ادعوا إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتـبعين وسـبحان

   صدق اهللا العظيماهللا وما أنا من املشركني
  مصطفى فارس
 الرئيس األول حملكمة النقض
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  اجلزء األول
  قرارات الغرفة املدنية
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  1415 القرار عدد

  2011  مارس 29الصادر بتاريخ 
  1537/1/2/2010 عدداملدين لف يف امل

  
  

  .  احلكم الصادر بتوجيه اليمني املتممة– اليمني ‐إجراءات التحقيق 
احملكمة حني اعتربت أن أحد األطراف مل يعزز ادعاءاته باحلجة 
الكافية وارتأت أن توجه إليه اليمني املتممة،كان عليها أن توجه إليه هذه 

 يف موضوع الدعوى مبقتضى حكم متهيدي على غرار اليمني قبل الفصل
باقي إجراءات التحقيق، مث اعتماد أثر أدائها أو النكول عنها، ما دام ال 
جيوز هلا أن تستويف دليل اإلثبات بعد احلكم يف الدعوى، وال أن تصدر 

  . حكما معلقا على شرط أداء اليمني
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
ئق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من وثا

 أن املطلوب يف 1067/07 ملف مدين 27/7/2009االستئناف ببين مالل بتاريخ 
 جتاور – 23150 صك عقاري عدد –ادعى أنه ميلك أرضا ) ع(النقض مصطفى 

، واتفقا معا على 23151/10ذات الصك عدد ) الطاعن(أرض أخيه املدعى عليه 
زل واحد على الرمسني املذكورين لصغر مساحتهما على أن يؤدي بناء من

املدعى عليه نصيبه يف مصاريف البناء، إال أنه مل يف بالتزامه إذ مكنه من مبلغ 
 درهم، طالبا احلكم 320.000 درهم فقط، يف حني أن تكاليف البناء تبلغ 61018

ه أنه أدى مبالغ  درهم أو إجراء خربة، أجاب املدعى علي150.000عليه بأداء 
 طالبا – درهم وكلف أخويه عبد القادر وفاطمة إلمتام البناء 180.000تصل إىل 

إجراء خربة مع خصم املبلغ الذي أداه، فقضت احملكمة االبتدائية برفض 
 96000الطلب حبكم ألغته حمكمة االستئناف وقضت على املدعى عليه بأدائه 

 بناء على أن الواجب أداؤه هو مبلغ درهم مع ميني املدعي على قاعدة النكول
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وهو القرار املطلوب . تتميما لإلثبات) املدعي( درهم مع ميني املستأنف 96000
  .نقضه

  :يف شأن الفرع األول من الوسيلة الثالثة
م، ذلك أنه من .م. من ق87وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 

راءات التحقيق ومبقتضى حكم شروط أداء اليمني املتممة أن يتم ذلك خالل إج
  .متهيدي

حقا، حيث إن احملكمة حني اعتربت أحد األطراف مل يعزز ادعاءاته 
باحلجة الكافية وارتأت أن توجه إليه اليمني كان عليها أن توجه إليه هذه اليمني 
قبل الفصل يف موضوع الدعوى مث اعتماد أثر أدائها أو النكول عنها ما دام ال 

تويف دليل اإلثبات بعد احلكم يف الدعوى وال أن تصدر حكما جيوز هلا أن تس
معلقا على شرط أداء اليمني، والقرار املطعون فيه حني  قضى يف منطوقه 

 درهم 96000بإلغاء احلكم االبتدائي واحلكم من جديد على املستأنف عليه بأداء 
داء على  يكون قد علق ما قضى به من أ–مع ميني املستأنف على قاعدة النكول 

  .م، وتعرض بذلك للنقض.م. من ق87شرط أداء اليمني، وخالف الفصل 
 

  لـهـذه األسـبـاب
  . بنقض القرار املطعون فيه األعلىاجمللس قضى

 ‐سعيدة بنموسى   السيدة: املقرر‐ نور الدين لربيس  السيد:رئيسال
  . حسن تايب السيد:احملامي العام
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  تعليق

  اليمني املتممةطبيعة احلكم الصادر بتوجيه 
  حممد اجملدويب اإلدريسي
  دكتور يف احلقوق
  رئيس غرفة مبحكمة النقض

  
  

  : متهيد 
، وقد عرفها 1اليمني إخبار عن أمر مع إشهاد اهللا تعاىل على صدق اخلرب

احللف مبعظم تأكيدا لدعواه أو ملا عزم على "الزنايت يف اللباب بقوله اليمني هو 
 االلتزاماتاليت قررها قانون  دى وسائل اإلثبات ، وهي تعد إح2"فعله أو تركه

وسائل : " منه إىل أن 404والعقود على سبيل احلصر، وذلك بإشارته يف الفصل 
 ‐ 3  احلجة الكتابية،‐ 2  إقرار اخلصم،‐ 1 :اإلثبات اليت يقررها القانون هي 

    ." اليمني والنكول عنها‐ 5  القرينة،‐ 4شهادة الشهود، 
 تعداد وسائل آخر يف رتبتاغة هذا املقتضى أن اليمني  صيمن ويظهر

، وما أعقبه من تنظيم لكل يف هذا الرتتيب  فإنه روعياإلثبات،وعلى ما يبدو
 وإثبات الرباءة منها، االلتزامات، مدى قوة الدليل يف إثبات ةوسيلة على حد

لدليل ويف مرتبة أقل ا حبيث يوجد اإلقرار يف الصدارة باعتباره سيد األدلة،
وبعده شهادة الشهود، وهكذا دواليك إىل أن نصل إىل أسفل الرتتيب  الكتايب،

لنجد اليمني، بل إن هذه األخرية توجد يف درجة أدىن من القرينة، رغم أن هذه 
  .  3 ليعتد بها قانونااليمني  إىل  أحيانا الوسيلة حتتاج

                                                 

مطبعة . وسائل اإلثبات يف التشريع املدين املغريب :إدريس  عبدالوي،قرب هذا التعريف راجع العلوي ال ‐  1
  .174 ، ص1990النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، طبعة 

دار .  القضائياالجتهادإشكاالت اليمني بني القانون والفقه اإلسالمي على ضوء : أشار إليه بادن، حممد ‐  2
 .5، ص 2002، سنة 1القلم،الرباط،الطبعة 

لقرائن اليت مل يقررها القانون ال يتم  قبوهلا ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة، مامل لنسبة ل با‐  3
 . من قانون اإللتزامات والعقود455لفصل انظر ا. مىت رأى القاضي وجوب أدائها تؤيد باليمني ممن يتمسك بها
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 لليمني بفصل فريد  والعقود اكتفى يف تنظيمهااللتزاماتكما يتبني أن قانون 
األحكام املتعلقة باليمني يف   منه، أحال فيه فقط إىل460ومقتضب هو الفصل 

قانون املسطرة املدنية، بينما هذه األحكام هلا طابع إجرائي حمض وال  تتضمن 
 وقد كان حريا باملشرع مواصلة ،قواعد موضوعية كعبء اإلثبات وقوة الدليل

اقي وسائل اإلثبات، حبيث ميز يف التنظيم بني النهج الذي  اتبعه بالنسبة لب
القواعد اإلجرائية لإلثبات واليت نظمها يف قانون  الشكل أي قانون املسطرة 

، وبني القواعد املوضوعية لإلثبات، "إجراءات التحقيق: "املدنية حتت تسمية
ل  والعقود، حبيث يوجد تقابااللتزاماتواليت نظمها يف قانون املوضوع أي قانون 

بني القانونني، فمثال القواعد املوضوعية لشهادة الشهود يف قانون املوضوع 
 يف قانون الشكل مسطرة األحباث، واحلجة الكتابية يتم إثبات أو دحض اتقابله

. صحتها إجرائيا عن طريق مسطرة حتقيق اخلطوط والزور الفرعي  
ات، وكذا ويبدو من الدرجة املتدنية لليمني يف سلم ترتيب وسائل اإلثب

 والعقود الصادر بداية االلتزاماتتنظيمها الناقص واملعيب، أن واضعي قانون 
 قد تعمدوا التقليل من شأن اليمني يف 1913غشت  12عهد احلماية الفرنسية يف 

اليمني تعترب الدليل  وبهذا الصدد نشري إىل أن  مرجعيتها الدينية،بسبباإلثبات 
، مبا يف ذلك الدول 4لدول يف قوانينها الوضعيةالديين الوحيد الذي احتفظت به ا

العلمانية كفرنسا، ويربر بعض املتنطعني ذلك بالقول أن اليمني يف جمتمع علماين 
اإلنسان، وأن  ، بل يقصد بها خماطبة ضمري5ال يقصد بها إثارة الوازع الديين

نص عليها أهميتها ال تكمن يف العقوبة األخروية، بل يف العقوبة الدنيوية اليت ي
 أن هذه الدول نعتقد، يف حني أننا 6القانون اجلنائي عند أداء اليمني الكاذبة

 واليت اعتادوا ،مضطرة جملاراة مواطنيها يف تشبتهم بهذه الوسيلة يف اإلثبات
عليها منذ غابر األزمان، وأن الدليل الديين سيبقى قائما ما بقي الدين متأصال يف 

  .ر عن نظام الدولة السياسي أو القانوينوجدان اإلنسان،  بصرف النظ
مكانها نرى أن اليمني التشريع يف ترتيبه لوسائل اإلثبات وعلى خالف نهج 
اخلصم املعترب سيد األدلة،   وأن األقرب هلا هو إقراراملستحق هو الصدارة،

فاليمني تكون مع اإلقرار صورتني متقابلتني لنظام واحد هو نظام شهادة 
                                                 

ادة والكتابة، ويالحظ أن بعض التشريعات  األدلة الدينية تعايشت منذ القدمي مع األدلة املادية كالشه‐  4
  .كروسيا وبولونيا قامت حبذف اليمني كوسيلة إثبات واستبدلتها بإنذار أو وعد موثوق به

LEVY-JEAN PHILIPPE: (l'évolution de la preuve, des origines à nos jours) Société JEAN 
BODIN,XIX, LA PREUVE, p49. 

5  ‐ HEMARD, JEAN : (la preuve en Europe occidentale). Société BODIN,  p21.  
6‐  BLANC, EMMANUEL: Nouveau code de procédure civile commenté dans l'ordre des articles.Paris, 

L.J.N.A. p233. 
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قرار يشهد اخلصم على واقعة ضد مصلحته، أما يف اليمني فإنه ففي اإل: اخلصوم
يشهد على واقعة لصاحله، وألن الواقعة حمل اإلقرار ضد مصلحة املقر فقد 
رأى القانون أن هذا يكفي لضمان مطابقة اإلقرار للحقيقة، إذ عادة ال يشهد 

ه لضمان اخلصم على نفسه إال صدقا، أما إذا كانت الواقعة ملصلحة اخلصم فإن
يف تقديري أن اليمني تفوق أحيانا  اإلقرار يف و، 7صدقه جيب حتليفه اليمني

 من طرف ه ب االعتدادعدمواإلقرار ة االعتبار القانوين، ذلك أنه  ميكن جتزئ
 يف حني أن اليمني إذا كانت حامسة 9، كما ميكن للخصم الرجوع فيه8القاضي

 وليس على القاضي، وال له أن يتحرى تعد حجة قاطعة على الواقعة اليت أثبتتها،
ويبحث يف مطابقة ما حلف يف شأنه مع احلقيقة، كما ال يقبل من خصم احلالف 

  . 10أي إثبات لنقض ما وقع فيه اليمني
وتنقسم اليمني إىل عدة تقسيمات من حيث موضوعها  حبسب ما تعلق 

بني ميني مييز أو القانون املدين ومن حيث إجراءاتها  11األمر بالفقه اإلسالمي
 يوجهها أحد اخلصوم لآلخر ليحسم بها النزاع وتسمى اليمني احلامسة، وميني

يوجهها القاضي ألحد اخلصمني ليستكمل بها ما نقص من أدلة اإلثبات، وتسمى 
 معا حتت اإلجراءين  هذينواملالحظ أن املشرع املغريب  نظم. اليمني املتممة

 من قانون املسطرة املدنية، 88 إىل 85 من يف الفصول "اليمني" :عنوان واحد هو
  85دون أن مييزهما من حيث الوصف، وإمنا يفهم ذلك من مضمون الفصل 

 ودون أن يقرنهما بقاعدة النكول  املشار إليها   بالنسبة للثانية،87بالنسبة لألوىل و
جاعال اليمني احلامسة هي األصل  من قانون االلتزامات والعقود، 404يف الفصل 

، واعتربهما معا من بني إجراءات التحقيق 12فيما يتعلق بإجراءات أداء اليمني
كاخلربة واملعاينة، مرتاجعا عما كان يتبعه يف قانون املسطرة املدنية القدمي 

بصفة مستقلة عن أوردها  نظم اليمني احلامسة دون اليمني املتممة، وإذ، 1913
لقضائية واليمني املهنية اليت يؤديها مل يفصل بني اليمني ا إجراءات التحقيق، كما

                                                 

 .619.، ص2ط . الوسيط يف قانون القضاء املدين:  وايل، فتحي‐  7

  .العقود وااللتزامات من قانون 415الفصل  ‐  8
 . والعقودااللتزامات من قانون 414الفصل  ‐  9

 .259ص  ،1985  طبعة.أحكام اإلثبات :رضا  املزغين، ‐  10

 ميني التهمة واليمني مع الشاهد وميني القضاء،و اإلنكارميني : اليمني حبسب الفقه املالكي تنقسم إىل ‐  11
وسائل  :راجع مؤلف ابن معجوز، حممد التوسع، ملزيد من .االستحقاق وميني االستظهاروينضاف إليها ميني 

وخبصوص  يليها،  وما253البيضاء، ص  الدار  مطبعة النجاح اجلديدة،1995طبعة  .اإلثبات يف الفقه اإلسالمي
منشور مبجلة حمكمة . الوصايا املسترتة يف القانون املغريب : تطبيقات القضاء املغريب راجع مقال منصف، حسن

 .232 و231 ، ص1، العدد "يةملفات عقار"النقض 

  .من قانون املسطرة املدنية 86انظر الفصل  ‐  12



 

  ص 10   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  الرقمي    اإلصدار‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

القضاة واحملامون وكتاب الضبط قبل ممارستهم للمهنة بالرغم من اختالف 
  .طبيعتهما

 مارس 29 الصادر بتاريخ 1415وإن قرار اجمللس األعلى املنشور أعاله عدد 
  تناول جانبا إجرائيا يف  اليمني،1537/1/2/2010 يف امللف املدين عدد 2011

طبيعة احلكم الصادر بتوجيه اليمني املتممة، مبديا رأيا اجتهاديا دا وحتدي
خبصوص ما إذا كان يتوجب إصدار حكم متهيدي بشأن اليمني املتممة أم أنه 

  بإمكان احملكمة إصدار حكم نهائي معلق على شرط أداء  اليمني؟ 
ق إىل والتطراليمني املتممة، التعريف بوتعليقا على القرار املذكور ارتأيت 

إلشكال القانوين إجراءاتها من بدايتها على نهايتها، مبديا الرأي اخلاص يف ا
  .الزمينيف سياقه املذكور 
  : التعريف باليمني املتممة‐أوال 

ميني : "اليمني املتممة وتسمى أيضا اليمني املكملة أو ميني االستيفاء هي
 اقتناعه إذا كان يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ألي من اخلصمني ليكمل بها

الدليل املقدم من طرف اخلصم املوجهة له غري كاف أو ناقص أو غري 
، ولقد أشار إليها قانون املسطرة املدنية، دون أن يعرفها، يف الفصل "مستوف

إذا اعتربت احملكمة أن أحد األطراف مل يعزز ادعاءاته : " منه بنصه87/1
اليمني إىل هذا الطرف حبكم يبني باحلجة الكافية أمكن هلا تلقائيا أن توجه 

  ".الوقائع اليت ستتلقى اليمني بشأنها
ويتبني من هذا، أن اليمني املتممة إجراء يتدخل بواسطته القاضي يف عملية 
اإلثبات، فال يكتفي فقط بتقدير األدلة املقدمة إليه من طرف اخلصوم بل 

أحد اخلصمني يسعى من جانبه إىل تكملة الدليل الناقص، إذ هو يطلب من 
  . التعبري عن حسن نيته وصدق ادعاءاته تكملة للدليل الذي قدمه يف الدعوى

إىل اليمني ويرى جانب من الفقه املصري أنه حيسن بالقاضي أال يلجأ 
 إال عند الضرورة، ألنه ليس من وظيفته أن يضيف للخصم دليال على املتممة

صر يف تقدير األدلة املقدمة إليه األدلة اليت قدمها يف الدعوى وإمنا وظيفته تنح
  .13من اخلصوم

  
  

                                                 
 . 160، ص 7، مطبعة الفكر العريب، الطبعة 2اجلزء .رسالة اإلثبات:  نشأت، أمحد ‐  13
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  : توجيه اليمني املتممة‐ثانيا 
اليمني املتممة ال يوجهها أحد اخلصوم إىل خصمه، كما هو احلال بالنسبة 
لليمني احلامسة بل القاضي هو وحده الذي له احلق يف توجيهها، فاليمني املتممة 

  .هي ملك القاضي ال ملك اخلصوم
يس هناك ما مينع اخلصم من اقرتاح توجيهها إليه، إذا ما اعترب ونرى أنه ل

أنه قدم أدلة ناقصة، وله أن يقرتح توجيهها إىل خصمه إذا ما اعترب أن خصمه مل 
  .يقدم األدلة الكافية، ويبقى القاضي يف مجيع األحوال حرا يف توجيهها من عدمه

توجيه اليمني فال تثريب على حمكمة املوضوع إن مل تستعمل حقها يف 
املتممة، إذ هي من الرخص القانونية اليت تستعملها إن شاءت، بال إلزام عليها يف 

  .14ذلك ولو حتققت شروط احلق يف توجيهها
وللقاضي أن يوجه اليمني املتممة ألي واحد من اخلصمني سواء كان مدعيا 

والغالب ، "البينة على املدعي"أو مدعى عليه، فال تطبق يف هذه احلالة قاعدة 
أن القاضي يوجه اليمني املتممة للخصم الذي قدم ما جيعل دعواه قريبة 

  .15التصديق أو الذي يراه أجدر بالثقة
  :ويتعني على القاضي أن يراعي قبل توجيه اليمني املتممة ما يلي

ألن اليمني املتممة تكمل ما ينقص :  أال تكون الدعوى خالية من كل دليل‐ 1
 هذا على خالف اليمني احلامسة اليت 16، لكنها ال تقوم مقامهمن الدليل القانوين

ميكن توجيهها ولو يف غياب الدليل، ولقد أشار إىل ذلك اجمللس األعلى يف قراره 
أن اليمني املتممة تكمل : " إىل82182 ملف عدد 23/11/1983 وتاريخ 1726عدد 

عي دليال اعتربته أدلة اإلثبات وليست بديال هلا، فال توجه إال إذا أقام املد
احملكمة غري كامل، فال ميكن أن تكون وحدها أساسا للقضاء حبق وقع 

  ". 17إنكاره
إن اليمني املتممة توجه يف حال وجود :  أال يكون يف الدعوى دليل كامل‐ 2

دليل ناقص يتعني استيفاؤه أو إمتامه أو تكملته، أما إذا وجد دليل كامل فيتعني 

                                                 
طرق وأدلة اإلثبات، دار :  ق مشار إليه عند طلبة، أنور44 س 102 طعن 15/11/1977 نقض مصري – 14

 .584ص ، 1987الفكر العريب، 

 .577، ص 307، نبذة 2. ج. الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد:  السنهوري، عبد الرزاق– 15

  .682، ص 1. أصول اإلثبات وإجراءاته، ج:  مرقس سليمان– 16
  .18 ص 36‐35 منشور يف قضاء اجمللس األعلى، عدد – 17
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ونرى أن توجيه اليمني املتممة يف حال وجود .  أساسهعلى القاضي أن حيكم على
  .دليل كامل هو مبثابة تزيد ال قيمة له

  : احلكم الصادر بتوجيه اليمني املتممة ‐ثالثا  
إن اليمني املتممة على خالف اليمني احلامسة ميكن أن يأمر بها القاضي 

وجيهها للخصم تلقائيا وبدون طلب من أحد اخلصوم، ويتعني عليه إذا ما أراد ت
أن يصدر حكما بذلك، يتضمن الوقائع اليت ستتلقى اليمني بشأنها، وهذا ما أشار 

  . من قانون املسطرة املدنية87إليه املشرع املغريب يف الفصل 
وكما سلف ذكره فإن هناك خالفا فقهيا وقضائيا حول طبيعة احلكم 

لس األعلى موضوع هذا الصادر بتوجيه اليمني املتممة، وهو ما تناوله قرار اجمل
 يف امللف املدين عدد 29/3/2011 الصادر بتاريخ 1415التعليق عدد 

احملكمة حني اعتربت أحد األطراف مل " والذي جاء فيه أن 1537/1/2/2010
يعزز ادعاءاته باحلجة الكافية وارتأت أن توجه إليه اليمني كان عليها أن توجه 

الدعوى مث اعتماد أثر أدائها أو النكول إليه هذه اليمني قبل الفصل يف موضوع 
عنها ما دام ال جيوز هلا أن تستويف دليل اإلثبات بعد احلكم يف الدعوى، وال أن 

 من 87تصدر حكما معلقا على شرط أداء اليمني، وإال تكون قد خالفت الفصل 
  ".قانون املسطرة املدنية

 2360اره عدد وهو قرار يؤكد ما سبق للمجلس األعلى أن عرب عنه يف قر
توجيه اليمني املتممة من : " جاء فيه2360 ملف عدد 19/12/1984صادر بتاريخ 

طرف احملكمة يعد إجراء من إجراءات التحقيق ينبغي أن يصدر بشأنه حكم 
متهيدي، وال يبت يف الدعوى إال بعد تنفيذه بأداء اليمني، وأن احملكمة ملا فصلت 

 اليمني املتممة اليت يعترب استيفاؤها وسيلة يف النزاع حبكم معلق على شرط أداء
  ".18إثبات تكون قد خرقت القانون

 2258وعلى خالف هذا املوقف فقد سبق للمجلس األعلى يف قراره عدد 
الوارد يف " احلكم" إىل تأويل لفظ 1114/86 ملف عدد 26/9/1991صادر بتاريخ 

ملتممة بأنه يقصد به  من قانون املسطرة املدنية واملتعلق باليمني ا87الفصل 
لكن حيث : "فقد جاء فيه" احلكم التمهيدي"وليس " احلكم املوضوعي"املشرع 

 من قانون املسطرة املدنية املتعلق باليمني املتممة ينص على أن 87أن  الفصل 
احملكمة قد توجه اليمني حبكم يبني الوقائع اليت ستتلقى اليمني بشأنها، واحلكم 

دي املتعلق بإجراءات البحث، وإمنا يعين احلكم املوضوعي ال يعين احلكم التمهي
                                                 

  .63. ، ص1986، سنة 39قضاء اجمللس األعلى، عدد منشور مبجلة  ‐  18
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الذي حيكم باحلق مقابل أداء اليمني من طرف ومن حكم  له باحلق، ويؤيد هذا 
  :التفسري عدة اعتبارات

 إن احلكم إذا أطلق ينصرف إىل احلكم املوضوعي ال إىل احلكم ‐ 1
  .التمهيدي

فذ لصاحب احلق إال بعد أدائه  إن احلكم املعلق على أداء اليمني ال ين‐ 2
 من قانون املسطرة املدنية، وهذا يعين أن احلكم 444اليمني طبقا للفصل 

باليمني يكون يف مقابل احلق وال يكون يف مقابل احلكم، ولذلك فاليمني احلامسة 
ملا كانت يف مقابل احلكم باحلق مل حيتج املشرع إىل التنصيص على احلكم ألنها 

 باحلق، وأن اليمني املتممة ملا كانت يف مقابل احلق احتاج إىل تؤدى قبل احلكم
  .التنصيص على احلكم باليمني يف مقابل احلق

 إن النص إذا كان يف حاجة إىل تفسري فإنه جيب تفسريه طبقا للشريعة ‐ 3
اإلسالمية اليت جتعل اليمني مقدسة ويلزم بها صاحب احلق يف مقابل تسلم 

باحلق الذي قد يتعرض لإللغاء بالطعن، ويصبح أداء احلق، ال مقابل احلكم 
اليمني الذي أداه مسلم بدون مقابل، هلذا يكون احلكم الذي حكم على املدعى 

 ".عليه باملبلغ املطلوب مع اليمني يف حمله

 على ما جاء يف هذا القرار األخري نرى أنه ال يصح تأويل مقتضيات وتعليقا
ون املسطرة املدنية بالرجوع إىل أحكام الفقه اليمني املتممة الواردة يف قان

، بل يذهب عبد 19اإلسالمي الختالف مرجعيتهما ووجود فروق كبرية بينهما
أن إخضاع أحكام األميان الشرعية : "القادر الرافعي أبعد من ذلك بالقول 

إلجراءات املسطرة املدنية فيما يتعلق باليمني احلامسة واليمني املتممة 
مبا يعين أن ذلك ينهض سببا من  .20" طرفها هو خرق للقانوناملنظمتني من
  .أسباب النقض

 من قانون املسطرة 87ن املشرع بإشارته يف الفصل فإ ومن جهة ثانية 
مل " حكم يبني الوقائع اليت ستتلقى اليمني املتممة بشأنها"املدنية إىل صدور 

نظر عن طبيعته  بصرف البتوجيه هذه اليمني" حكم"يقصد التأكيد على صدور 
ببيان الوقائع اليت ستتلقى "وإمنا قصد إلزام  القاضي  ،حكما متهيديا أو موضوعيا

                                                 
وقف عليها حممد    بني اليمني يف الفقه اإلسالمي وقانون املسطرة املدنية متعددة،االختالفأوجه  ‐  19

مرجع .  القضائياالجتهادإشكاالت اليمني بني القانون والفقه اإلسالمي على ضوء : بادن  يف مؤلفه 
  .5سابق، ص 

، 76جملة احملاكم املغربية، العدد  .دنيةاألميان الشرعية وقانون املسطرة امل: الرافعي، عبد القادر  ‐  20
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بالواقعة حمل على علم  املوجهة إليه ليكون اخلصم " هذه اليمني بشأنها
  يف حني أنه يف ،دون أن يفاجأ بذلك من طرف القاضي وقت أداء اليمني،اإلثبات

 اليت ستتلقى بشأنها هذه اليمني بل  الوقائعي ببياناليمني احلامسة ال يلزم القاض
اخلصم الذي يوجه هذه اليمني هو الذي حيدد الواقعة حمل اإلثبات من حيث 

   .نطاقها ومضمونها
 يصدرمبا فيها اليمني أن مجيع إجراءات التحقيق نؤكد على ومن جهة ثالثة 

 55/1 الفصل ن  حبسب ما يستفاد مبشأنها حكم متهيدي قبل الفصل يف الدعوى
قتضيات العامة إلجراءات التحقيق  الوارد ضمن املمن قانون املسطرة املدنية

Les mesures d'instruction،ميكن للقاضي بناء على طلب " : على أنه الذي ينص
األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت يف جوهر الدعوى بإجراء خربة أو 

 أو حتقيق اخلطوط أو أي إجراء آخر من وقوف على عني املكان أو حبث
، من ضرورة 22 الفقه هب إليه بعضذنتفق مع ما  بهذا الو. 21"إجراءات التحقيق

التمييز بني اليمني املتممة واليمني احلامسة،  معتربا أن هذه األخرية مل يستلزم 
سب ما يستفاد  حباملشرع توجيهها حبكم متهيدي وإمنا أوجب توجيهها باجللسة

 : من قانون املسطرة املدنية اليت نصت على أنه 85 من الفصل 1 الفقرةمن  
إذا وجه أحد األطراف اليمني إىل خصمه إلثبات ادعاء أوردها هذا األخري حلسم "

النزاع نهائيا فإن اخلصم يؤدي اليمني يف اجللسة حبضور الطرف اآلخر أو بعد 
يف " اجللسة "    أورد لفظ أن املشرع عندما ونعتقد، "استدعائه بصفة قانونية

املقتضى املذكور كان يقصد تعيني مكان أداء اليمني وليس طريقة توجيه 
  . اليمني
إىل أن اليمني املتممة صل إىل القول خبصوص اإلشكال موضوع التعليق لن

  مادامت تصدر يف إطار إجراءات  التحقيق،جيب أن تصدر يف شكل حكم متهيدي
من تعليق تنفيذ حكم موضوعي على أداء  قانونا  أنه ليس هناك ما مينعإال 

  املسطرة املدنية وقواعد الفقه  من قانون444الفصل وأن سند ذلك اليمني، 
املالكي  علما أن حماكم املوضوع  اعتادت على هذا األمر خاصة يف  دعاوى 

يف هذه احلالة ال نكون أمام النفقة  واسرتداد احلوائج و العقار غري احملفظ، و
   من قانون املسطرة املدنية،88و 87 نيالفصلاليت مت تنظيمها يف تممة امليمني لا

                                                 
تعمد عدم ذكر اليمني من بني إجراءات التحقيق، مما يؤكد ما سبق لنا ذكره خبصوص مت  أيضا  وهنا‐  21

  .   التقليل من شأن اليمني
مطبعة  ،1طرق اإلثبات يف ميدان األحوال الشخصية واملرياث اجلزء :فتحاوي، عبد العزيز  ‐  22

  26، ص 1996حملمدية، فضالة،ا
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وقريبا . وإمنا يرجع إىل القواعد املوضوعية واإلجرائية لليمني يف الفقه اإلسالمي
 9/5/2001 بتاريخ 1764 قرار سابق  للمجلس األعلى عدد من هذا الرأي جاء يف

اليمني مع تطبيق قاعدة : "‐ منشور غري– 2250/1/1/2000يف امللف املدين 
النكول هي حكم موضوعي يتوقف تنفيذ احلكم على القيام به طبقا ألحكام 

 من قانون املسطرة املدنية، وال تستوجب بالضرورة صدور حكم 444الفصل 
متهيدي مستقل بها قبل الفصل يف املوضوع وهو مطابق للفقه املعمول به يف 

  . "يمني يف عجز مدع عن التبينيواملدعى عليه بال" التحفة"
نفضل أن تتالىف احملاكم تعليق أحكامها على أداء اليمني  جتنبا ومع ذلك 

اليمني أو أداء للصعوبات اليت ميكن أن تطرأ عند التنفيذ كموت احملكوم عليه ب
تبليغه احلكم  املطلوب تنفيذه، عالوة على أنه يرتك لقسم التنفيذ سلطة  رذتع

  .  23مهامه ليتصرف يف جمال هو من صميم اختصاص القاضيتتجاوز  نطاق 
  : أداء اليمني املتممة‐رابعا 

صيغة اليمني املتممة وال  هو املختص بتحديد إن القاضي:  صيغة اليمني‐ 1
يلتفت إىل قبول اخلصم أو اعرتاضه عليها بينما يف اليمني احلامسة فإن من 

  . يوجهها من اخلصوم هو الذي حيدد صيغتها
أقسم باهللا : "يؤدي الطرف اليمني يف مجيع األحوال مستهال بالعبارة اآلتيةو
، فاملشرع املغريب مل ينص على شكليات )م.م. من ق85/2الفصل (، "العظيم

أخرى ألداء اليمني، وإن كان العمل جرى على أن اخلصم يؤدي اليمني رافعا يده 
  .24اليمىن

 املوضوع يف عهد احلماية 1913وقد كان قانون املسطرة املدنية القدمي 
عند أداء اليمني فقد كانت صيغة " القسم باهللا العظيم"الفرنسية ال ينص على 

، ولقد لوحظ أن املغاربة يف عهد )863الفصل " (أحلف على ذلك"القسم هي 
احلماية مل  يكونوا يكرتثون بهذا اإلجراء مادامت اليمني كان تؤدى وفق الصيغة 

، لذا كان اعتماد 25ونها كانت تؤدى أمام قضاة فرنسينياملذكورة، فضال عن ك
صيغة إسالمية لليمني أثره احلميد يف إعطاء هذا اإلجراء قيمته وقدسيته، فلقد 
                                                 

 جاء فيه خبصوص أداء اليمني أمام القاضي 29/12/1989 بتاريخ 1886 انظر قرار اجمللس األعلى عدد ‐  23
إن تعليق تنفيذ حكم على أداء اليمني ال ينايف أنها تؤدى أمام القاضي خصوصا وأن القانون : "أو أمام قسم التنفيذ 

  ."م.م. من ق444ذا كان معلقا على أدائها طبق ما نص عليه الفصل يسمح بتأجيل اليمني إىل حني التنفيذ إ
، وإن كان ميكن ربط ذلك بكون اليمني مسيت كذلك ألنه إذا حلف  وهو تقليد ال جند له سندا قانونيا– 24

 . الشخص وضع يده اليمىن يف ميني صاحبه

25 – Cf CAILLE, JACQUES: Extrait de l'organisation judiciaire et procédure Paris. L.G.D.J ; 1948, p 240 



 

  ص 16   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  الرقمي    اإلصدار‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

ال حتلفوا بآبائكم وال بالطواغيت ومن كان منكم "جاء يف حديث نبوي شريف 
  ".26حالفا فليحلف باهللا أو ليدر

 املتممة وفق الشكليات والشروط تؤدى اليمني :  كيفية أداء اليمني‐ 2
  .27املتعلقة باليمني احلامسة

 تؤدى يف اجللسة، أمام قاض يساعده كاتب  املتممةاليمني واألصل أن  
الضبط، على أنه استثناء ميكن للمحكمة يف حالة ما إذا عاق الطرف مانع مشروع 

اض أو اليمني أمام ق هذه وثابت بصفة قانونية من احلضور باجللسة أن تؤدى 
هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط، وإذا كان الطرف الذي 
وجهت إليه اليمني أوردت يسكن يف مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن 

  .  اليمني أمام احملكمة االبتدائية حملل موطنه هذهيؤدي
عد  أن تأمر دائما ب28م املعدل.م. من ق88كما ميكن للمحكمة طبقا للفصل 

اتفاق األطراف على أن تؤدى اليمني طبقا للشروط اليت تلزم دينيا ضمري من 
يؤديه،كأن يتفق اخلصمان على أدائها باملسجد، وهذا يستلزم حتما اتفاق 
الطرفني معا، ويف حالة حصوله يثبت ذلك يف احلكم الذي حيدد الوقائع اليت 

  .   إلمتام تأديتهاتستوىف اليمني عليها واألجل واحملل والشروط احملددة
واملالحظ أنه بالرجوع إىل إجراءات التحقيق املتبعة أمام حماكم االستئناف  

لمستشار أعطى ل املشرع املغريب يتبني أنم .م. من ق336 الفصل حتديداو
املأمور بها من طرف هيئة احلكم  ما مل املقرر سلطة تنفيذ إجراءات التحقيق 

: مستعرضا هذه اإلجراءات واحدة واحدة وهي تقرر هذه األخرية قيامها بذلك، 
الوقوف على عني املكان واألحباث واحلضور الشخصي وحتقيق اخلطوط 

جراءات، فهل هذا يعين أن من بني هذه اإلاليمني ه أسقط  غري أنوالزور الفرعي،
اليمني وأن ذلك من اختصاص هيئة احلكم ليس من حقه تلقي املستشار املقرر 
  ؟اجلماعية لوحدها

 أن املستشار املقرر ال ميلك حق إصدار أوامر بإجراء حتقيق فيها حقا
م وأن األمر بتوجيه اليمني .م. من ق334مساس بالدعوى األصلية تطبيقا للفصل 

 أنه يف احلالة إالفيه مساس بالدعوى األصلية، وأنه سيقيد هيئة احلكم اجلماعية، 
ا نرى أنه ليس هناك ما مينع من اليت يصدر فيها هذا األمر عن هيئة احلكم فإنن

                                                 

  . رواه النسائي وابن ماجه ومسلم– 26
  م.م. من ق87 تبعا للفقرة الثانية من الفصل ‐  27
 .10/9/1993بتاريخ  الصادر  1‐93‐202 مبقتضى الظهري الشريف مبثابة قانون رقم ‐  28
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تلقي اليمني من طرف املستشار املقرر بل إنه مقدم دائما على هيئة احلكم يف 
م .م. من ق336كما هو واضح من صياغة الفصل تنفيذ إجراءات التحقيق 

  .املذكور
   اليمني املتممة نتيجة أداء: خامسا

ء نفسه رغبة منه يف اليمني املتممة ليست إال إجراء يتخذه القاضي من تلقا
حتري احلقيقة، مث يكون له من بعد اختاذه سلطة مطلقة يف تقدير نتيجته، فهي 

  .ليست حجة ملزمة للقاضي بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها اخلصم أو ال
إذا وجه القاضي اليمني املتممة إىل اخلصم حق هلذا األخري أن ينكل عن ف

حيق له أن يردها، ألن القاضي هو الذي وجهها له أدائها أو أن يؤديها، على أنه ال 
  .ال اخلصم

فإن ذلك ال يعين أنه سيتعرض ال حمالة  فإذا نكل اخلصم عن أدائها،
خلسارة دعواه أو دفعه، على خالف األمر بالنسبة لليمني احلامسة، إذ من 

يه املمكن أن يعيد القاضي تقدير األدلة من جديد وحيكم لفائدته، أو أن يقرر توج
  .اليمني املتممة إىل اخلصم اآلخر

وإذا أدى اخلصم اليمني املتممة املوجهة إليه من طرف القاضي فإن ذلك ال 
يعين أيضا وبالضرورة أنه سيحكم له، بل يبقى للقاضي أن يقدر األدلة ما نقص 

  /.. اليمني هذهمنها وما اكتمل بأداء
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  1488القرار عدد 

  2011 أبريل 5الصادر بتاريخ 
  1690/1/6/2010عدد املدين لف  امليف

  
  

  . الضرورة– اهلدم وإعادة البناء ‐إفراغ 
  . أثره على سري املرفق العمومي– مساكن وظيفية ‐

 املتعلق بكراء األماكن 25/12/1980 من ظهري 15ال يشرتط الفصل 
 من أجل فراغاإلباملعدة للسكىن ولالستعمال املهين لتصحيح اإلشعار 

 يستفاد منهوإمنا ، آيال للسقوطبناء أن يكون احملل املكرى اهلدم وإعادة ال
  .هدم البناء القائميقتضي بالضرورة  إنشاؤه املراد أن يكون البناء

 ال يعرقل سري املرفق املساكن الوظيفيةإفراغ موظفي إدارة عامة من 
  .العمومي

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

) و( قدمت ثورية 5/6/2007خ  أنه بتاري،حيث يستفاد من مستندات امللف
مقاال إىل احملكمة االبتدائية بالرباط عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها 

 3 حسان واملتكونة من طابق أرضي و13العمارة الكائنة بزنقة موالي ادريس رقم 
 وأنها قررت هدم العمارة وإعادة بنائها وهي مشتملة ،طوابق وأن بناءها قدمي

 ،وقد أشعرت املكرتية بذلك وبقي اإلشعار بدون جواب ، طوابق5على كهف و
طالبة لذلك احلكم على املدعى عليها ومن معها بإفراغ العمارة موضوع العالقة 

 درهم 2500الكرائية منها ومن يقوم مقامها حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 
ونسخة  معززة مقاهلا برخصة البناء وتصميم العمارة اجلديدة ،عن كل يوم تأخري

وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن املدعية تريد . إشعار مع حمضر تبليغه
فسخ الكراء والتجأت إىل طلب اإلفراغ من أجل اهلدم وإعادة البناء رغم أن 
الضرورة اليت يشرتطها القانون غري واردة وأن املصلحة العامة تقتضي اإلبقاء 

عد إجراء خربة أصدرت احملكمة على عقد الكراء الستمرار املرفق العمومي وب
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 وفق 15/121/07 يف امللف رقم 207 حكمها رقم 18/12/2007االبتدائية بتاريخ 
املقال، استأنفه احملكوم عليهم فأيدته حمكمة االستئناف املذكورة مبقتضى 

  : قرارها املطعون فيه بالنقض من طرف املستأنف بوسيلتني
األوىل بانعدام التعليل وخرق حيث يعيب الطاعنون القرار يف الوسيلة 

 ذلك أنهم ، وعدم توفر شروط اإلفراغ25/12/1980 من ظهري 15القانون الفصل 
دفعوا بانعدام حالة الضرورة املربرة هلدم البناء وهدم عمارة من أجل بناء 

 وبالتايل عدم جدية الطلب وأن ما علل به القرار خيالف مقتضيات ،عمارة مثلها
 وأنها إذا كانت ختضع ،الذي يشرتط توفر حالة الضرورة املذكور 15الفصل 

للسلطة التقديرية للمحكمة فإنه جيب عليها بيان العناصر واملعطيات اليت تربر 
 خاصة وأن القانون اشرتط لتوفري حالة الضرورة أن تكون البناية آيلة ،قضاءها

  . للسقوط أو تكون قدمية جدا أو تصبح غري متوفرة على الشروط الصحية
ويعيبونه يف الوسيلة الثانية بعدم االرتكاز على أساسا قانوين وفساد التعليل 

 املذكور بتعليل 15األول، أنه أجهض الفصل : املنزل منزلة انعدامه بفرعني
فاسد ال وجود له بالنص وال ينسجم مع روحه وال مقتضياته الواضحة والصرحية 

ا فضفاضا أفرغه من حمتواه بل محله أكثر مما يتحمل وأعطاه تفسريا واسع
باعتبار الضرورة االقتصادية والعمرانية واجلمالية واالجتماعية كلها مفاهيم 

الثاين أن إفراغ احملل سيؤدي وواسعة ميكن أن تستوعب مجيع أنشطة اجملتمع، 
إىل عرقلة السري العادي للمرفق العمومي ومع ذلك مل يأخذ بعني االعتبار طبيعة 

ارة عمومية ومن شأن إفراغها إحلاق أضرار بليغة ويصعب عليها املكرتية وهي إد
إجياد بناية مشابهة يف نفس املنطقة، ويستحيل عليها الرجوع إىل البناية اجلديدة 
بعد البناء، وأن من شأن إفراغ العني املكرتاة عرقلة سري املرفق العمومي 

م وتواجدهم املخصص إلسكان موظفيها والذي يدخل يف حتسني أدائهم لعمله
  . بالقرب من حمل العمل

 ردا على الوسيلتني معا لتداخلهما فإن إفراغ موظفي إدارة عامة من ، لكن
 من ظهري 15العني املكراة ال يعرقل سري املرفق العام، وأنه مبقتضى الفصل 

يتعني تصحيح اإلشعار باإلفراغ إذا كان هدم احملل أو إدخال  "25/12/1980
 وأن الفصل ال يشرتط أن يكون احملل آيال ،"...، ضرورياتغيريات هامة عليه

للسقوط وإمنا يشرتط أن يكون البناء املراد القيام به يتطلب هدم البناء القائم، 
بأن املستأنف "وأن احملكمة استخلصت ضرورة اهلدم عندما عللت قضاءها 

ة اهلدم عليها استدلت على هدم العمارة القدمية إلقامة بناء جديد حملها برخص
وإعادة البناء والتصاميم، وأن اخلربة املنجزة من طرف اخلبري حممد زكي برادة 
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أشارت إىل أن العمارة موضوع النزاع خمصصة لسكىن موظفي املديرية العامة 
 وأن املستأنف عليها تنوي هدم ،ملراقبة الرتاب الوطين وليست مكاتب إدارية

وآخر سفلي ) كهف(ابق حتت األرض العمارة وإجناز عمارة أخرى متكونة من ط
 طوابق، ولذلك جيب إفراغ سكان العمارة، وأن قصر حالة الضرورة 4و

املنصوص عليها يف الفصل املذكور على كون البناية آيلة للسقوط ليس له ما 
 فإنه نتيجة ملا ذكر كله يكون القرار معلال تعليال كافيا ومل خيرق الفصل ،"يؤيده

  . لتان بالتايل بدون أساساحملتج خبرقه والوسي
  

  األسـبـاب لـهـذه
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 احملامي –السيد أمحد بلبكري :  املقرر–العيادي حممد السيد : الرئيس
  .السيد الطاهر أمحروين: العام
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  1809القرار عدد 

  2011  أبريل 19الصادر بتاريخ 
   4678/1/7/2009يف امللف املدين عدد 

  
  

  . البينة– وسيلة اإلثبات –عقار غري حمفظ  بيع 
العقار غري احملفظ بالبينة على غرار باقي الدعاوى إثبات بيع ميكن 

يف املذهب مقرر املالية  اليت جيوز إثباتها بشهادة عدل وميني تبعا ملا هو 
 بتوفرها على نا وسنداتصحيحة مأن تكون  املالكي، ويشرتط يف البينة

 املبين هد يف علمه على املستند اخلاصايستند الش وأن النصاب الشرعي،
على حضوره جملس العقد ومعرفته بالثمن املعجل واملؤجل، وال يقبل يف 

  .ذلك اإلمجال يف الشهادة
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

 أن الطالب 18/5/2008يف امللف عدد  17/6/2008االستئناف بالناظور بتاريخ 
تقدم مبقال أمام احملكمة االبتدائية بنفس املدينة يعرض فيه أنه اشرتى من 

 مرتا مربعا الكائنة 80املدعى عليها دارا تتكون من طابق سفلي وعلوي مساحتها 
 درهم 100.000حبي بويزارزن مجاعة احدادن أزغنغان إقليم الناظور بثمن قدره 

ا هلا على دفعات، وأجرى إصالحات مهمة على الدار وصلت تكلفتها إىل أداه
ثالثني ألف درهم، وأن املدعى عليها امتنعت من حترير عقد البيع رغم إنذارها 
ملتمسا أساسا احلكم بإلزامها بتحرير عقد البيع واعتبار احلكم مبثابة عقد نهائي 

ملذكور ومصاريف اإلصالحات عند االمتناع واحتياطيا إرجاعها له مثن البيع ا
 درهم مع غرامة تهديدية عند االمتناع، وبعد 20000وبتعويض عن املطل قدره 

مناقشة القضية ومتام اإلجراءات صدر حكم يقضي برفض الطلب استأنفه 
الطالب أمام حمكمة االستئناف املذكورة اليت أيدت احلكم املستأنف وهو القرار 

  .املطعون فيه
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حيث تنعى الطاعنة القرار املطعون فيه : ض جمتمعتنييف وسيليت النق
خبرق القانون الداخلي وقواعد الفقه املالكي وبعدم ارتكازه على أساس وانعدام 
التعليل، ذلك أن املبالغ الباهظة اليت أداها واإلصالحات اليت أجنزها يف الدار 

اإلشهاد وهي غري حمفظة دون أي اعرتاض من املطلوبة، ومتكينه من نسخة من 
بالبيع للقطعة األرضية كلها قرائن قوية دالة على البيع، وأن احملكمة ملا مل 
تأخذ بذلك تكون قد خرقت قواعد الفقه املالكي اليت تقضي باليمني على من 

، )واليمني له إن ادعى الشراء منه معلمة(ادعى الشراء حسب ما ورد يف التحفة 
ء خربة على الدار موضوع الدعوى ملعرفة وأنه متسك يف مقاله االستئنايف بإجرا

  . قيمتها قبل اإلصالحات اليت قام بها وبعدها
لكن، من جهة حيث لئن كان املقرر يف املذهب املالكي جوار إثبات البيع 
بالبينة، ومن الدعاوى املالية اليت جيوز إثباتها بشاهد عدل وميني، فإنه جيب أن 

ن حيث توفرها على النصاب املقرر هلا تكون هذه البينة صحيحة متنا وسندا م
وأن يستند الشاهد يف علمه على املستند اخلاص املبين على حضوره جملس 
العقد ومعرفته بالثمن املعجل واملؤجل وال يقبل يف ذلك اإلمجال يف الشهادة، 
وملا كان الطالب مل يدل باحلجة على الوجه املقرر هلا فإن دعواه تكون مفتقرة 

عل هذه العلة القانونية حمل العلة املنتقدة مما جيعل الوسيلة بدون لإلثبات وجت
  . أساس

ومن جهة أخرى فإنه ملا كان االدعاء غري ثابت فإن احملكمة مل تكن يف 
حاجة إلجراء خربة لتقدير التعويض املطلوب ملا يدعيه من إنفاقه على البناء 

  .ويكون ما أثري بدون أساس
  

 لـهـذه األسـبـاب

  . لس األعلى برفض الطلبقضى اجمل
 ‐السيد احلسن بومرمي :  املقرر–السيد بوشعيب البوعمري : الرئيس

  .السيد احلسن البوعزاوي: احملامي العام
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  3746 القرار عدد

  2011 شتنرب 13الصادر بتاريخ 
  3251/1/6/2010 عدداملدين لف يف امل

  
  

  .ات عقد الوكالة إثب‐ املنازعة يف التوكيل  ‐ حتديد أتعاب احملاماة 
إن توكيل احملامي من طرف موكله ال يعترب مفرتضا بل يكلف باإلدالء 
مبا يفيد توكيله عند املنازعة يف التوكيل أمام النقيب أو الرئيس األول 
حملكمة االستئناف مبناسبة حتديد أتعابه، علما أنه يتوجب على احملامي 

 املتعلق بتنظيم مهنة 08‐28 من القانون رقم 30 من املادة 8طبقا للفقرة 
  .احملاماة أن حيتفظ يف ملفه مبا يفيد توكيله، لإلدالء به عند االقتضاء

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

 26/11/2009 قدمت بتاريخ )ز( أن مرية ،حيث يستفاد من مستندات امللف
مقاال إىل الرئيس األول حملكمة االستئناف بالرباط طعنت مبقتضاه يف القرار 

 يف امللف رقم 5/11/2009الصادر عن نقيب هيئة احملامني بالرباط بتاريخ 
 48142،86 مبلغ  الذي حدد أتعاب األستاذة سناء الفاسي الفهري يف142/2009

 الذين ميلكون أسهما )ك(درهم بانية طعنها على كونها من ضمن ورثة زهور 
يسبق هلم أن تقدموا بأية على الشياع يف عقار بيع باملزاد العلين، وأن الورثة مل 
 هي اليت قدمت هذه )ك(دعوى ترمي إىل قسمة العقار بل إن خالتهم فاطمة 

 وأنها مل تكلف األستاذة سناء ،الدعوى بواسطة األستاذ عبد اهللا احلدادي
 وأن األستاذ مامون الفاسي الفهري احملامي بالدار البيضاء ،الفاسي للنيابة عنها

فسه أن يكلف األستاذة املذكورة للنيابة عن الفريق هو الذي قرر من تلقاء ن
 وأن األستاذة سناء الفاسي هي املكلفة بإثبات ،املدعي ودون تكليف من الطاعنة

ما تدعيه من النيابة واحتياطيا يف املوضوع فإن املبلغ احملدد كأتعاب يصل إىل 
بع  وأنها بذلك استخلصت ر، من نصيب كل وارث من منتوج البيع%25نسبة 

قيمة العقار برمته، طالبة إلغاء قرار النقيب والقول أساسا برفض الطلب 
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واحتياطيا إرجاع املبلغ إىل احلد املعقول وأجابت األستاذة سناء الفاسي بأنها 
 وأن ،نابت عن الطاعنة يف مجيع إجراءات التقاضي إىل جانب باقي الورثة

 وأن عبد الرحيم ،اآلخراألستاذ مامون الفاسي الفهري كان ينوب عن الطرف 
 وأن املراسالت املتبادلة بني الطاعنة واملطلوبة ووثائق ،الزين ناب عن الباقي

ألتعاب فإن احملامي حر يف أتعابه يطالب اوخبصوص تقدير . امللف تثبت ذلك
 أصدر الرئيس 26/4/2010بها من يشاء ويتخلى عنها لفائدة من يشاء، وبتاريخ 

 النقيب مع تعديله بتحديد األتعاب املستحقة يف مبلغ األول أمره بتأييد قرار
 خبرق القانون )ز( وهو األمر املطعون فيه بالنقض من طرف مرية ، درهم15000

 ذلك أنها نازعت يف نيابة احملامية املطلوبة ،ونقصان التعليل املوازي النعدامه
املطعون فيه  وأن األمر ،مؤكدة أنها مل يسبق هلا أن أنابتها يف مسطرة القسمة

ضة بقرينة بسيطة قررها القانون وحيق ملن يريد رتاعترب أن وكالة احملامية مف
 وال ميكنه انتظار انتهاء هذه ،املنازعة يف النيابة أن يبادر إىل ذلك فور علمه بها

 وبذلك فقد قلب األمر عبء اإلثبات ألن احملامي هو امللتزم واملكلف ،النازلة
فيد تكليفه بالنيابة وأن املطلوبة مل تدل بأية وثيقة تثبت أن قانونا باإلدالء مبا ي

 ومل تدل إال بشهادة امللكية مستخرجة من ،الطاعنة هي اليت كلفتها بالنيابة
احملافظة العقارية وبناء على طلب احملامية كما أن األمر مل يبني من أين 

اء سريان استخلصت بأن الطاعنة كانت على علم بنيابة املطلوبة عنها أثن
 وأن امللف املستدل به من طرف املطلوبة ليس ،املسطرة أمام قضاء املوضوع

 وأن الطاعنة مل حتضر أثناء القيام بأشغال اخلربة اليت ،به ما يفيد العلم املذكور
مل تتوصل مبراسلة اخلبري املعتمد بصفة قانونية ومل تستدع من طرف احملامية 

 كما أن سجل البيان اخلاص باحملامية مل ،حلضور جلسة البيع باملزاد العلين
يدل به حىت تتأكد من كون الطاعنة قد أدت املصاريف القضائية مبا فيها مقال 

 ذلك أنه اعترب ،الدعوى ومصاريف التبليغ ومصاريف اخلربة ومصاريف اإلشهار
نيابة احملامية املطلوبة ثابتة من خالل ملف املكتب ومن خالل املراسالت 

 إال أنه مل يبني ما هي املراسالت املتبادلة بني الطاعنة واملطلوبة وما ،ةاملتبادل
  .هو تارخيها وحمتواها وهل حتمل توقيعا صادرا عن الطاعنة وهلا عالقة بالنيابة

 ذلك أنه اعتمد يف ،حيث صح ما عابته الطاعنة على األمر املطعون فيه
ل الطاعنة ال يرتكز على املنازعة يف التوكيل املثارة من قب"قضائه على أن 

دام أن النيابة ثابتة من خالل وثائق ملف املكتب ومن خالل املراسالت  أساس ما
 وأن وكالة احملامي مفرتضة بقرينة بسيطة قررها القانون وحيق ملن ،املتبادلة

 وال ميكنه انتظار انتهاء ،يريد املنازعة يف النيابة أن يبادر إىل ذلك فور علمه بها
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 يف حني أنه ،"ابة قانونا بانتهاء القضية واملنازعة مبناسبة حتديد األتعابهذه الني
 املتعلق بتنظيم مهنة 8/28 من القانون رقم 30 من املادة 8مبقتضى الفقرة 

احملاماة يتعني على احملامي أن حيتفظ مبلفه مبا يفيد توكيله لإلدالء به عند 
 وبذلك فإن ،ألول حملكمة االستئنافاملنازعة يف التوكيل أمام النقيب أو الرئيس ا

توكيل احملامي ال يعترب مفرتضا بقرينة بسيطة وإمنا يبقى احملامي مكلفا باإلدالء 
 املذكورة، وأن 30مبا يفيد توكيله عند منازعته يف ذلك حسب مقتضيات املادة 

األمر املطعون فيه مل يبني نوع ومضمون املراسالت املتبادلة اليت استخلص 
وكيل الطاعنة للمطلوبة للنيابة عنها يف القضية موضوع طلب حتديد منها ت
 خاصة وأن الطاعنة متسكت بعدم توكيلها للمطلوبة أو مراسلتها يف ،األتعاب

 املسطرة أمام القضاء األمر جرياناملوضوع وحىت علمها بنيابتها عنها خالل 
يل املنزل منزلة الذي كان معه القرار خارقا للمقتضيات املذكورة وناقص التعل

  .انعدامه مما عرضه للنقض واإلبطال
  

  األسـبـاب لـهـذه
  .قضى اجمللس األعلى بنقض األمر املطعون فيه

 احملامي –السيد املصطفى لزرق :  املقرر– العياديحممد السيد : الرئيس
  .السيد الطاهر أمحروين: العام
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  4776القرار عدد 

  2011  نونرب 1الصادر بتاريخ 
  1060/1/1/2010لف املدين عدد يف امل

  
  

  . الصبغة اجلماعية للملك‐ إثبات ‐تعرض على مطلب التحفيظ 
الشهادة اليت تنسب امللك إىل اجلماعة الساللية ال يشرتط فيها 
وبالضرورة توفرها على كافة شروط امللك ما دام شهودها يشهدون 

 ذلك فعليها بالصبغة اجلماعية للمشهود فيه، وإذا ما رأت احملكمة خالف
أن تتخذ التدابري التكميلية للتحقيق بالوقوف على عني العقار املدعى 

  فيه للتأكد من صبغته، أهي مجاعية أم ال ؟ 
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف، أنه مبقتضى مطلب حتفيظ قيد بتاريخ 
) آ(، طلب حسن 1994/42دلت حتت رقم  باحملافظة العقارية مبي11/12/2000

الذي هو عبارة عن أرض عارية، الواقع " الراشدية"حتفيظ امللك املسمى 
 9، احملددة مساحته يف آر واحد و)أملو أنطارفو(مبيدلت باحملل املدعو 

، 399 املضمن بعدد 30/10/1999سنتيارات، بصفته مالكا له بالشراء املؤرخ يف 
، واللذين كانا يتملكانه بدورهما بالشراء العديل )آ(ومحو ) آ(من البائعني له علي 

  .1984املؤرخ يف 
 تعرض على املطلب املذكور وزير الداخلية الوصي 16/10/2002وبتاريخ 

على اجلماعات الساللية، مطالبا بكافة امللك استنادا إىل املوجب املؤرخ يف 
28/6/1995.  

تدائية مبيدلت، أصدرت بتاريخ وبعد إحالة ملف املطلب على احملكمة االب
 بعدم صحة تعرض اجلماعة 6/07 يف امللف رقم 8 حكمها عدد 9/10/2007
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فاستأنفته هذه األخرية، وأرفقت مقال استئنافها بنسخة من املوجب . املذكورة
املشار إليه، املتضمن أن شهوده يشهدون مبعرفتهم للقطعة األرضية املشهود 

ن عقلوا، وبعد ذلك قضت حمكمة االستئناف بها فيه، خمصصة للرعي منذ أ
املذكورة بتأييد احلكم املستأنف، وذلك مبقتضى قرارها املطعون فيه بالنقض 

، ذلك 27/4/1919من املستأنفة أعاله يف الوسيلة الثالثة خبرق مقتضيات ظهري 
 اليت تفيد أن املدعى فيه 28/6/1995 املؤرخة يف 477أنها أدلت بامللكية عدد 

 ويستغل على وجه الشياع بني جمموعة من العشائر، إال أن القرار مجاعي
استبعدها بعلة كونها جمرد لفيف ال تتوفر فيه شروط امللك، مما يكون معه قد 
استبعد مقتضيات الظهري أعاله الواجبة التطبيق، اليت تعرف األراضي اجلماعية 

  . ل الوسائلبكونها أراضي تستغل على وجه الشياع، وميكن إثبات ذلك بك
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اكتفى يف استبعاد موجبها 

أن ما أمسته املستأنفة بامللكية املؤرخة يف "اللفيفي املشار إليه يف الوسيلة، بعلة 
 هو جمرد لفيف عديل يشهد شهوده أن األرض املذكورة به 28/6/1995

شائر، إال أن هذا اللفيف ال يتوفر خمصصة للرعي ومشاعة بني جمموعة من الع
، يف حني أن الشهادة اليت )"آليت ازدك(على شروط امللك للجماعة الساللية 

تنسب امللك إىل اجلماعة ال يشرتط فيها وبالضرورة توفرها على كافة شروط 
امللك املطلوبة يف باقي امللكيات، إذ ما دام شهودها يشهدون بالصبغة اجلماعية 

 كان على احملكمة، فيما إذا رأت خالف ذلك أن تتخذ التدابري للمشهود فيه،
التكميلية للتحقيق بالوقوف على عني العقار املدعى فيه للتأكد من صبغته، هل 
هي مجاعية أم ال، وهو ما مل تقم به بالرغم مما له من تأثري على الفصل يف 

ا بالتايل للنقض النزاع، فجاء بذلك قرارها غري مرتكز على أساس قانوين، ومعرض
  .واإلبطال

  
 لـهـذه األسـبـاب

  .   قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
 –السيد علي اهلاليل :  املقرر–السيد العريب العلوي اليوسفي : الرئيس

  .السيد عبد الكايف ورياشي: احملامي العام
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  1171القرار عدد 

  2011  مارس 15الصادر بتاريخ 
  2731/1/5/2010عدد يف امللف املدين 

  
  

 حضور ‐ الدفع بانعدام الضمان ‐التعويض عن حوادث السري 
  .صندوق الضمان

 من مدونة التأمينات تنص على 152 ملا كانت مقتضيات املادة 
حضور صندوق ضمان حوادث السري يف مجيع الدعاوى القائمة بني ضحايا 

ني املؤمن لديها، حوادث السري أو ذويهم وبني املسؤولني أو مقاولة التأم
مع متكينه من ممارسة مجيع طرق الطعن، فإن احملكمة ملا مل تستدعه 
ملناقشة الدفع بانعدام الضمان فإن قرارها بإخراج شركة التأمني من 
الدعوى وتسجيل حضوره فيها بالرغم من كونه غري مدخل فيها يكون غري 

  .مرتكز على أساس
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
فاد من أوراق امللف، والقرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يست

 ادعاء 74/09/14 يف امللف املدين عدد 12/11/2009االستئناف بالرباط بتاريخ 
 تسبب 19/8/1997تعرضها حلادثة سري بتاريخ ) أ(املطلوبة يف النقض فريدة 

تؤمنها  و9‐2/5 عدد 504الذي كان يقود سيارة من نوع بوجو ) ب(فيها حلسن 
شركة سند طالبة حتميل حارس السيارة كامل املسؤولية واحلكم هلا بتعويض 

وبعد إجراء خربة طبية على . وإحالل شركة التامني حمل مؤمنها يف األداء
الضحية ومتام املناقشة أمام حمكمة الدرجة األوىل قضت بتحميل املدعى عليه 

 درهما 16199.64مجاليا قدره كامل املسؤولية وأدائه لفائدة املدعية تعويضا إ
وإحالل شركة التامني سند حمله يف األداء، استأنفته شركة التأمني فألغته حمكمة 
االستئناف جزئيا فيما قضى به من إحالل املستأنفة حمل مؤمنها يف األداء 
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وحكمت بإخراجها من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السري 
  .ار املطلوب نقضهوتأييده يف الباقي وهو القر

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم االرتكاز على أساس وعدم تطبيق 
القانون، ذلك أن الطالب مل يكن طرفا يف املرحلة االبتدائية ومل تعط له الفرصة 

 من 14ملناقشة دفع شركة التأمني املتعلق بنقل الركاب بعوض طبقا للفصل 
ناف مل تقم باستدعائه بناء على الشروط النموذجية، كما أن حمكمة االستئ

استئناف شركة التأمني املرتكز على انعدام الضمان إلبداء أوجه دفاعه، سيما أن 
 من مدونة التأمينات تنص على أن صندوق ضمان حوادث السري ميكن 152املادة 

أن يتدخل يف مجيع الدعاوى القائمة بني ضحايا حوادث السري البدنية أو ذويهم 
 املسؤولني أو مقاولة التأمني املؤمن لديها من جهة أخرى، ويف هذه من جهة وبني

احلالة يتدخل الصندوق كطرف رئيسي وميكنه ممارسة مجيع طرق الطعن وال 
ولذلك كان . ميكن أن يعلل تدخله إحالله حمل املسؤول املدين أو حكما ضده

ا خارقا على حمكمة االستئناف استدعاؤه للدفاع عن حقوقه، مما جيعل قراره
  .للقانون وحقوق الدفاع

حقا، فقد صح ما عابه الطاعن، ذلك أن شركة التأمني دفعت يف املرحلة 
االبتدائية بانعدام الضمان وجددت متسكها بالدفع املذكور يف مقال استئنافها ومل 
تدخل صندوق ضمان حوادث السري يف الدعوى، كما أن احملكمة بدرجتيها مل 

 عن مصاحله، وحمكمة االستئناف حينما قضت بتسجيل تقم باستدعائه للدفاع
حضوره بعد إخراج شركة التأمني بالرغم من كونه غري مدخل يف الدعوى مل 

  .تركز قرارها على أساس مما يعرضه للنقض
  

  األسـبـاب لـهـذه
  .  بنقض القرار املطعون فيه األعلىاجمللس قضى

 احملامي –د حممد فهيم السي:  املقرر– السيد إبراهيم بوحليان: الرئيس
  .السيدة فتحي اإلدريسي الزهراء: العام
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  2493القرار عدد 

  2011  ماي 24الصادر بتاريخ 
  4284/1/7/2009عدد املدين لف يف امل

  
  

 اخلربة بدل ‐ إثبات الكسب املهين ‐التعويض عن حوادث السري 
  .التصريح الضرييب

سب املهين للمصاب يف ميكن اللجوء إىل اخلربة احلسابية لتحديد الك
حادثة سري واملعتمد عليه يف تقدير التعويض املستحق له طبقا 

، وال يقدح يف اخلربة ما وقع التصريح به من 2/10/1984ملقتضيات ظهري 
طرف املصاب أمام إدارة الضرائب من خسارة خالل سنة احلادثة 

هين باعتباره حدثا عارضا ال يعرب عن الوضعية احلقيقية لنشاطه امل
  . الدائم

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املشار إليه أعاله أن املطلوب يف 
، 20/6/2005تقدم مبقال أمام احملكمة االبتدائية بسال بتاريخ  )د(النقض أمحد 

 تسبب فيها شخص جمهول 4/5/2001يدعي فيه أنه تعرض حلادثة سري بتاريخ 
 5010.74ر ومل يتعرف على امسه وعنوانه والتمس احلكم لفائدته مببلغ الذ بالفرا

درهما عن األضرار الالحقة بسيارته وبإجراء خربة طبية لتحديد األضرار البدنية 
الالحقة به، وحتميل سائق السيارة اجملهول كامل املسؤولية وإحالل صندوق 

مبذكرة  )ب(مى عمار  تقدم املس17/02/2006مال الضمان يف األداء، وبتاريخ 
جواب أوضح فيها أنه باع سيارته من نوع مرسيدس قبل وقوع احلادث، وبعد 
إجراء اخلربة وانتهاء املناقشة قضت احملكمة االبتدائية بتحميل احلارس القانوين 
للسيارة املتسببة يف احلادث كامل املسؤولية، وباملصادقة على تقريري اخلربة 

لفائدة  )ب(م على املدعى عليه املسؤول املدين عمار احلسابية والطبية، واحلك
 درهما تعويضا عن األضرار الالحقة به 121498.64مبلغ  )د(املدعي أمحد 
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حمله يف األداء وإخراج صندوق ضمان " أطلنطا"وبسيارته، وإحالل شركة التأمني 
 حوادث السيارات من الدعوى والنفاذ املعجل يف حدود الثلث وبسريان الفوائد

القانونية من تاريخ احلكم، وهو احلكم الذي أيدته حمكمة االستئناف مع تعديله 
 درهما، وهذا هو القرار املطلوب نقضه 162899.39برفع التعويض إىل مبلغ 

  .بوسيلتني أجاب عنهما املطلوب يف النقض والتمس رفض الطلب
ر املطعون حيث تنعى الطالبة على القرا: يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية

 وانعدام التعليل وحتريف الوقائع، 2/10/1984 من ظهري 7 و6فيه خرقه للمادتني 
ذلك أن الوثائق املدىل بها إىل اخلبري تؤكد أن الضحية صرح أمام إدارة الضرائب 

 وهي السنة اليت وقعت فيها احلادثة، 2001بأنه تكبد خسائر يف جتارته سنة 
ى كسب مهين خالل هذه السنة، وبهذا جيب ومعىن هذا أنه مل يكن يتوفر عل

اعتبار كسبه املهين مساويا للمبلغ األدىن لألجر، ومن جهة أخرى فإنها نازعت يف 
اخلربة على أساس أنها جاءت غري مطابقة للمادتني املذكورتني، يف حني أشارت 
احملكمة يف القرار إىل أن املنازعة تتعلق بعدم حضورية اخلربة ويف هذا حتريف 

  .للوقائع، وأن حتقيق الدعوى جيب أال خيرج عن الوثائق املدىل بها
لكن، حيث إن اخلربة من عناصر اإلثبات اليت ختضع لتقدير احملكمة، وال 
رقابة عليها إال فيما تسوقه من علل لتأسيس قضائها، وإذ هي اعتربت أن اخلربة 

 وتتضمن 2/10/1984احلسابية اليت أمرت بها جاءت مطابقة ملقتضيات ظهري 
من العناصر الواقعية ما يسمح بتحديد الكسب املهين للضحية، تكون قد قدرت 
اخلربة املذكورة تقديرا سائغا يربر ما انتهت إليه وال يقدح فيها ما وقع التصريح 
به أمام إدارة الضرائب من خسارة خالل سنة احلادثة، باعتباره حدثا عارضا ال 

نشاط املهين الدائم، مما جيعل الوسيلتني بدون يعرب عن الوضعية احلقيقية لل
  . جدوى

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
 –السيد أمحد احلضري :  املقرر–السيد بوشعيب البوعمري : الرئيس

  .السيد احلسن البوعزاوي: احملامي العام
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  3531 القرار عدد

  2011  غشت23الصادر بتاريخ 
  1098/1/7/2010 عدد املدينلف يف امل

  
  

  . عقار حمفظ‐ دعوى إمتام إجراءات البيع ‐التقادم 
دعوى إمتام إجراءات بيع عقار حمفظ بتحرير ملحق لعقد البيع 
واستخراج رسم عقاري خاص به  هي مطالبة بنقل ملكية املبيع إىل 
املشرتي، فهي وإن كانت يف مبدئها دعوى شخصية فإنها تؤول إىل دعوى 

تهدف ضمان نقل امللكية إىل املشرتي،واليت ال تتحقق إال عقارية تس
بالتسجيل يف الرسم العقاري، وهلذا تعترب دعوى تسجيل غري خاضعة 

 من قانون االلتزامات 387للتقادم، وال جمال للتمسك مبقتضيات الفصل 
  .والعقود  لتعلقها بتقادم الدعاوى الناشئة عن االلتزام

  نقض وإحالة
  كباسم جاللة املل

الصادر بتاريخ  868/2009حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن القرار عدد 
 املطعون فيه 288/9/4 عن حمكمة االستئناف بفاس يف امللف رقم 1/6/2009

تقدم مبقال افتتاحي أمام احملكمة االبتدائية ) ك(بالنقض أن الطالب حممد 
دعى عليهم ، يعرض فيه أنه اشرتى من موروث امل13/8/2008بصفرو بتاريخ 

 القطعة 25/12/1977مبقتضى عقد عريف مؤرخ يف ) املطلوبني يف النقض(
 مرت مربع بامللك املسمى 400األرضية الكائنة ببلدية رباط اخلري مساحتها 

، وأن البائع املذكور قام بتحفيظ القطعة وأصبحت حتمل رقم "الكار"
نها جزء من الرسم وأن املدعي عندما حاول حتفيظ مشرتاه، اتضح أ. ف/18820

العقاري املذكور ومسجلة يف اسم موروث املطلوبني مما جيعل البيع غري تام، 
ملتمسا احلكم له على املدعى عليهم بأن يتموا معه إجراءات البيع، وذلك 

ف واستخراج ما /18820بتحرير عقد ملحق يتضمن مراجع الرسم العقاري عدد 
 املتعلق بالتجزئات 25/90ة لقانون اشرتاه مع اإلدالء بشهادة إدارية خاضع
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وبعد متام اإلجراءات، قضت احملكمة . العقارية حتت طائلة غرامة تهديدية
برفض الدعوى حبكم استأنفه الطالب وبعد املناقشة أصدرت حمكمة االستئناف 
بفاس قرارها املشار إليه أعاله والقاضي بتأييد احلكم املستأنف، وهو القرار 

 ومل يدلوا 28/4/2010قض مبقال توصل به املطلوبون بتاريخ املطعون فيه بالن
  . بأي جواب

  : يف الوسيلة الثانية للطعن بالنقض
 387حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه خبرق القانون وخرق الفصل 

من قانون االلتزامات والعقود، ذلك أن احملكمة طبقت هذا الفصل على النازلة 
 متيز بني العقد وااللتزام، فعقد البيع الذي هو موضوع تطبيقا خاطئا، إذ أنها مل

النزاع مبقتضاه ينقل أحد املتعاقدين لآلخر ملكية شيء أو حق يف مقابل مثن 
يلتزم اآلخر بدفعه له، ويكون البيع تاما مبجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع 

قانون  من 488واآلخر بالشراء وباتفاقهما على البيع والثمن طبقا للفصل 
االلتزامات والعقود، وأن البيع يف هذه النازلة انصب على قطعة أرضية مساحتها 

 درهم حدودها من الشرق والغرب والشمال البائع ومن 5000 مرت مربع مثنها 400
اليمني الطريق، وأن العقد بذلك قد استوىف مجيع شروطه وال يسري عليه أي 

 قانون االلتزامات والعقود، وأن  من387تقادم وهو عكس ما ينص عليه الفصل 
دعوى املدعي ترمي إىل إمتام إجراءات البيع بعد أن اتضح للطاعن أن القطعة 

ف، وأن احملكمة ملا اعتربت أن /18820املبيعة له جزء من الرسم العقاري عدد 
 من 387 سنة فإنها تكون قد طبقت الفصل 15األمر يتعلق بالتزام يتقادم مبضي 

مات والعقود تطبيقا خاطئا وجاء قرارها فاسد التعليل ملتمسا قانون االلتزا
  . نقضه

حيث تبني صحة ما عاب به الطاعن القرار املطعون فيه، ذلك أن طلب 
إمتام إجراءات البيع بتحرير عقد ملحق لعقد البيع يتضمن رقم الرسم العقاري 

بة بنقل للعقار املبيع واستخراج رسم عقاري خاص بالقطعة املبيعة هي مطال
ملكية املبيع إىل املشرتي، وبالتايل فهي وإن كانت يف مبدئها دعوى شخصية 
فإنها تؤول إىل دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل امللكية إىل املشرتي واليت ال 
تتحقق إال بالتسجيل يف الرسم العقاري، وبالتايل فهي دعوى غري خاضعة 

ضمن الدعوى الناشئة عن للتقادم، وأن احملكمة ملا صنفت دعوى الطاعن 
 من قانون االلتزامات والعقود، واحلال أنها دعوى 387االلتزام وأخضعتها للفصل 

عقارية مآال، مناطها نقل امللكية بالتسجيل بالصك العقاري ال يطاهلا التقادم، 
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فإنها تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل املذكور وعرضت قرارها 
  .للنقض

  
  لـهـذه األسـبـاب

  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه
 –السيد سعد غزيول برادة :  املقرر–السيد بوشعيب البوعمري : الرئيس

 .السيد احلسن البوعزاوي: احملامي العام
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  4780القرار عدد 

  2011  نونرب 1الصادر بتاريخ 
  156/1/1/2010يف امللف املدين عدد 

  
  

 .نفقة دين ال‐ رفع ‐ احلجز التحفظي 

ولو كان الدين اجملرى بشأنه احلجز التحفظي له امتداد زمين 
كالنفقة إال أن ذلك ال يربر استمرار احلجز إىل ما ال نهاية وغل يد احملجوز 
عليه من التصرف يف ملكه، إذ ميكن لرئيس احملكمة الرجوع عنه برفعه 

  .إذا ما ظهر له ما يربر ذلك
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
   للقانونوطبقا

 قدم املدعي امحد 2/7/2008حيث يستفاد من مستندات امللف، أنه بتاريخ 
مقاال أمام رئيس احملكمة االبتدائية بفاس، ادعى فيه أن املدعى عليها ) خ(

سبق هلا أن استصدرت ضده حكما عن احملكمة االبتدائية ) ب(فاطمة 
فقة ابنته منها شروق يف  بأدائه هلا نفقتها ون259/2000بالقنيطرة يف امللف عدد 

 أمرا بإجراء حجز ت استصدر14/7/2000 درهم لكل منهما وبتاريخ 500مبلغ 
 ضمانا ألداء مبلغ 57059/07حتفظي على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 

وأن املدعى عليها املذكورة طلبت تنفيذ احلكم، .  درهم960000جزايف حدد يف 
 136800 وأدى مبلغ 15/11/2007تاريخ  ونفذ ب2420/06فتح له امللف عدد 

 درهم ال عالقة 960000درهم، سلمت للمفوض القضائي شعيب خليفة، وأن مبلغ 
وأجابت املدعى عليها بأن . له مببلغ النفقة احملكوم به طالبا لذلك رفع احلجز

املدعي امتنع من أداء النفقة اليت الزالت مستمرة وأنها تقدمت مبقالني أمام 
القنيطرة من أجل الزيادة يف أجرة احلضانة وأدلت مبحضر امتناع ابتدائية 

 خومبقالني افتتاحيني، وبعد كل ذلك أصدر رئيس احملكمة االبتدائية بتاري
 أمره برفع احلجز التحفظي فاستأنفته املدعى عليها وأيدته حمكمة 18/12/2009
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من طرفها يف  ضاالستئناف املذكورة، وذلك مبقتضى قرارها املطعون فيه بالنق
السبب الفريد بنقصان التعليل املنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه علل بأنه ال وجود 
بامللف ما يفيد امتناع املطلوب يف النقض عن أداء النفقة الالحقة لتاريخ 

، وأنه خالفا لذلك فإن املطلوب يف النقض قدم أمام احملكمة 15/11/2007
 وأن احلكم االبتدائي 15/11/2007ابقة عن االبتدائية ما يفيد أداء النفقة الس
 إىل حني تغيريها أو سقوطها شرعا، 8/3/2000قضى بأداء نفقة البنت شروق من 

وأن الطاعنة أدلت خالل املرحلة االبتدائية مبحضر يفيد امتناع املطلوب يف 
 ومل 15/11/200 لتاريخ ة درهم برسم النفقة الالحق331160النقض عن أداء مبلغ 

 التاريخ املذكور، وأن احملكمة مل جتب ن النفقة الالحقة عء يفيد أداايدل مب
  .على احملضر املذكور رغم ما له من تأثري على البت يف النازلة

 من األمر القاضي باحلجز ىلكن، ردا على الوسيلة أعاله، فإنه يتجل
التحفظي أنه صدر بناء على مقال للدعوى بالنفقة اليت سيقضى بها لفائدة 

 يف النقض وابنتها شروق، وقد حدده رئيس احملكمة االبتدائية يف إطار ةملطلوبا
سلطته التقديرية يف املبلغ املشار إليه أعاله، وله الرجوع عنه برفعه إذا ظهر له 
ما يربر ذلك، وأن احلكم بالنفقة إىل حني سقوطها شرعا ال يعترب مربرا، وأنه ال 

عيب خليفة امتناع املطلوب عن األداء، يستفاد من شهادة املفوض القضائي ش
وإمنا تضمنت فقط انتقال العون إىل حمل إقامته واستدعائه من طرف املفوض 

 غري ملزمة بتتبع األطراف يف مجيع مناحي أقواهلم ةاملذكور، لذلك فإن احملكم
بأن املستأنف أدىل مبا "اليت ال تأثري هلا على قضائها، ولذلك فإن القرار ملا علل 

 درهم واجب النفقة واحلضانة، وأنه ليس بامللف ما يفيد 136800يد أداء مبلغ يف
 الذي أدى فيه 15/11/2007 خامتناعه عن أداء الواجبات املذكورة الالحقة لتاري

املبلغ السالف اإلشارة إليه، وأنه إذا كانت الواجبات احملكوم بها على املستأنف 
 احلجز التحفظي قائما إىل تاريخ الحق عليه هلا امتداد فإن ذلك ال يشفع بقاء

، فإنه نتيجة ملا ذكر كله "وغل يد املستأنف عليه من التصرف يف عقاره بسببها
وبهذه العلة غري املنتقدة يكون القرار معلال والوسيلة بالتايل غري جديرة 

  . باالعتبار
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضت حمكمة النقض برفض الطلب
 –السيد حممد دغرب :  املقرر–العلوي اليوسفي السيد العريب : الرئيس

 .السيد عبد الكايف ورياشي: احملامي العام



 

  ص 37   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  الرقمي    اإلصدار‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

  
  1622 القرار عدد

  2012  مارس 27الصادر بتاريخ 
  1948/1/2/2011 ددعاملدين لف يف امل

  
  

 اجلهة املختصة بالنظر – بطالن إجراءات التبليغ ‐حكم قضائي 
  .فيه

ت تبليغ احلكم القضائي هي أن الغاية من الطعن يف صحة إجراءا
يكون الطعن يف احلكم داخل أجله، وبذلك فإن اجلهة اليت ميكنها أن تنظر 
يف مثل هذه الدعوى هي اليت تنظر يف االستئناف أو التعرض، ما دام أن 

 54تبليغ األحكام القضائية الصادرة عن قضاء املوضوع يف إطار الفصلني 
مقرر من أجل انطالق وحساب آجال  من قانون املسطرة املدنية 349و

  .الطعون اليت نص القانون على إمكانية ممارستها
ال جمال ملناقشة عدم صحة تبليغ احلكم إال من أجل التمسك بكون 
الطعن فيه مل يكن خارج أجله، وبالتايل إذا مل ميارس الطعن يف احلكم فال 

  .مصلحة من الطعن يف إجراءات تبليغه
  رفض الطلب

   ة امللكباسم جالل
 وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
، أن الطاعن 56/2010/1201 يف امللف 6/4/2010االستئناف بسطات بتاريخ 

ادعى أن املفوض القضائي دون يف شهادة التسليم أن املعين باألمر يوجد 
الذي رفض تسلم طي التبليغ ) ز(بإيطاليا حسب تصريح أخيه بذكره احممد 

دون أن يتحقق من هوية الشخص الذي رفض حيازة الطي بأية وسيلة تثبت 
هويته ودون أن يتحقق أيضا من أنه يقيم معه مبنزله، كما أن شهادة التسليم ال 
تتوفر على البيانات الالزمة من توقيع الشخص الذي رفض ورقم بطاقته مما 

ا إبطال إجراءات التبليغ اليت متت بامللف التبليغي جيعلها غري قانونية، طالب
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، فقضت احملكمة االبتدائية )ح(، ومل جتب املدعى عليها الطاهرة 299/08
  .برفض الطلب حبكم أيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطلوب نقضه

  : يف شأن الوسيلة الوحيدة
 م وانعدام.م. من ق38حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 

 حسب ملف 90/07أن تبليغ احلكم االبتدائي عدد (التعليل، ذلك أنه اعترب 
 مت بالعنوان الذي يقطنه الطاعن وأن التبليغ كان لشخص 299/08التبليغ عدد 

، يف حني أن )يقيم معه ومن أقاربه باعتباره أخ املبلغ إليه الذي رفض التوقيع
هوية الشخص الذي رفض املفوض القضائي الذي قام بالتبليغ مل يتحقق من 

التوقيع بأية وسيلة من الوسائل اليت تفيد إثبات اهلوية كما مل يتحقق من أن 
الذي ادعى أنه أخ الطاعن يقيم معه مبنزله، كما أن التبليغ مل ) ز(املسمى حممد 

يتم مبقر سكىن الطاعن على اعتبار أن العنوان املضمن باملقال االفتتاحي 
مل جمموعة من ساكنة الدوار، وأن املبلغ إليه الذي رفض واملقال االستئنايف يش

  .التوقيع ال يسكن مع الطاعن
لكن، حيث إن غاية الطعن يف التبليغ هو أن يكون الطعن يف احلكم داخل 
أجله، وبذلك فإن اجلهة اليت ميكنها أن تنظر يف مثل هذه الدعوى هي اليت تنظر 

 األحكام القضائية الصادرة عن قضاء يف االستئناف أو التعرض، ما دام أن تبليغ
م مقرر من أجل انطالق وحساب .م. من ق349 و54املوضوع يف إطار الفصول 

آجال الطعون اليت نص القانون على إمكانية ممارستها، وبذلك فال جمال 
ملناقشة عدم صحة تبليغ احلكم إال من أجل التمسك بكون الطعن يف احلكم 

مل يكن خارج أجله، وما دام الطعن يف احلكم ) لنقضبالتعرض أو االستئناف أو ا(
مل ميارس فال مصلحة من الطعن يف إجراءات تبليغه، وبهذه العلة القانونية 

م، تعوض .م. من ق349 و358 و134 و54 و1احملضة املستمدة من الفصول 
حمكمة النقض العلة املنتقدة واخلاطئة بالوسيلة مما يكون معه منطوق القرار 

  .الوسيلة على غري أساسمعلال و
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضت حمكمة النقض برفض الطلب
 ‐السيدة سعيدة بنموسى :  املقرر–السيد نور الدين لربيس : الرئيس

  .السيد عبد العزيز صابر: احملامي العام
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  3701القرار عدد 

  2011 شتنرب 6الصادر بتاريخ 
  4711/1/7/2009عدد املدين لف يف امل

  
  

 مؤسسة ‐ قطعة أرضية جمهزة ‐ام إجراءات البيع دعوى إمت
  . العمران

التعاقد بني مؤسسة العمران وزبنائها الراغبني يف اقتناء قطع أرضية 
جمهزة، وذلك يف إطار مهامها احملددة مبقتضى القانون املنظم هلا رقم 

،  يتم عن طريق تقدمي عروضها على اجلمهور على شكل دعوة إىل 27/03
صدر اإلجياب عن املشرتي بإقدامه على أداء مبلغ التسبيق، التعاقد، وي

وإن املؤسسة مبطالبته بأداء باقي الثمن تكون قد عربت عن قبوهلا، والذي 
يكتمل به التعاقد وينطبق معه اإلجياب ويصبح البيع تاما، وبذلك مل يعد 

  .من حق املؤسسة املذكورة إعادة بيع القطعة األرضية إىل الغري
  برفض الطل

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن ضمنها القرار املطعون فيه الصادر عن 

 يف امللف عدد 6/5/2009 بتاريخ 172حمكمة االستئناف بالرباط حتت عدد 
 تقدم املطلوب يف النقض مبقال عرض فيه 10/7/2006 أنه بتاريخ 221/2008/6

جزئة مونيا مبدينة تطوان حتت رقم أنه سبق له أنه استفاد من قطعة أرضية بت
 درهم، وأن الدفعات الباقية سيتم تسديدها الحقا 60.000 مقابل تسبيق قدره 299

بعد توصله بإشعار من طرف املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية 
الغربية الطاعنة حيث يتسىن له تسلم عقد البيع النهائي، وقد ظل ينتظر حلظة 

سديد املبالغ املتبقية بدون جدوى فاتصل باملؤسسة، إال أنه فوجئ إشعاره لت
بتفويت البقعة للغري الشيء الذي تضرر منه، ملتمسا مالحظة أنه مل يتوصل بأي 
إشعار لألداء واحلكم على املدعى عليها بإمتام إجراءات البيع وتسليمه العقد 

 درهم 1000ية قدرها  حتت طائلة غرامة تهديد299النهائي اخلاص بالبقعة رقم 
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عن كل يوم تأخري، ويف حالة االستحالة إرجاع املبالغ املدفوعة مع احلكم 
وبعد متام اإلجراءات قضت احملكمة على املدعى عليها بإمتام . بالتعويض

 الثانية بتجزئة مونيا بتطوان حتت طائلة 299إجراءات بيع القطعة األرضية رقم 
عن كل يوم تأخري عن التنفيذ، حبكم استؤنف غرامة تهديدية قدرها مائة درهم 

من طرف املدعى عليها الطاعنة فأصدرت حمكمة االستئناف قرارها املطعون 
  . فيه القاضي بالتأييد

  : يف وسيليت النقض جمتمعتني
حيث تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه بعدم االرتكاز على أساس وخرق 

مات والعقود ونقصان التعليل املوازي  من قانون االلتزا489 و488 و487الفصول 
النعدامه، ذلك أن الفصل الثاين ينص على أن البيع يكون تاما مبجرد تراضي 

 487طرفيه، وباتفاقهما على املبيع والثمن وشروط العقد األخرى، وأن الفصل 
يوجب أن يكون مثن املبيع معينا، وبالرجوع إىل الوصل يتبني أنه ال يشري إىل مثن 

 من نفس القانون نص 489، وبذلك ال يرقى إىل عقد بيع علما أن الفصل البقعة
على أنه إذا كان املبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى ميكن رهنها رهنا 
رمسيا وجب أن جيرى البيع كتابة يف حمرر ثابت التاريخ، وال يكون له أثر يف 

ا، وبتصفح امللف فإنه ال وجود مواجهة الغري إال إذا سجل يف الشكل احملدد قانون
ألي عقد بهذه املواصفات، ومن جهة أخرى فإن احملكمة مل تعلل قرارها وأيدت 
احلكم بإمتام البيع رغم تأكيد العارضة كون القطعة األرضية موضوع النزاع مت 
إسنادها لشخص آخر أصبح مالكها وما دام كذلك فال ميكن هلا القيام بإمتام 

  .  يعرض القرار للنقضالبيع الشيء الذي
لكن، وخالفا ملا أثري فإن ما تقوم به الطاعنة مبقتضى املادة الثانية من 

 من مهام تنجز لفائدتها 17/4/2008 الصادر بتاريخ 50.107الظهري الشريف رقم 
ولفائدة الغري، لذا فإن اقتناء قطعة أرضية جمهزة من طرفها يتم عرضها على 

التعاقد ال عن طريق اإلجياب، وأن إقدام املطلوب اجلمهور على شكل دعوة إىل 
يف النقض على اقتناء القطعة اجملهزة يكون على صورة إجياب صادر عنه ملا 

 املدىل به من 119308أدى مبلغ التسبيق باخلزينة العامة حسب الوصل عدد 
طرفه ومراسلة الطاعنة له بأداء باقي الثمن هو قبول يكتمل به التعاقد وينطبق 

ه اإلجياب ويصبح البيع تاما، علما أنها أقرت مبراسلته، وملا كانت املهام مع
املعهود بها إليها مبقتضى املادة املشار إليها أعاله تندرج ضمن املرفق العمومي 
الذي يضفي عليها صفة املؤسسة العمومية واملستخدمون املنتسبون إليها 

الصبغة العمومية، لذلك ميارسون خدمة عامة وما يصدرونه من أوراق يكتسي 
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فإن املراسالت الصادرة عنها واليت تثبت البيع بأركانه وشروطه الالزمة لقيامه 
يضاف إليها وصل أداء مقدم الثمن إىل اخلزينة العامة كلها أوراق رمسية ثابتة 

 احملتج بهما خاصة، وأنها مل 489 و488التاريخ تتوفر بها مقتضيات الفصلني 
  .سبيق الشيء الذي جيعل ما أثري غري جدير باالعتبارتناقش توصلها بالت

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
 – السيدة عائشة بن الراضي:  املقرر– السيد بوشعيب البوعمري: الرئيس

  .السيد احلسن البوعزاوي: احملامي العام
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 3806القرار عدد 

  2011 شتنرب 13الصادر بتاريخ 
   767/1/1/2010ملدين عدد يف امللف ا

  
  

  . التربع– حدود صالحيات الوكيل – عقد الوكالة 
جيب أن تكون الوكالة يف التربعات خاصة يف نوع التصرف ويف حمله، 
وال جيوز للوكيل، أيا كان مدى صالحياته،  التربع بأموال املوكل بغري إذن 

  .  صريح من هذا األخري
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
وإخوانه خليل ) أ(أن املدعني عمر  امللف، مستنداتيستفاد من  حيث

وسعيد ومرية ونعيمة وبهيجة وعبد العزيز تقدموا مبقالني أمام احملكمة االبتدائية 
والثاين إصالحي بتاريخ  3/7/2007 بتاريخ يبالفقيه بن صاحل األول افتتاح

على األمالك واحملافظ ) أ( يف مواجهة املدعى عليهما الصديق 7/12/2007
) أ(العقارية والرهون بالفقيه بن صاحل، عرضوا فيهما أنهم من ورثة احلاج حممد 

 على شقيقهم املدعى عليه الصديق 28/2/1979الذي سبق له أن تصدق بتاريخ 
وأنه مبقتضى .  سنتيارا20 آرا و79 هكتارات و3ببقعة أرضية مساحتها ) أ(

 فإنهم مع 1984 و1915 حتت 1984نة التوكيلني املربمني بتوثيق ابن امحد س
املدعي األول ) أ(املدعى عليه وإىل جانب باقي الورثة وكلوا أخاهم احلاج عمر 

ب وتدبريهما /10437ت واملطلب عدد /141ليقوم بتصفية الرسم العقاري عدد 
وتصفيتهما ملا فيه مصلحة كافة الورثة، وأن املدعى عليه قرر جتهيز العقار 

ت وأجنز عقدا /141ليه والدهم موضوع الرسم العقاري عدد الذي تصدق به ع
ب الذي يعود لباقي /10437استدراكيا ضم مبوجبه العقار موضوع املطلب عدد 

الورثة مللكه لتحفيظه وجتهيزه على أساس تصفيته بعد ذلك من طرف الوكيل 
ع بشراكة م) أ(وبعد جتهيز هذا العقار من طرف املدعى عليه الصديق ). أ(عمر 

أحد املقاولني قام بقسمته مع هذا املقاول، فإن الوكيل أنهى املهمة املكلف بها 



 

  ص 43   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  الرقمي    اإلصدار‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

 6 بقع أرضية و6حيث سلم خلليل ) أ(باتفاق مع شقيقه املدعى عليه الصديق 
بقع أخرى لسعيد، وبقعة واحدة ملرية وأخرى لنعيمة وأخرى لبهيجة وأخذ 

 بقع واحتفظ 6لعبد العزيز  بقع كما سلم 6الوكيل احلاج عمر نصيبه أيضا وهو 
وأن املدعى .  بقع4كل من عمر وسعيد وخليل وعبد العزيز شياعا بينهم ب 

عليه احملافظ على األمالك العقارية رفض طلبهم تسجيل العقدين املتعلقني 
بتسجيل هذه البقع األرضية يف الرسوم العقارية اخلاصة لكل بقعة على حدة 

نجزة بعقد وكالة صحيح، طالبني لذلك بدون تعليل رغم وضوح العقود امل
إبطال قرار احملافظ رفض تقييد عقدي االتفاق والتصفية واحلكم على املدعى 

 لتقييد العقدين املذكورين على ةبالقيام باإلجراءات الالزم) أ(عليه الصديق 
مع اعتبار احلكم مبثابة إذن للمحافظ يف ) احملددة باملقالني(الرسوم العقارية 

بواسطة مذكرة مع ) أ(وأجاب املدعى عليه الصديق . متناع املدعى عليهحالة ا
مقال رام إىل الطعن بالزور الفرعي، عرض فيها أن املدعني مل يثبتوا أنهم 

ال ) أ(مالكني على الشياع معه حىت ميكنهم طلب التصفية وأن املدعي عمر 
ا نيابة عنه فيما يتوفر على وكالة خاصة ختوله قسمة وبيع وإبرام العقود وغريه

خيص العقارات موضوع الطلب واليت هي يف ملكيته منذ الثمانينات دون منازع، 
واليت كانت تشكل يف األصل مع عقارات أخرى رمسا عقاريا واحدا هو رقم 

 والذي بعدما استخرجت منه قطعة عن طريق البيع متت جتزئته إىل 16037/1
وأن العارض قام بتفويت البعض . 38944/10 إىل 38814/10 رمسا عقاريا من 131

منها إىل األغيار وال زال حيتفظ بالبعض اآلخر، وأن املدعني قاموا يف غيابه 
على ) أ(بإجناز عقدين حيمالن عنوان اتفاق وتصفية مبوجبهما قام أخوه عمر 

 بقعة أرضية من 31اعتبار أنه وكيل عنه وتنازل لفائدته ولفائدة باقي إخوانه عن 
وأن . بقع املشار إليها أعاله حسب التقسيم الوارد يف تلك العقودجمموع ال

احملافظ رفض تسجيلها بعدما اتضح له أنها غري قابلة للتسجيل ألنها غري 
صادرة وموقعة من طرف العارض املالك احلقيقي، وأن الوكالة القدمية املؤرخة 

 ورثة اهلالك واليت كان ينوب عن باقي) أ( املدىل بها من عمر 19/4/1984يف 
ال ختوله القيام بأي بإجراء يتعلق بالرسوم العقارية اليت هي يف ملك ) أ(حممد 

واليت ال عالقة هلا مبرتوك اهلالك، وأن االستدراك أو امللحق . العارض اآلن
عن نفسه ونيابة عن باقي ) أ( املوقع من طرف عمر 15/5/1984املؤرخ يف 

يت بواسطتها استفاد العارض من كامل الورثة، يشري بوضوح إىل الكيفية ال
مساحة البقعة األرضية املوهوبة له بعدما مت إبرام عقد تبادل مع إدارة األمالك 

وأن ما قام به إخوانه املدعون .  سنتيارا20 آرا و79 هكتارات و3املخزنية وهي 



 

  ص 44   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  الرقمي    اإلصدار‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

هو حماولة لالعتداء على ملكه دون وجه حق، وأنه بعد االطالع على مستندات 
وإخوانه عبد ) أ( ظهر له أن هناك وثائق مزورة أجنزت من طرف عمر امللف

العزيز وسعيد وخليل ومرية ونعيمة وبهيجة، وأن تلك الوثائق هي عبارة عن 
 أجنزت يف غيابه ودون 22/5/2007عقدين حتت عنوان اتفاق وتصفية بتاريخ 

شهاد له ملتمسا لذلك رفض الطلب واإل. علمه وموافقته ودون وكالة خاصة منه
  ).العقدين املذكورين(مبمارسته حق الطعن بالزور الفرعي يف 

وأجاب احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صاحل بأن امللك موضوع 
 حيث أصبح له رسم 9/5/1986 مت حتفيظه بتاريخ 10437/10املطلب عدد 
ريخ  سنتيارا، وأنه بتا94 آرا و38 مساحته هكتاران و16037/10عقاري عدد 

ت مما أدى إىل إلغاء هذا الرسم /141 أدمج فيه الرسم العقاري عدد 22/5/2001
 سنتيارات 4 آرا و89 مت استخراج قطعة مساحتها 8/4/1991األخري، وأنه بتاريخ 

) م(وامحد ) م(وعسو ) ه(لفائدة حممد ) أ(عن طريق البيع من طرف الصديق 
 مت تقييد التجزئة 1/8/2002خ ، وأنه بتاري19757/10أسس هلا رسم عقاري عدد 

 رمسا 131 مما أسفر عنه تأسيس 16037/10بامللك موضوع الرسم العقاري عدد 
 أصدرت احملكمة حكمها رقم 10/4/2008، وبتاريخ )أ(عقاريا يف اسم الصديق 

 قضت فيه برفض الطلب األصلي وبرفض دعوى 107/07 يف امللف عدد 558
ا أصليا كما استأنفه املدعى عليه استئنافا فاستأنفه املدعون استئناف. الزور

فرعيا وبعد إجراء حبث بواسطة املستشار املقرر قضت حمكمة االستئناف 
املذكورة بعدم قبول االستئناف الفرعي وقبول االستئناف األصلي بإلغاء احلكم 
املستأنف واحلكم بأمر احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صاحل بتقييد 

 16037/10 بالصك العقاري عدد 22/5/2007تفاق وتصفية املؤرخني يف عقدي ا
والرسوم العقارية املستخرجة منه، وذلك مبقتضى قرارها املطعون فيه بالنقض 

 حيث يعيب : األوىلةيف الفرع الثاين من الوسيل) أ(من املدعى عليه الصديق 
ا النص فإنه ال ع، ذلك أنه مبوجب هذ.ل. من ق894الطاعن القرار خبرق الفصل 

جيوز للوكيل أيا كان مدى صالحياته بغري إذن صريح من املوكل تفويت عقار وال 
إجراء التربعات ما عدا يف احلاالت اليت يستثنيها القانون صراحة، وأن الوكيل 

 سنة خلت عن تاريخ انتهاء الوكالة بتوزيع أمالك الطاعن 23قام بعد ) أ(عمر 
ائدته ولفائدة إخوانه دون إذن صريح منه وبدون اخلالصة عن طريق التربع لف

خبرق مقتضيات : ويف الفرع الثالث من نفس الوسيلة. توكيل وبدون موافقة
ع، ذلك أن املهمة املسندة إىل الوكيل هي تصفية العقار .ل. من ق895الفصل 

ب هذا الرسم /10437ت ومطلب التحفيظ رقم /141ذي الرسم العقاري عدد 
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بحا يف ملكية الطاعن مبجرد التوقيع وتصحيح اإلمضاء على وهذا املطلب أص
عقد االستدراك امللحق لعقد اهلبة والذي أدىل به الوكيل املذكور، وهذا هو 
حدود الوكالة املمنوحة له واهلدف منها أي استفادة الطاعن من كامل املساحة 

  .املوهوبة
بأن "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه 

 ليستا وكالتني عامتني كما ذهب إىل ذلك 1915 و1984الوكالتني العدليتني عدد 
من طرف ) أ(احلكم االبتدائي، وإمنا هما وكالتان خاصتان منحتا للوكيل عمر 

من أجل تصفية العقارين موضوعي الرسم ) أ(كافة ورثة موروث الطرفني حممد 
 891ب استنادا إىل الفصل /10437ت ومطلب التحفيظ عدد /141العقاري عدد 

الوكالة اخلاصة هي اليت تعطى من أجل إجراء قضية "ع الذي ورد فيه .ل.من ق
وهي ال متنح الوكيل . أو عدة قضايا أو اليت ال متنح الوكيل إال صالحيات خاصة

صالحية العمل إال بالنسبة إىل القضايا أو التصرفات اليت تعينها وكذلك توابعها 
، والذي أجنز املهمة اليت ."ملا تقتضيه طبيعتها أو العرف احملليالضرورية وفقا 

وكل من أجلها ويف اإلطار احملدد له مبقتضاها، وأن الدفع بانتهاء الوكالة لوفاة 
 من 2غري مؤسس استنادا للفقرة ) أ(واملوكلة خدجية ) أ(املوكل عبد اهللا 

 تغيري يف حالته ينهي ع اليت ورد فيها موت املوكل أو حدوث.ل. من ق938الفصل 
وكالة الوكيل األصلي ووكالة نائبه وال يسري هذا احلكم إذا كانت الوكالة قد 
أعطيت يف مصلحة الوكيل أو يف مصلحة الغري واستنادا أيضا ملا ورد يف كتاب 

 655الوسيط يف شرح القانون املدين لألستاذ عبد الرزاق امحد السنهوري صفحة 
يف نازلة احلال ومات أحدهم مل تنته الوكالة إال بالنسبة ملن إذا تعدد الوكالء كما "

مات منهم إذا كان الباقون ميلكون أن يستقلوا بتنفيذ الوكالة، وأنه ال حاجة 
إلثبات املدعني متلكهم للمدعى فيه ما دام أن الوكالة صادرة عن مالك املدعى 

يف حني أنه ". ع.ل. من ق879فيه وملصلحة املوكل وملصلحة الغري عمال بالفصل 
 1984 والوكالة عدد 13/4/1984 املؤرخة يف 1915يستفاد من الوكالة عدد 

) ف(وهم زوجتاه احلاجة السعدية ) أ(، أن ورثة احلاج 6/5/1984املؤرخة يف 
وأوالده حبيبة وخدوج ونعيمة وعبد اهللا وعلي وبهيجة وعبد ) ع(واحلاجة الكبرية 

لينوب عنهم ) أ(عيد وخليل وكلوا أخاهم عمر العزيز ومرمي واملكي والصديق وس
 ومطلب 141ويقوم مقامهم ويتكلم دونهم على تصفية الرسم العقاري عدد 

ب وعلى تصفية مجيع الرسوم العقارية وغريها، وبالتايل /10437التحفيظ عدد 
فإن وكالة الوكيل املذكور وكما هي واردة يف ألفاظها العامة جيعلها وكالة عامة 

تصفية أموال خمتلفة يف ملكية املوكلني والوكيل عكس ما ذهب إليه من أجل 
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القرار املذكور، وبالتايل فهي ال ختول للوكيل سوى صالحيات أعمال اإلدارة 
ملا استند إىل ) أ(والتصفية وأنه يتجلى من مستندات امللف أن الوكيل عمر 

خلاصة به على هاتني الوكالتني وقام بتوزيع البعض من أمالك أخيه الطاعن ا
البعض من إخوانه اآلخرين يكون بالفعل قد تربع عليهم، وأنه يف التربعات جيب 
أن تكون الوكالة فيها خاصة يف نوع التصرف ويف حمله وال جيوز للوكيل أيا كان 

 894مدى صالحياته بغري إذن صريح من املوكل إجراء التربعات عمال بالفصل 
القرار خارقا للمقتضيات احملتج بها مما ع، األمر الذي يكون معه .ل.من ق

  .عرضه للنقض واإلبطال
  

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 احملامي ‐السيد حممد بلعياشي :  املقرر‐السيد حممد العالمي : الرئيس 
  . السيد حممد فاكر: العام
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  3555القرار عدد 

  2011  غشت23الصادر بتاريخ 
  3572/1/6/2010 عدداملدين لف يف امل

  
  

  .  مدة التماطل– فسخ العقد ‐كراء األمالك احلبسية 
إذا مل يدفع املكرتي للملك احلبسي كراء ثالثة أشهر بعد إمهاله مثانية 
أيام فإن إلدارة األحباس احلق يف فسخ عقد كرائه مبقتضى الشرط 

سني حالة األحباس  املتعلق بنظام حت1913 يوليوز 21اخلامس من ظهري 
العمومية، أما إذا مل تستكمل مدة الثالثة أشهر فإنه ال يطبق املقتضى 

  .املذكور
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
 قدمت وزارة 20/4/2009 أنه بتاريخ ،حيث يستفاد من مستندات امللف

األوقاف والشؤون اإلسالمية مقاال إىل احملكمة االبتدائية بالعرائش عرضت فيه 
 23الدكان الكائن بدرب الصدر األعظم رقم ) س(نها أكرت للمدعى عليه حممد أ

 إىل 2004 تقاعس عن أدائها منذ أكتوبر ، درهم110العرائش بوجيبة شهرية قدرها 
طالبة لذلك احلكم ، 23/6/2008 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2008متم يونيو 

كورة وتعويضا عن املطل قدره  درهم كراء املدة املذ4950عليه بأدائه هلا مبلغ 
 درهم وفسخ عقد الكراء وإفراغ املدعى عليه من العني املكراة له، وأجاب 2000

عليه بأن املدعية ترفض التوصل بالكراء كما هو ثابت من عروض  املدعى
 أصدرت احملكمة 21/2/2009وبتاريخ . اإليداع املدىل بها وأن ذمته فارغة

 وباإلذن للمدعية بسحب املبالغ الكرائية 890/09عدد االبتدائية حكمها يف امللف 
املودعة بصندوق احملكمة االبتدائية بالعرائش واحلكم على املدعى عليه بفسخ 
عقد الكراء الرابط بينه وبني املدعية من أجل احملل موضوع الدعوى وإفراغه 

رارها منه، استأنفه احملكوم عليه فأيدته حمكمة االستئناف املذكورة مبقتضى ق
 ذلك أن ،املطعون فيه بالنقض من طرفه يف الوسيلة األوىل ببطالن اإلنذار
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 الذي 21/7/1913لب يف إطار ظهري االدعوى أسست على اإلنذار املوجه للط
فإنه أدى الكراء .  وأن عدم احرتامها يصبح بدون مفعول،حدد شروط اإلنذار

 بها باستثناء شهري املطلوب قبل توصله باإلنذار حسب عروض الوفاء املدىل
 من الظهري املذكور 5فإنه ال يعترب مماطال ألن الفصل ، 2008ماي ويونيو 

 الصادر 152 أشهر وهذا ما أكده قرار اجمللس األعلى رقم 3يستوجب عدم أداء 
  .28/2/1962بتاريخ 

احملكمة " ذلك أنه علل قضاءه بأن ،حيث صح ما عابه الطاعن على القرار
ضر العرض تبني هلا أن املستأنف مل يعرض كراء الفرتة من بعد رجوعها حملا

، أي خارج األجل 22/4/2009 حىت 2008 إىل متم شهر يونيو 2008فاتح ماي 
فيكون العرض ، 23/6/2008املضروب له يف اإلنذار الذي توصل به بتاريخ 

 من ظهري حتسني 5 يف حني أنه مبقتضى الشرط ،"واإليداع ناقصا واملطل ثابتا
 أشهر كانت بعد 3 فإنه إذا مل يدفع املكرتي كراء أي ،لة األحباس العموميةحا

 أيام فلإلدارة احلق يف فسخ الكراء زيادة على حماكمته يف التقاعد عن 8تأجيله 
 وأن احملكمة مصدرة القرار عندما قضت بفسخ عقد كراء حمل حبسي ،"الدفع

 فقد خرقت املقتضيات ،قطلتأخر املكرتي يف أداء وجيبة كراء شهرين اثنني ف
  . املذكورة وعرضت قرارها للنقض واإلبطال

  
  األسـبـاب لـهـذه

  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه
 احملامي ‐السيد أمحد بلبكري :  املقرر–العيادي  حممد السيد: الرئيس

  .السيد الطاهر أمحروين: العام
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  4607القرار عدد 

  2011وبر   أكت25الصادر بتاريخ 
  4976/1/3/2009 عدداملدين لف يف امل

  
  

 اإلخالل بااللتزام – عنصر اخلطأ –مسؤولية الطبيب اجلراح 
  .بالتبصري

الطبيب اجلراح بصرف النظر عن طبيعة العملية اجلراحية اليت 
جيريها جتميلية أم عالجية يقع عليه االلتزام ببذل عناية، وعدم اإلهمال 

دابري الالزمة، وأن مسؤوليته تبدأ حىت قبل إجراء والتقصري واختاذ كل الت
العملية اجلراحية إذا ما أخل بالتزامه بإعالم املريض وتبصريه بكافة 
األخطار والعواقب اليت قد تنتج عن العملية اجلراحية ومدى احتمال 

  .جناحها من عدمه ونسبة ذلك
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 وتاريخ 799ن القرار املطعون فيه عدد حيث يستفاد من وثائق امللف، وم

 أن 782/02 الصادر عن حمكمة االستئناف بأكادير يف امللف عدد 20/4/2009
ادعت أمام احملكمة االبتدائية بأكادير أنها مصابة بتشوه ) املطلوبة) (م(بوشرى 

) خ(خلقي بسيط يف أنفها باجلهة اليسرى، وأنه بعد فحص املدعى عليه حممد 
ا أنه سيقوم بإجراء عملية جتميلية باعتباره اختصاصي يف التجميل، هلا، أكد هل

إال أن ما قام به من عملية أوىل مل تعط النتائج املطلوبة فوصف هلا عدة أدوية، 
مث قام بإجراء عملية ثانية اقتطع هلا قطعة من غضروف األذن ليضعها باألنف 

ني، وأن الدكتور العراقي مما أحلق بها ضررا فادحا وأصبحت أذنها وأنفها مشوه
أكد هلا أن العمليات كانت فاشلة واألمر يقتضي إجراء العالج باخلارج، لذلك 
التمست احلكم هلا بتعويض مسبق وإحالتها على خربة وحفظ حقها يف تقدمي 

وبعد جواب املدعى عليه بأنه مل يرتكب أي خطأ طيب ملتمسا رفض . طلباتها
جراء خربة وتعقيب األطراف وانتهاء اإلجراءات، الطلب لعدم إثبات ذلك، وبعد إ
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أصدرت احملكمة حكمها القاضي برفض الطلب استأنفته املدعية بناء على أن 
مسؤولية الطبيب تقصريية، وأن ما هدفته من العملية إزالة التشويه وأن ما قام 
به الطبيب يعد جتاوزا الختصاصه ألنه خمتص يف جراحة األنف ال التجميل، وأنه 
أقدم على إجراء العملية اجلراحية الثانية دون رضاها مما ينم عن سوء نية 

وبعد جواب املستأنف عليه وإجراء خربة وتعقيب . لتدارك اخلطأ بأكرب منه
األطراف قررت احملكمة إلغاء احلكم املستأنف واحلكم على املدعى عليه بأدائه 

يب يلتزم ببذل العناية  درهما بناء على أن الطب40000لفائدة املدعية مبلغ 
واجلهد الكايف وحتقيق النتيجة واملتمثل يف النازلة بإزالة التشوه، وإن كانت 
العملية مل تكلل بالنجاح والغاية مل تتحقق حبيث التشوه ال زال قائما بل طال 
جزء من أذن املستأنفة، مما يربر اإلخالل بااللتزام، خاصة وأنه مل يثبت ما يفيد 

نفة باملخاطر املرتتبة عن عملية التجميل كما أن العملية اليت قام إعالم املستأ
  .بها خترج عن اختصاصه وهذا هو القرار املطعون فيه

  :بشأن الوسيلة األوىل والفرع األخري من الوسيلة الثانية
وحيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك 

ناف املستأنفة كما وردت مبقاهلا ومل يعر أي أنه احتضن باحلرف أسباب استئ
بأن املستأنف عليه ال ينازع يف قيامه بالعملية "اهتمام لدفوعه معلال قضاءه 

اجلراحية األوىل والثانية على املستأنفة وإقدامه على اقتطاع جزء من غضروف 
ستقر أذنها يف إطار عملية التجميل املتعاقد بشأنها بني الطرفني، وإذا كان من امل

وبالرجوع إىل .. عليه قضاء وفقها على اعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية 
وثائق امللف وما متسكت به الطاعنة، فإن األمر يتعلق بعملية جتميلية، ويف هذه 
احلالة الطبيب ملزم ببذل العناية واجلهد الكايف وحتقيق النتيجة واملتمثل يف 

أنف املستأنفة، والثابت من خالل اخلربة األوىل النازلة بإزالة التشوه الذي طال 
املنجزة ابتدائيا فإن هذه العملية مل تكلل بالنجاح، وما دامت الغاية مل تتحقق 
والتشوه ال زال قائما بل طال حىت جزء من أذن املستأنفة والذي مل يكن حمل 

مه منازعة جدية من طرف املستأنف عليه، مما جيعل إخالل هذا األخري بالتزا
املرتتب عن االتفاق احلاصل بني الطرفني ثابت يف حقه، إضافة إىل أن ما يؤكد 
مسؤولية املستأنف عليه أن قيامه بعملية التجميل املذكورة خترج عن حاالت 
العالج اليت تدخل يف اختصاصه باعتباره اختصاصي يف أمراض وجراحة األذن 

، دون االلتفات "جميلواألنف واحلنجرة وهو اختصاص مستقل عن جراحة الت
إىل تقارير اخلربة ومذكرات املطلوبة نفسها اليت ركزت على أنها مصابة بتشوه 
خلقي يف أنفها، وأن الغاية من العملية إزالة التشوه وأن الطالب غري خمتص وقد 



 

  ص 51   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  الرقمي    اإلصدار‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

جتاوز اختصاصه، وبذلك فهي ختلط بني نوعني من التخصص العمليات 
تشوه اخللقي ليس هو التجميل يف اللغة الطبية اجلراحية يف هذا الصدد وإزالة ال

فاألول هو التقومي، وذلك برتميم أو استكمال عضو من األعضاء بإزالة جزء زائد 
أو إضافة جزء ناقص يف حني أن التجميل هو العمل على جعل العضو يبدو 
أحسن وأمجل مما هو عليه واملطلوبة هدفت التقومي وإزالة التشويه، واخلربة 

ة أكدت أنه خمتص يف جراحة األنف واألذن واحلنجرة وله كامل الصالحية األولي
جلراحة األعراض اخللقية لألنف، وأن سبب عدم جناح العملية ترجع لنوعية 
اجللد والطعم ويف بعض احلاالت للطبيب نفسه، وأنه من الصعب حتديد جناح 

 علميا فإن اجلسم وأنه. العملية بالنسبة للطرفني يف غياب صيغة توافقية بينهما
سواء كان من اجلسم نفسه أو جسم " الطعم"غالبا ما يرفض العضو املضاف 

غريه، وهو ما يؤدي عادة إىل تفاقمات، كما أن اخلربة الثالثية أوضحت أنه 
يصعب حتديد مسؤوليته فيما يكون حلق املدعية من أضرار بسبب وجود عدة 

مل تنجح بتاتا وإمنا مل حتقق الغاية تدخالت أخرى أعقبت تدخله، كما أن العملية 
. املرجوة ومل حتقق الكمال املنتظر منها، خاصة من طرف املطلوبة يف النقض

وبالرجوع إىل الصور يبدو هناك حتسن وفارق يف مظهر ووجه املطلوبة، وأنه قد 
بذل قصارى جهده لتحقيق الغاية املطلوبة وإرضائها، إذ وافق على إجراء عملية 

ون مقابل بعد عدة فحوصات وزودها مبجموعة من األدوية وأبدى ثانية وبد
استعداده يف أداء وحتمل مجيع التكاليف ومصاريف أي عملية أخرى قد ترغب يف 
إجرائها،إال أنها مل تلجأ ألي عملية إدراكا منها ملخاطرها إذ ال ميكن ألي مريض 

ها، ومهمة القضاء اإلقدام على إجراء عملية دون االستفسار عنها وعن مضاعفات
ليس املفاضلة بني طرق العالج بل التثبت من خطأ الطبيب ثبوتا قطعيا، ويكون 
ذلك بأن ما ارتكبه ال يأتيه طبيب يقض من مستواه املهين وجد يف نفس الظروف 
اليت أحاطت بالطبيب، واألصل عدم اعتبار الطبيب خمطئا إذا تقيد يف عمله 

 عالقة اخلطأ بالضرر احلاصل وهذا أمر تبابالعادات الطبية املستقرة، وإث
عسري يف النازلة نظرا لطبيعة جسم املريض وتغري حاالته وخصائصه، واملطلوبة 
مل تثبت الضرر ومل تطلب أي تعويض ومل يثبت كذلك خطؤه سواء قبل أو أثناء 
وال بعد العملية اجلراحية التقوميية، بل على العكس قد بذل كل عناية واجلهد 

وب وتقيد بالعادات الطبية املستقرة، وبذلك القرار جانب الصواب حني املطل
اعتمد قاعدة عدم حتقيق الغاية متجاهال كل القواعد والتقارير املنجزة مبلف 
النازلة، وأن مسؤولية الطبيب حتدد بكل اعتدال ألنها مسؤولية ذات صبغة 

  .خاصة حتيط بها اعتبارات دقيقة ومتعددة
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كمة هلا سلطة تقدير احلجج والوقائع الستخالص لكن، حيث إن احمل
مربرات قضائها على أن يكون االستخالص مربرا قانونا وقضاء، كما أن كل 
طبيب ملزم ببذل العناية واجلهد وعدم اإلهمال والتقصري واختاذ كل التدابري 
الالزمة، وأن مسؤولية الطبيب اجلراح تبدأ حىت قبل إجراء العملية إذ عليه إخبار 
املريض بكل األخطار والعواقب اليت قد تنتج عن العملية واحتمال جناحها من 
عدمه ونسبة ذلك، خصوصا إذا تعلق األمر بعمليات تقومي اخللقة أو التجميل 
كما عليه القيام بالدراسات الالزمة ملعرفة نسبة جناحها وفق ما سيقدم عليه 

إن كان خمتصا يف جراحة واحملكمة ملا ثبت هلا أن الطالب و. من إضافة طعم
األذن واألنف واحلنجرة، وأن املطلوبة عرضت نفسها عليه لتقومي التشوه 
احلاصل بأنفها، وأنه ليس بامللف ما يفيد إخبارها مبخاطر العملية اليت سيقوم 
بإجرائها هلا وال مدى نسبة جناحها، وأنه حني أقدم على إجراء العملية الثانية مل 

 كون اجلزء املأخوذ من أذنها سيتالءم وينسجم مع مكان يقم بدراسة جيدة من
إضافته من األنف، وثبت هلا من التقارير الطبية والصور املعروضة عليها أن 
التشوه مل يزل بل طال أيضا جزء من األذن، فاستنتجت من ذلك قيام مسؤوليته 

على تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معلال ويبقى ما استدل به 
  .غري أساس

  :وخبصوص الفرع األول من الوسيلة الثانية
م، ذلك أن .م. ق143 و55 و3وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 

احملكمة ال تبت إال يف حدود املطلوب منها وال حيق هلا احلكم بأكثر مما طلب،  
ة وأن املدعية مبقتضى مقاهلا ومجيع مذكراتها أسست دعواها على أن العملي

اجلراحية أحلقت بها تشوها إضافيا وأنها أصيبت بتعفنات بأنفها واكتفت بطلب 
 درهما مع إحالتها على خربة طبية ليس لتوضيح 10000تعويض ال يقل عن 

املضاعفات والتعفنات وحتديد مبلغ التعويض الواجب عنها، وإمنا لتحديد نسبة 
ية أمام احملكمة االبتدائية العجز الناجم عن التشويه ومل تتقدم بأي طلبات نهائ

غري طلبها السابق واألصلي، وبالتايل فإن طلب التعويض الوحيد واألصلي هو 
 درهما، إال أن حمكمة االستئناف حىت بعد حجزها امللف للمداولة 10000مبلغ 

تفضلت وأخرجته من املداولة لتنبيه املدعية بتحديد مطالبها، علما أن مهمة 
 يف حتديد خطئه ومسؤوليته من عدمها ومع ذلك حكم اخلربتني كانت حمصورة

لفائدة املطلوبة مببلغ التعويض استجابة لطلباتها اإلضافية، واحلال أنه ال ميكن 
تقدمي طلب جديد أثناء النظر يف االستئناف باستثناء أن يكون دفاعا عن الطلب 

م كما .م.ق 143األصلي وهو ما مل يتحقق يف النازلة، وبذلك القرار خرق الفصل 
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أن احملكمة كان عليها ويف إطار حتقيق الدعوى أن تأمر وقبل البت يف اجلوهر 
بإجراء خربة طبية لتحديد ما إذا كان هناك ضرر حقيقة حلق باملدعية، وما 
نوعه وسببه وعالقته بالعملية اجلراحية اجملراة من طرفه مث حتديد مقدار 

م وكان على احملكمة إرجاع .م. ق55التعويض املستحق، وبذلك خرق الفصل 
  . امللف للمحكمة االبتدائية لتجهيزه وحتديد املدعية لطلباتها

ال يعد طلبا جديدا : "م فقرة أخرية.م. ق143لكن، من جهة فعمال بالفصل 
الطلب املرتتب مباشرة عن الطلب األصلي والذي يرمي إىل نفس الغايات رغم 

ا كانت الدعوى تهدف تعويض ، ومل"أنه أسس على أسباب أو علل خمتلفة
املطلوبة عما أصابها من أضرار نتيجة العملية اجلراحية والتمست مبقتضى 

 درهما، فإن ما تقدمت به بعد 10000مقاهلا احلكم هلا بتعويض مسبق قدره 
 درهما كتعويض نهائي ال خيرج عما 46500اخلربة من طلب احلكم هلا مببلغ 

تاحي وال يعترب طلبا جديدا، واحملكمة ملا حكمت ترمي إليه الدعوى واملقال االفت
م، .م. ق143 درهما مل حتكم بأكثر مما طلب ومل خترق الفصل 40000هلا مببلغ 

ومن جهة ثانية فإن احملكمة هلا سلطة األمر بإجراء خربة من عدمه لتجهيز 
امللف، وأن هلا سلطة تقدير التعويض وليست ملزمة بإجراء خربة لتحديد 

لتعويض عنه مىت ثبت هلا العناصر الكافية لتحديد ذلك، خصوصا إذا الضرر وا
كان تقدير التعويض موكوال لسلطتها وال خيضع احتسابه لقواعد كما هو حال 

، واحملكمة ملا أمرت خبربة ملعرفة ظروف العملية وما ترتب عنها 1984ظهري 
ملا من لتتمكن من حتديد خطأ الطالب ومدى مسؤوليته عن األضرار وتبني 

وثائق امللف الضرر الالحق باملطلوبة فقدرت تبعا لذلك التعويض املستحق هلا، 
مل تكن يف حاجة ألمر بإجراء خربة لتحديد الضرر الالحق باملطلوبة ومداه 

م ويبقى ما استدل به غري جدير .م. ق55ووصفه،  وبذلك مل خترق الفصل 
  .باالعتبار

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .ى برفض الطلبقضى اجمللس األعل
السيدة مسية يعقويب خبيزة :  املقرر–السيد أمحد اليوسفي العلوي : الرئيس

  .ة آسية ولعلوالسيد:  احملامي العام–
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  تعليق 

  
  التزام الطبيب  اجلراح بالتبصري يف عمليات التجميل

  
  أمساء أحيد

  دكتورة يف احلقوق
  

الصادر عن الغرفة  4607  عدد املنشور أعالهقرارتتلخص وقائع نازلة ال
، يف أن سيدة اشتكت 4976/1/3/2009ملف عدد  25/10/2011املدنية بتاريخ 

لطبيبها من وجود عيب بسيط يف أنفها، وبعد فحصه، أكد هلا إمكانية إجراء 
عملية جتميلية له دون تبعات صحية، إال أن العملية اجلراحية اجملراة فشلت، 

اء عملية جراحية ثانية اقتطع من ولتدارك خطئه، تكفل وعلى حسابه بإجر
خالهلا قطعة من غضروف األذن ليضعها باألنف، فأحلق بهما تشوها كبريا، 
فرفعت دعوى أمام احملكمة االبتدائية تطالب فيها بالتعويض عن الضرر املادي 
واملعنوي احلاصل هلا جراء خطأ الطبيب اجلراح، إال أن احملكمة رفضت طلبها؛ 

كمة االستئناف اليت ألغت احلكم االبتدائي، وتصديا للموضوع فاستأنفته أمام حم
قضت بالتعويض لفائدتها، وعند الطعن فيه بالنقض من طرف احملكوم عليه 
الطبيب اجلراح قضى اجمللس األعلى برفض الطلب متبنيا تعليالت القرار 

همال أن كل طبيب ملزم ببذل العناية واجلهد وعدم اإل: "االستئنايف ومضيفا إليها
والتقصري واختاذ كل التدابري الالزمة، وأن مسؤولية الطبيب اجلراح تبدأ حىت 
قبل إجراء العملية، إذ عليه إخبار املريض بكل األخطار والعواقب اليت قد تنتج 
عن العملية واحتمال جناحها من عدمه ونسبة ذلك، خصوصا إذا تعلق األمر 

ه القيام بالدراسات الالزمة ملعرفة بعمليات تقومي اخللقة أو التجميل كما علي
  ". نسبة جناحها وفق ما سيقدم عليه من إضافة طعم

طبيعة مسؤولية : وسنتناول التعليق على هذا القرار من خالل مطلبني هما 
، مث التزام الطبيب اجلراح )املطلب األول(الطبيب يف اجلراحة التجميلية 

  ). املطلب الثاين(بالتبصري 
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  طبيعة مسؤولية الطبيب يف اجلراحة التجميلية: املطلب األول
جيمع الفقه على وجود عالقة تعاقدية بني الطبيب اجلراح وزبونه، حيتكم 
بشأنها ملا مت التعاقد بشأنه، فإذا أخل الطبيب بالتزاماته الناجتة عن عقد العالج 

  .الطيب نهضت مسؤوليته املدنية، وأيضا املسؤولية اجلنائية عند االقتضاء
يز يف العمليات اجلراحية اليت جيريها األطباء اجلراحون بني ما هو ومي

جتميلي وما هو عالجي، إال أن ما قد يبدو للبعض أنه عالجي، يعتربه البعض 
اآلخر جتميلي، والعكس صحيح، والغاية من هذا التمييز هو حتديد التزام الطبيب  

ل عناية أم التزام بتحقيق اجلراح جتاه الشخص املتعاقد معه، هل هو  التزام ببذ
  نتيجة؟

، 1فالعمل الطيب وإن كان  يقوم على فكرة االحتمال يف حتقق نتيجة حمددة
إال أنه جيب االعرتاف بأنه توجد ممارسات طبية تقتضي اخلروج من إطار 

  .، ومنها العمليات  اجلراحية التجميلية2االحتمالية إىل إطار النتائج املؤكدة
ر التزام الطبيب اجلراح هو جمرد التزام ببذل عناية  ونشري إىل أن اعتبا

يسهل عليه دفع مسؤوليته عكس األمر بالنسبة لاللتزام بتحقيق نتيجة حيث 
يكون جمرد عدم حتققها قرينة تفرتض مسؤوليته، إال إذا أقام الدليل على قيامه 

حال بينه بتنفيذ التزامه املتعاقد عليه، أو أن عدم تنفيذه يرجع إىل سبب أجنيب 
   .وبني ذلك

 الصادر عن الغرفة املدنية بتاريخ 4607 عددوإن القرار موضوع التعليق 
،  يكتسي أهميته من كونه رمبا  قد 4976/1/3/2009ملف عدد  25/10/2011

خطا خطوة متقدمة يف الرقي بالتزام الطبيب اجلراح يف عملية جتميلية إىل 
صنا ذلك من خالل تبين اجمللس درجة االلتزام بتحقيق نتيجة، وقد استخل

أن : "األعلى تعليالت القرار االستئنايف الذي كان واضحا يف هذا اجملال باعتباره
األمر يتعلق بعملية جتميلية، ويف هذه احلالة الطبيب ملزم ببذل العناية واجلهد 
الكايف وحتقيق النتيجة واملتمثلة يف النازلة بإزالة التشوه الذي طال أنف 

فة، والثابت من خالل اخلربة األوىل املنجزة ابتدائيا فإن هذه العملية مل املستأن
تكلل بالنجاح، وما دامت الغاية مل تتحقق والتشوه ال زال قائما بل طال حىت جزء 

                                                 
  .123ص  1996ة، طبعة القاهر" عقد العالج بني النظرية والتطبيق "مونا  عبد الرشيد م‐ 1
  ، 9‐8 ددعال ،جملة رابطة القضاة "ولية الطبيب يف اجلراحة التجميليةؤمدى مس"مسري أورفلي  ‐ 2

 .29ص 
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من أذن املستأنفة مما جيعل إخالل هذا األخري بالتزامه املرتتب عن االتفاق 
  ".احلاصل بني الطرفني ثابت يف حقه

باقي تعليالت القرار مل تفصل يف طبيعة مسؤولية الطبيب، وطبيعة إال أن 
العمليتني اجلراحيتني اللتان خضعت هلما املتضررة، أخذا بعني االعتبار أن 
الطبيب اجلراح  الذي أجرى عملية جتميل األنف مل يكن خمتصا يف جراحة 

وه اخللقي ، وأنه أجرى عملية جراحية عالجية ثانية بقصد إزالة التش3التجميل
  .الذي أحدثه

، 3551وقد سبق للمجلس األعلى أن ذهب أبعد من ذلك يف قراره عدد 
 بأن ‐ غري منشور‐ 465/1/3/2005، ملف مدين عدد 29/11/2006صادر بتاريخ 

محل املصحة والطبيب املختص يف التخدير والطبيب اجلراح املختص يف 
د بشأنها وعن تقصريهم، التجميل املسؤولية عن عدم حتقق النتيجة املتعاق

وتتلخص وقائعه يف إجراء سيدة عمليتني جراحيتني جتميليتني يف البطن واخلصر 
لتجميل جسدها ورشاقتها، وعلى إثرهما ظهرت عليها عالمة اصفرار فاستدعت 
حالتها الصحية املتدهورة نقلها إىل اخلارج إلجراء عملية زرع كبد، بعد أن ثبت 

اليت خدرت بها قبل إجراء العمليتني ) الفليوطان(دة من اخلربة الطبية أن ما
اجلراحيتني التجميليتني بطريقة متتالية ومستمرة أثر على كبدها وموت خالياه، 

إن االتفاق على إجراء العمليتني اجلراحيتني مت داخل : "ومما ورد يف تعليله 
قمها الطيب املصحة بني هذه األخرية واملتضررة بتجهيزاتها الطبية الالزمة وطا

مقابل أجر تأخذه من املتضررة، وهي بذلك مسؤولة عن كيفية تنفيذ التزاماتها 
لتحقيق النتيجة اليت تعهدت بها، وتسأل عن خطأ من استخدمتهم أو استعانت 
به يف تنفيذ التزامها أو العاملني حلسابها حبكم التبعية والسلطة الفعلية يف 

دتها طاملا أنها مل تثبت أنها فعلت ما كان الرقابة واإلشراف والتوجيه وحتت عه
  ".ضروريا لتجنب احلادثة، أو أن الضرر ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض القرارات الصادرة عن حماكم املوضوع ذهبت 
وفق هذا االجتاه باعتبار التزام طبيب التجميل التزاما بتحقيق نتيجة، ومثاله 

 ملف رقم 27/3/2006، بتاريخ 1294ة االبتدائية بالدار البيضاء عدد حكم احملكم
وحيث إن الطبيب اجلراح يف جمال عمليات جتميل األنف : " جاء فيه224/2001

باإلضافة إىل االلتزام ببذل العناية فهو ملزم بتحقيق نتيجة متفق عليها، 

                                                 
 ويطلق على اجلراحة التجميلية جراحة الشكل لكونها تهدف إىل إزالة تشوه حدث يف اجلسم بفعل مكتسب ‐ 3

 .أو تشوه خلقي أو وظيفي
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عني بل خصوصا وأن دواعي التدخل ليس وظيفيا من أجل العالج من مرض م
  .4"هو تقوميي جتميلي، وهو ما مل  يتحقق بالنسبة للمدعية

غري أن التوجه الغالب قضاء هو حتميل الطبيب اجلراح االلتزام ببذل عناية 
ليس إال، وإن كان يتشدد مع الطبيب املختص يف جراحة التجميل من ناحية قدر 

  . عناية مشددةالعناية اليت تفرض عليه، مما يعد معه التزامه التزاما ببذل
يف حني أن االجتهاد القضائي الفرنسي مستقر على أنه يقع على عاتق جراح 

، حبيث يكون  مسؤوال عن فشل 5التجميل االلتزام بتحقيق النتيجة بشكل صريح
العملية لعدم حتقق النتيجة املأمولة منها، معتربا أن العمليات اجلراحية اليت ال 

 . ت جتميليةتفرضها ضرورة عالجية تعد عمليا

وأرى أن القرار موضوع التعليق تفاديا لتأسيس قاعدة اجتهادية خبصوص 
طبيعة التزام الطبيب اجلراح ركز فقط على إخالله بأحد االلتزامات الين تقع 
على عاتقه قبل إجراء العملية اجلراحية هو االلتزام بالتبصري، فما هو املقصود 

  بذلك ؟  
  لتبصري يف العمليات اجلراحيةااللتزام با: املطلب الثاين

ميكن الرجوع خبصوص التزام الطبيب بالتبصري  يف القانون املغريب إىل  
 اليت جتيز للطبيب 6 من قانون أخالقيات مهنة الطب24مقتضيات الفصل 

بالتوقف عن العالج مىت تأكد له احتمال إصابة املريض بأضرار تفوق نسبة 
 بكل املعلومات املهمة اليت تفيد جناح وفشل العالج، فيكون عليه حينها اإلدالء

االستمرار يف التداوي، حىت حيصل على رضى متبصر من املريض يسمح له 
  . بالتدخل العالجي أو على األقل أن يرضى من يعتد برضائه

فمن حق املريض احلصول على معلومات من طبيبه يبصره من خالهلا 
. 7لية جراحية قد متس بسالمة جسدهباألخطار اليت قد تلحقه يف حالة إجراء عم

وبذلك ينبغي على الطبيب قبل إجراء العملية اجلراحية أن حيصل على رضى 
املريض بعد إعالمه حبقيقة وضعيته الصحية وفحصه فحصا دقيقا وشامال، 

  .8خاصة إذا كانت تنطوي على كثري من األخطار
                                                 

  .175، ص 2006 أبريل ‐، مارس101 املغربية، العدد  منشور مبجلة احملاكم‐ 4
5 - G.Viney et P.Jourdain,  «Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité», 2éme éd, LGDJ, 1998, 

p 451/s. 

  .8/6/1953 قرار املقيم العام، الصادر بتاريخ ‐ 6
7 ‐ Cass. 1ère ch civ, 11 fév 1986, RDS, 1987, p 25. 
8 ‐  Cass. 1ère ch civ, 25 sept 1987, G P, 1988, n3 , p 199 
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يب صحيحا بني وهنا ينبغي التفرقة بني الرضى الذي ينعقد به العقد الط
الطرفني، وبني ضرورة احلصول على الرضى املستنري واملتبصر باالحتماالت 
املتوقعة قبل البدء يف العمل اجلراحي الذي ينبغي أن يدرج يف العقد ذاته، مع 
العلم أنه ال يشرتط كقاعدة عامة أية صيغة حمددة ملوافقة املريض على 

 التدخالت اجلراحية اليت تنطوي على العملية اجلراحية، غري أنه جرت العادة يف
 عن رضاه الصريح كتابة، سواء يف 9خماطر جسيمة أن يعرب املريض أو من ميثله

  .املستشفيات العمومية أو املصحات اخلاصة يف مناذج معدة مسبقا لذلك
وال يرفع رضى املستفيد من التجميل صفة اخلطأ عن فعل طبيبه، الذي 

من قبل من يدعوه إىل التفريط فيها، فلو ثبت أن عليه أن يراعي اليقظة حىت 
جراح التجميل أجرى عملية جراحية خطرية ال تستدعيها حالة الزبون الصحية، 
فإن رضى هذا األخري ال يرفع عن فعله صفة اخلطأ، كما هو احلال يف القرار 
 موضوع التعليق، بل إنه يعترب خمطئا ومقصرا يف أداء واجباته حنوه، حىت لو كان

الشخص هو الذي دعاه إىل إجراء العملية بإحلاح، قابال بكل النتائج اليت قد 
تسفر عنها، ومن جهة أخرى، ال ميكن محل رضى اجملين عليه بالضرر على أنه 

  .اتفاق على إعفائه من املسؤولية
، بأن أخذ الرضى املتبصر من املريض جيب أن 10وكما قال الفقيه سافاتيي

همة للعملية اجلراحية، واليت هلا تأثري مباشر على موافقته أو يكون يف اجلوانب امل
ومما استقر عليه القضاء الفرنسي بهذا اخلصوص عدم ضرورة تبصري . رفضه

، وباالقتصار على ما يراه 11املريض من طرف الطبيب باملعتاد من املخاطر
و يتخوف الزما توضيحه من خالل اإلجابة على أسئلة املريض اليت يلح يف شأنها أ

،  وخاصة جراحة التجميل اليت يلتزم فيها اجلراح قبل 12من نتائجها السلبية
إجرائها بإخبار الشخص بكل املخاطر اليت قد يتعرض هلا كانت أصلية 

  .13واستثنائية
يتبني من هذا أنه جيب على الطبيب اجلراح أال يتخلف عن الوفاء بااللتزام 

تجميل، ألنه من خالل املعلومات اليت يتلقاها بالتبصري يف كل مراحل العالج أو ال
 يف كل املراحل 14الشخص يستطيع اختاذ القرار الرصني املتعلق بصحته

                                                 
9 ‐ Cass. 1ère  ch civ, 21 févr 1961, JCP, éd g, juris, 1961,II, 12129 

10 ‐ Cass. 1ère ch civ, 1ère janv 1976, JCP, éd g, 1976.II-18483, p 189/s, note Savatier 
11 ‐ C.A de Paris, 1ère  ch, 22 janv 1993, juris, G P, 1994, n3, p 399. 
12 ‐ Cass. 1ère ch civ, 14 janv 1992, JCP, 1993, éd g, II, 21996, note Dorsner-Dolivet. 
13 ‐ Claire Cauzergue «Le secret médical» revue de praticien, Paris, 1998, 48, p 427/s. 

 ةدار النهضة العربية، القاهرة، طبع"  مقارنةة يف العمل الطيب دراسدور اإلرادة: " جابر حمجوب علي‐ 14
  .105، ص .1996
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العالجية اليت سيخضعه هلا إلزالة التشوه، خاصة بالنسبة للحاالت اليت تتطلب 
عمليات استئصال جزء من اجلسم كليا أو جزئيا، أو زرع عضو طبيعي أو مصنع 

  .جديد فيه
واملالحظ أن فرض هذا النوع من االلتزامات على الطبيب اجلراح قبل بدئه 
العملية اجلراحية قد ينعكس سلبا على عالقة الطبيب باملريض املبنية على 

، حبيث يصبح الزما على الطبيب تبصري 15حسن النية والثقة املتبادلة بينهما
العملية اجلراحية، املريض حىت مبا هو استثنائي من املضاعفات أثناء وبعد 

ليضحى هاجسه األكرب هو محاية نفسه من املتابعة القضائية، وبالتايل يصبح 
مضطرا إىل إغراق زبونه مبعلومات معقدة علميا، وعبارات طبية حمضة قد 

بأن كثرة املعلومات تبهم "يصعب على غري الطبيب فهمها، وكما يقال 
  .16"املعلومة

ئل بأن الضرر احلاصل له ناتج عن عدم لكن كيف يثبت املريض بكل الوسا
تبصريه حبقيقة وطبيعة العملية اجلراحية اليت مارسها اجلراح على جسده، 

  واليت لو كان يعلم نتائجها ما رضي أبدا باخلضوع هلا؟ 
يف احلقيقة إن إثبات ذلك يعد أمرا صعبا لعدم وجود شكليات خاصة 

وبهذا الصدد فإن . ء طبيبهللرضى املتبصر، تساعد املريض على إثبات أخطا
 حيمل املريض عبء إثبات عدم 17االجتهاد القضائي الفرنسي كان منذ القدمي

تبصريه باألخطار املتوقعة عن العملية اجلراحية بصفته مدعيا يقع عليه عبء 
 حبيث أوجب على الطبيب أن يأيت مبا 18إثبات ادعائه، إال أنه تطور يف ما بعد

صري، وأنه عليه أن ميسك حجة كتابية مبا يثبت إعالمه يثبت قيامه بواجب التب
، وكل ما سينتج 19للمريض عن كل تفاصيل العملية اجلراحية حىت نسبة فشلها

عنها من خماطر حمتملة عادية أو استثنائية مع إمضاء املريض على موافقته 
وإطالعه على ما حتتويه الوثيقة، ومن قبيله قرار حمكمة النقض الفرنسية 

 الذي اعترب أن الكتابة ال تعد الشكلية الوحيدة 14/10/1997ادر بتاريخ الص
إلثبات االلتزام بالرضى املتبصر، وأنه ميكن إثبات هذا األخري بكل احلجج 

 خ، وقد جاء يف قرار الحق هلا صادر بتاري20املتوفرة واملمكنة من قرائن
                                                 

15 ‐ Bolot  Fabrice: " Le libre choix du médecin par le patient", Gazette de Palais, droit de la santé,  17 
juin 1999, p28/s. 

16 ‐ Etienne Gousse : "Consentement aléa thérapeutique et responsabilité médicale", G.P,droit de la 
santé, 17 juin 1999, p 54/s. 

17 ‐  Cass. 1ère  ch civ, 29 mai 1951, RDS, 1951  
18 ‐  Cass. 1ère  ch civ, 25 fév, 1997, G.P, 1997,  p 274.  
19 ‐  Cass. 1ère  ch. civ, 7 oct 1992, RDS, 1993,41 cahier, T4, juris, p 589/s.                    
20 ‐  Cass. 1ère ch civ, 14 oct 1997, JCP, 1997, éd g, II, 22942, p 131. 
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ول خماطر  اعترب أن التبصري جيب أن ال حيمل فقط شروحا ح27/5/1998
  .            21العالج، بل عليه أن جييب عن تساؤالت وطلبات املريض نفسه

وختاما ندعو املشرع املغريب إىل سن قانون ينظم العقد الطيب وحيدد 
مسؤولية األطباء عموما ويف خمتلف اجلراحات، ونعترب أن مسؤولية الطبيب يف 

 على االلتزام بتحقيق نتيجة، جمال اجلراحة التجميلية هي مسؤولية عقدية مبنية
ذلك أن اهلدف حمدد والطبيب خمتص واملستفيد مطمئن بل مؤمن بتحقق 

  .!النتيجة، فكيف يتحمل اجلراح فقط االلتزام ببذل عناية ؟

                                                 
21 ‐  Cass. 1ère   ch civ 27 mai 1998, RDS, 1998, II,  p 530/s. 
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 571القرار عدد 

 2011  فرباير 8الصادر بتاريخ 

  2583/1/5/2010يف امللف املدين عدد 
  
  

  .ق املكتسب احل‐ فتح املطالت ‐مضار اجلوار 
يعترب ما شيده املالك يف حدود ملكه من أبنية تطل على جاره 
مبقتضى ترخيص ممنوح يف إطار تصميم تهيئة نافذ وقتئذ حقا مكتسبا ال 

  . ميكن اإلضرار به جملرد صدور قرار آخر الحق يغري التصميم السابق
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 448/01رار املطعون فيه رقم حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن الق

 عن حمكمة االستئناف بالناظور أن 551/2000 يف امللف 8/5/2001الصادر بتاريخ 
  أمام احملكمة االبتدائية 15/10/1998الطالب ادعى مبقال مؤدى عنه بتاريخ 

بنفس املدينة، أنه ميلك قطعة أرضية كائنة بدوار أبو عجاجا لوطا أحدادا قيادة 
قليم الناظور حدودها بنفس املقال، وأن املطلوب عمد إىل تشييد بين بويغرور إ

 منازل وكل منزل يتألف 3عمارة على الطول اجلنويب هلذه القطعة مكونة من 
من طابق أرضي وطابق علوي، وهلا واجهة جتاه الطالب بها عدة أبواب حديدية 

رصيفا ونوافذ بالطوابق العلوية الكل مفتوح صوب أرض الطالب، كما أضاف 
وأجاب املطلوب . لعمارته داخل نفس عقار الطالب ملتمسا احلكم برفع الضرر

 1992بأن بناءه شيد يف حدود ملكه الذي اشرتاه من الطالب نفسه سنة 
ومبقتضى ترخيص إداري ووفق تصميم هندسي، يشري إىل أن واجهة بنائه جهة 

، وبعد إجراء  ملتمسا رفض الطلب4القبلة تطل على شارع عمومي حيمل رقم 
 على املطلوب 2270/98 يف امللف 3/4/2000خربة قضت احملكمة بتاريخ 

بإغالق النوافذ واألبواب املفتوحة صوب أرض الطالب، فاستأنفه احملكوم عليه، 
وأجرت حمكمة االستئناف خربة جديدة وأنهت اإلجراءات أمامها بإصدار القرار 

  .ف واحلكم تصديا برفض الطلباملطعون فيه القاضي بإلغاء احلكم املستأن
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 من قانون املسطرة املدنية، ذلك أنه 342 خرق الفصل :الوسيلة األوىل
مبقتضى هذا الفصل جيب التنصيص يف القرار على وقوع تالوة تقرير املستشار 
املقرر أو عدم تالوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة األطراف، إال أنه 

لفى أنه حيمل العبارتني معا تالوة التقرير وعدم باستقراء القرار املطعون فيه ي
تالوته دون التشطيب على العبارة اليت ال فائدة منها، مما مينع اجمللس األعلى 

  .من بسط رقابته ويعرض القرار للنقض
 فإن تالوة التقرير من عدمها 10/9/1993لكن، حيث إنه مبقتضى ظهري 
ون املسطرة املدنية، وما أورده  من قان342نفسها مل تبق من مشموالت الفصل 

القرار من التنصيص على تالوة التقرير أو عدم تالوته إمنا هو من قبيل التزيد 
  .الذي ال تأثري له على قضائه فالوسيلة بدون جدوى

 انعدام األساس والتعليل وحتريف مضمون :الوسيلة الثانية والرابعة
حدة مفادها أن اخلبري وثيقة، ذلك أن احملكمة أسست قضاءها على علة وا

املنتدب استئنافيا كشف بعد االتصال باملصلحة التقنية جلماعة أحدادا أن بناية 
املستأنف عليه قد شيدت بناء على رخصة قانونية بعد موافقة اللجنة اإلقليمية 

 حسب تصميم التهيئة الذي يعود تارخيه إىل ما قبل 17/7/1996للعمالة بتاريخ 
، غري أن هذا التعليل غري ... مرتا15 عرضه 4 الشارع رقم ، ويشري إىل1996سنة 

كاف واحملكمة أغفلت فيه تقرير اخلربة املنجزة ابتدائيا والوثائق املدىل بها من 
، ملتمسا 5/6/2000الطالب واليت تؤكد أن الشارع املذكور قد حذف مبرسوم 

  .نقض القرار املطعون فيه
ربة اليت أمرت بها يف إطار سلطتها لكن، حيث إن احملكمة ثبت هلا من اخل

يف تقدير األدلة أن بناء املطلوب شيد يف حدود ملكه مبقتضى ترخيص يرجع إىل 
 ويف إطار تصميم التهيئة الذي كان سائدا وقته وقبل أن يطاله أي 17/7/1996

، وخلصت أن املطلوب قد اكتسب حقا ال ميكن اإلضرار 2000تغيري الحق سنة 
طلب باعتبار أن األبواب والنوافذ موضوع التظلم مفتوحة به وقضت برفض ال

صوب شارع عمومي طبق تصميم التهيئة فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعلال وما 
  .بالوسيلة بدون اعتبار
 من الفصل 5 والفقرة 345 من الفصل 4 و3 خرق الفقرتني :الوسيلة الثالثة

م االرتكاز على أساس  من قانون املسطرة املدنية وانعدام التعليل وعد359
قانوين، ذلك أنه طبقا للفصول املذكورة جيب اإلشارة يف القرار إىل املستندات 
وعند االقتضاء إىل حماضر إجراءات التحقيق اليت مت إجنازها كما جيب أن 
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يتضمن املقتضيات القانونية املطبقة األمر الذي مل يراعه القرار وجيعله عرضة 
  .للنقض

أثري فإن القرار أشار إىل حجج الطرفني وإىل إجراء لكن، وخالفا ملا 
التحقيق باخلربة اليت أمرت بها احملكمة، كما نص على املقتضيات املسطرية 

 من 429 وما يليه والفصل 320 وما يليه والفصل 134اليت طبقتها من الفصل 
قانون املسطرة املدنية، ومن جهة أخرى فإنه يكفي يف القرار أن يكون مطابقا 
للقانون وال تأثري عندئذ لعدم إشارته للمقتضيات القانونية املطبقة فالوسيلة 

  .خالف الواقع وبدون أساس
  

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 احملامي ‐السيد حممد بنزهة :  املقرر–السيد إبراهيم بوحليان : الرئيس
  .السيدة فتحي اإلدريسي الزهراء: العام
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  4581ار عدد  القر

  2011  أكتوبر 25الصادر بتاريخ 
  1014/1/5/2011يف امللف املدين عدد 

  
  

 – دعوى إزالة البناء ‐ البناء يف األجزاء املشرتكة ‐امللكية املشرتكة 
  .عنصر الضرر

جمرد كون املدعي شريكا يف العقار اخلاضع للملكية املشرتكة خيوله 
ناء خمالف للتصميم أو أي تغيري يف احلق يف املطالبة بإزالة ما أحدث من ب

  .األجزاء املشرتكة، وذلك بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه، ادعاء املطلوب 
أنه ميلك الشقة الكائنة بالطابق الرابع من عنوانه، وأن الطالب الذي يقيم 

ابق السابع من نفس العنوان عمد إىل إحداث بناءات مبساحة الرجوع بالط
األمامية واخللفية بصفة غري قانونية فأضر به وأدين جنحيا من أجل ذلك، 
ملتمسا احلكم عليه بهدم البناء احملدث من طرفه موضوع حمضر املعاينة عدد 

ب قضت وبعد اجلوا.  حتت طائلة غرامة تهديدية17/1/2005 بتاريخ 1/2005
احملكمة االبتدائية بعدم قبول الدعوى شكال بعلة انعدام املصلحة وأن ما ترمي 

فاستأنف . إليه الدعوى قد متت محايته من خالل احلكم اجلنحي الصادر سلفا
املطلوب وأصدرت حمكمة االستئناف قرارها املطعون فيه بالنقض بإلغاء احلكم 

يه بهدم البناء احملدث من طرفه املستأنف واحلكم من جديد على املستأنف عل
  .موضوع حمضر املعاينة املشار إليه أعاله حتت طائلة غرامة تهديدية
 20 و19 و13: حيث يعيب الطاعن على القرار يف الوسيلة األوىل خرق املواد

 املتعلق بنظام امللكية املشرتكة للعقارات املبنية 18.00 من القانون 26و
 فإن اجلمع العام 18.00لك أنه مبوجب القانون م، ذ.م. من ق32 و1والفصلني 

للمالك املشرتكني هو من يعني وكيال لالحتاد ونائبا له وهو املخول مبنح اإلذن 
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والدعوى احلالية مقدمة من . بالتقاضي لوكيل االحتاد ومتثيله لدى احملاكم
ة طرف أحد املالك املشرتكني، وهو ليس ممثال لالحتاد وغري مأذون له يف مقاضا

األغيار من أجل احملافظة على سالمة العقار، وال حق له وال مصلحة يف 
  .التقاضي، وملا اعترب القرار خالف ذلك يكون قد خرق املقتضيات احملتج بها

 املتعلق بنظام امللكية 18.00 من قانون 35لكن، حيث إنه مبوجب املادة 
 احلق يف إقامة دعوى املشرتكة للعقارات املبنية، لكل مالك يف العقار املشرتك

احلفاظ على حقوقه يف العقار أو إصالح الضرر الالحق به أو باألجزاء املشرتكة 
من طرف أحد أعضاء االحتاد أو األغيار، وملا كانت دعوى املطلوب تهدف إىل 
محاية حقوقه يف العقار املشرتك، فإن القرار املطعون فيه عندما اعتربه ذا صفة 

  . مطابقا للقانونيف إقامة الدعوى يكون
 من 451ويعيب عليه يف الوسيلة الثانية باستثناء شقها األخري خرق الفصل 

ع، ألنه سبق للمطلوب أن تقدم بشكاية مت على أساسها إدانة العارض .ل.ق
جنحيا من أجل البناء بدون رخصة واحلكم عليه بتنفيذ األشغال الالزمة ليصري 

احلكم املذكور أصبح نهائيا وقابال للتنفيذ العقار مطابقا للتصميم املرخص به، و
ومل يثبت استحالة تنفيذه حىت ميكن رفع دعوى جديدة تهم نفس اهلدف، وما 
قضى به ذلك احلكم من جعل العقار مطابقا للتصميم هو نتيجة حتمية ومباشرة 

  .للطلب موضوع النازلة احلالية، وبذلك فمصلحة املطلوب منتفية يف الدعوى
 الوثائق املعروضة على حمكمة املوضوع تربز أن املطلوب مل لكن، حيث إن

 451يكن طرفا يف احلكم اجلنحي الصادر، ومن مثة فال سبيل ملواجهته بالفصل 
  .ع.ل.من ق

ويعيب عليه يف الوسيلة الثالثة ويف الشق األخري من الوسيلة الثانية سوء 
متحققة ما دام البناء التعليل املوازي النعدامه، ألنه اعترب أن صفة املطلوب 

احملدث حجب الضوء واهلواء عن سكنه ويكون حمقا يف املطالبة برفع الضرر 
والقرار ساير بذلك املطلوب فيما ادعاه على الرغم من خلو ملف . الالحق به

النازلة مما يثبت أن البناء بالطابق السابع قد حجب الضوء واهلواء عن سكن 
ع، فضال عن أنه ال توجد بني الطرفني أجزاء املطلوب املوجود بالطابق الراب

مشرتكة وال ترابط بني شقتيهما، وتصرفه بإصالح الضرر احلاصل له يف شقته قد 
انصب على األجزاء املفرزة ومل يتعد ذلك إىل األجزاء املشرتكة وبذلك 

  .فمصلحة املطلوب منتفية يف الدعوى



 

  ص 66   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  الرقمي    اإلصدار‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

ملكية املشرتكة خيوله لكن، جمرد كون املدعي شريكا يف العقار اخلاضع لل
احلق يف املطالبة بإزالة ما أحدث من بناء خمالف للتصميم أو أي تغيري يف األجزاء 
املشرتكة وذلك بصرف النظر عن وجود الضرر عن عدمه، وبهذه العلة 
القانونية يعوض اجمللس األعلى العلة املنتقدة بالوسيلة ويصري القرار سليما 

  .والوسيلة على غري أساس
  

  األسـبـاب هـذهلـ
  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى

 –السيد الناظفي اليوسفي :  املقرر– السيد إبراهيم بوحليان: الرئيس
  .ة فتحي اإلدريسي الزهراءالسيد: احملامي العام
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  3737عدد القرار  

  2011 شتنرب 13الصادر بتاريخ 
  3250/1/6/2010عدد املدين لف يف امل

  
  

 حجيته يف مواجهة –التنازل عن استعمال السطح  ‐امللكية املشرتكة 
  .الغري

تنازل مالك العقار احملفظ ألحد مالكي امللكية املشرتكة عن 
استعمال السطح ومتكينه من التصرف فيه تصرف املالك يف ملكه باعتباره 
 حقا عينيا عقاريا ال ميكن مواجهة الغري به إال بتسجيله بالرسم العقاري

  . من القانون العقاري67و 66عمال بالفصلني 
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 )ع( قدم احلسن 14/6/2007 أنه بتاريخ ،حيث يستفاد من مستندات امللف

 مقاال إىل احملكمة االبتدائية بتمارة عرضا فيه أنهما ميلكان الطابق )ص(وامباركة 
ا الرسم  متارة ذ1 املسرية 406األرضي من العمارة الكائنة حبي الفردوس رقم 

 ميلك الطابق األول ذا )ب(وأن املدعى عليه خالد ، 13362/38العقاري عدد 
 اخلاضع للملكية املشرتكة، وأنه قام بإغالق 13363/38الرسم العقاري عدد 

الباب املؤدية إىل السطح وحرمها من استغالله كما قام بتغيري التصميم األصلي 
 طالبني لذلك احلكم عليه ،ة للسطحللبناء من خالل إغالقه كل املنافذ املؤدي

. بإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه وبهدم السور الفاصل املؤدى إىل السطح
 )ص(وأجاب املدعى عليه بأن الطابق األرضي متلكه على الشياع مع امباركة 

 وال حق للمدعيني يف إدارة العقار ،كما هو ثابت من الشهادة العقارية املدىل بها
 الذي اشرتاه )ع(وأنه اشرتى العقار من احلسن . بإذن باقي املالكنياملشرتك إال 

 واليت تنازلت عن استغالل السطح، والبائع له تنازل عن حق )ص(من مينة 
 )ص( ومينة )ع(استغالل السطح مدليا بعقد عريف طعن فيه كل من احلسن 

 )ص(نة  وطلبوا إجراء خربة على اخلطوط ألن مي، بالزور الفرعي)ص(وامباركة 
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 .مل يسبق هلا أن فوتت حق استغالل السطح للعياشي وزوجه البائعني للمدعي
 130 حكمها رقم 29/4/2007وبعد إجراء حبث أصدرت احملكمة االبتدائية بتاريخ 

 على املدعى عليه بتمكني املدعيني من استغالل 59/09/22يف امللف عدد 
ل طلب الزور الفرعي السطح وإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه وعدم قبو

استأنفه احملكوم عليه فأيدته حمكمة االستئناف املذكورة مبقتضى قرارها 
  :املطعون فيه بالنقض من طرفه خبمس وسائل

 من 230 و119حيث يعيب الطاعن القرار يف الوسيلة األوىل خبرق الفصلني 
إرثا من  ذلك أن الشقة السفلية آلت إىل املطلوبني ،قانون االلتزامات والعقود

 وهذه األخرية تنازلت له عن حق استعمال السطح بصفته مالكا )ص(مينة 
ويعيبه يف . للشقة العلوية وأن هذا التنازل ملزم للورثة طبقا للفصلني املذكورين

 ذلك أن ، من قانون امللكية املشرتكة12الوسيلة الثانية بسوء تطبيق الفصل 
حرير عقد التنازل وإمنا األمر يتعلق الفصل املذكور ال يشرتط أحد املهنيني لت

ويعيبه يف .  وشتان بني عقد التنازل واستعمال السطح وعقد البيع،بعقود البيع
 ذلك أنه ، من قانون امللكية املشرتكة22الوسيلة الثالثة بسوء تطبيق الفصل 

اعترب التنازل ال أثر له لعدم صدوره من مجيع املالكني مع أن الواقع خالف ذلك 
 والبائع للطالب، والقرار اعترب وجود مالكني آخرين )ص(املالكني هما مينة ألن 

ويعيبه يف الوسيلة الرابعة بسوء . يتعني عليهم املشاركة يف اإلمجاع على التنازل
 ذلك أنه اعترب التنازل ال أثر له ، من القانون العقاري67 و66تطبيق الفصلني 

ه ال يتعلق بتصرف من شأنه نقل  واحلال أن،لعدم تسجيله بالرسم العقاري
امللكية أو تعديلها إمنا حبق استغالل السطح الذي ال يعترب حقا من احلقوق 

ويعيبه يف . العينية الواجبة التسجيل وإمنا يدخل ضمن إدارة الشيء املشرتك
الوسيلة اخلامسة بانعدام التعليل وعدم اجلواب على طلب إجراء خربة أو 

ك أن تنازل موروثة املطلوبني يف النقض جاء نتيجة معاينة حمل النزاع، ذل
 لكون الدرج املؤدى للسطح ، استحالة استغالل السطح استحالة واقعيةإدراكها

 وأن ،مير وسط شقة الطالب وبني مرافقها مما يشكل انتهاكا حلرمة املسكن
  .طلب اخلربة واملعاينة بقي دون جواب من طرف احملكمة

 فإن إجراء حتقيق موكول لسلطة ،تمعة لتداخلها ردا على الوسائل جم،لكن
 وأن العقد احملتج به من ،احملكمة ال تأمر به إال إذا كان ضروريا للفصل يف النزاع

 تنازلت للطالب عن حق استعمال السطح )ص(الطاعن ينص على أن مينة 
 وهو يتعلق حبق ،والتصرف فيه تصرف املالك يف ملكه واعتباره ماال من ماله

 من القانون 67 و66 عقاري يتعني تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصلني عيين
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 املتعلقة بشقة 22/5/2007العقاري، وأنه يتجلى من الشهادة العقارية املؤرخة يف 
 ، أنها ال تشري إىل انفراده بالسطح13363/38الطاعن ذات الرسم العقاري عدد 

 باألساس بأن عقد التنازل ولذلك فإن القرار املطعون فيه عندما علل قضاءه
املتمسك به يتعلق حبق عيين على عقار حمفظ والذي يعترب غري موجود إال 

 وهو ما مل ، من القانون العقاري67 و66بتسجيله بالرسم العقاري عمال بالفصلني 
 فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معلال ،يقع حسبما هو ثابت من الشهادة العقارية

 بقية العلل املنتقدة علال زائدة يستقيم القضاء بدونها تعليال كافيا وتبقى
  . والوسائل غري جديرة باالعتبار

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
 احملامي –السيد أمحد بلبكري :  املقرر–العيادي حممد السيد : الرئيس

  .السيد الطاهر أمحروين: العام
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  5364القرار عدد 

  2010  دجنرب 28خ الصادر بتاري
  851/1/4/2009عدد املدين لف يف امل

  
  

  . ممارسته يف ظل القانون اجلديد‐ حق األفضلية ‐امللكية املشرتكة 
عدم تعديل القانون األساسي للملكية املشرتكة بالنسبة للعمارة اليت 
توجد بها الشقة موضوع ممارسة حق األفضلية يبقي هذا احلق قائما بنفس 

وص عليها يف ذلك القانون املودع باحملافظة العقارية، وال الشروط املنص
يرجع إىل ما تضمنه قانون امللكية املشرتكة اجلديد بهذا اخلصوص، إذ 

  .العربة  يف العقار احملفظ مبا هو مسجل يف الرسم العقاري
ال تأثري للدفع بضرورة احلصول على إذن السنديك أو وجوب رفع 

  .املالك املشرتك حق األفضليةالدعوى بواسطته يف ممارسة 
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبة يف 

 20/4/2007النقض تقدمت أمام احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء مبقال بتاريخ 
د  وعد73565/1 شقق ذات الرسوم العقارية عدد 3عرضت فيه أنها متلك 

 بالعمارة املسماة عمارة جهان والكائنة بزنقة شرسى 73568/1 وعدد 73567/1
وأنه . c/29736الرسم العقاري األصلي عدد ) ذي(حي راسني الدار البيضاء 

 باعت شركة وفاباي حمال جتاريا يوجد 6/6/2006مبقتضى عقد توثيقي مؤرخ يف 
ألمر باحملل ذي الرسم يف نفس العمارة إىل املدعى عليها الطالبة، ويتعلق ا

 زنقة شرسي حي راسني الدار البيضاء، وأن 70 والكائن يف 73562/1العقاري عدد 
 حسب تقييد كناش 73562/1هذا العقد قد وقع تقييده بالرسم العقاري عدد 

 وأن مثن البيع املصرح به يف العقد ومصاريف 6/6/2006 بتاريخ 1195 عدد 204
ن العارضة مبجرد ما علمت بوقوع هذا البيع ورغبة  درهما، وأ632150العقد تبلغ 

منها يف ممارسة حقها يف الشفعة يف املبيع، فإنها تقدمت بالعرض العيين 
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وباإليداع، ملتمسة احلكم باملصادقة على العرض العيين الذي مت إيداعه 
، والقول تبعا لذلك بتمكني العارضة من 3/4/2007بصندوق احملكمة بتاريخ 

وأمر احملافظ على .  وبتملكها له73562/1ر ذي الرسم العقاري عدد شفعة العقا
األمالك العقارية للدار البيضاء بتنفيذ احلكم الصادر باستحقاق العارضة 
الشفعة، وأمره كذلك بالتشطيب على اسم املدعى عليها الذي مت تسجيله يف 

  .6/6/2006الرسم العقاري املذكور باحملافظة يوم 
املدعى عليها ورجوع شهادة التسليم املتعلقة وبعد عدم جواب 

باستدعائها وتبليغ املقال إليها مبالحظة أن زوجها رفض التوصل، حكمت 
احملكمة باملصادقة على العرض العيين الذي مت إيداعه بصندوق احملكمة 

 وبتمكني املدعية من شفعة العقار ذي الرسم العقاري عدد 3/4/2007بتاريخ 
للمحافظ بتسجيل هذا احلكم بعد صريورته نهائيا، فاستأنفته  وباإلذن 73562/1

املدعى عليها بانية استئنافها على أن املستأنف عليها مل تدخل يف دعواها 
مل تدل بتنازل باقي ) املستأنف عليها(احملافظ على األمالك العقارية وبأنها 

ك هلا برفع املالكني على الشياع عن حقهم يف ممارسة الشفعة وال بإذن السندي
الدعوى وحدها دون بقية املالكني معها، وبأن البيع كلفها مبلغا إمجاليا يفوق ما 
عرضته املدعية ألن املدعى عليها أدخلت تزيينات على احملل التجاري من 

 درهم، وأنه أمام 369500أجل إصالحه قدرها حسب الوصوالت اليت تديل بها 
 درهم وأنشأت عليه 1000000مبلغ هذه املصاريف اضطرت إلجراء رهن مقابل 

 سنوات، وأيدت حمكمة االستئناف احلكم املستأنف بقرارها عدد 9كراء ملدة 
 املشار إليه أعاله، وهو القرار املطعون فيه بالنقض بوسيلتني أجابت 2237/1

  . عنهما املطلوبة والتمست رفض الطلب
لقرار  حيث تعيب الطاعنة ايف شأن وسيلة النقض األوىل بفرعيها

 39مقتضيات الفصل (املذكور يف فرعها األول خبرق القانون املتجلي يف خرق 
 املتعلق بنظام امللكية املشرتكة الصادر بتاريخ 18.00من القانون رقم 

، ذلك أن ما تعيبه الطالبة على القرار املطعون فيه خمالفته لروح )3/10/2002
لذي ميكن خالله ممارسة حق  املذكور الذي حدد اإلطار القانوين ا39الفصل 

األفضلية، ألن إنشاء حق األفضلية ال ميكن بأي حال من األحوال أن يتأتى إال 
 أرباع أصوات املالك املشرتكني احلاضرين 3حبصول املالك على أغلبية 

واملمثلني، لكن مباشرة املطلوب ضدها حلق األفضلية يف مواجهة الطالبة دون 
 املشار إليه أعاله، واكتفاءها 18.00ن القانون رقم  م39احرتام مقتضيات الفصل 

مبباشرة دعوى الشفعة دون إنشاء حق األفضلية وفق الشروط القانونية 
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املنصوص عليها وانسياق حمكمة االستئناف خلف مزاعم املطلوب ضدها، يعترب 
إخالال سافرا مبقتضيات نص قانوين صريح واجب التطبيق، ألنه خالفا ملا 

كمة االستئناف مصدرة القرار املطعون فيه يف تعليلها بشأن ضرورة اعتمدته حم
احرتام النصاب القانوين الواجب توفره إلنشاء حق األفضلية مستندة على 
القانون األساسي املنظم للملكية املشرتكة للعمارة اليت يوجد بها الرسم العقاري 

عن السياق القانوين موضوع النزاع يبقى تعليال فضفاضا وتأويال خاطئا، وخيرج 
، ذلك أن اكتفاء حمكمة االستئناف مصدرة القرار 18.00الذي سنه القانون رقم 

املطعون فيه على االستنباط والتأويل اخلاطئ للقول بنشوء حق األفضلية دون 
، 18.00 من القانون 39احرتام الشروط القانونية املنصوص عليها مبقتضى املادة 

مضمونه وجيعله يف حكم العدم، مما يكون معه ذلك يفرغ القرار املذكور من 
  .سببا مربرا ووجيها للتصريح بنقض القرار املذكور أعاله

كما تعيبه يف الفرع الثاين خبرق القانون األساسي للملكية املشرتكة للعمارة 
، أن ما تؤاخذه الطالبة كذلك على قرار ) منه23مقتضيات الفصل (جهان 

 الطعن احلايل، كونه جتاهل اإلطار القانوين الذي حمكمة االستئناف، موضوع
 املشار إليه أعاله، الذي جعل التنصيص 18.00 من القانون رقم 39حددته املادة 

على كيفية ممارسة حق األفضلية وآجاله خاضع للنظام األساسي للملكية 
 املشرتكة للعمارة اليت يوجد بها الرسم العقاري موضوع النزاع احلايل، كما هو

، ذلك أنه )3وثيقة رقم (ثابت من النظام األساسي إلقامة جهان املدىل به 
 منه 23بالرجوع إىل القانون األساسي للعمارة جهان، يتجلى أنه أفرد املادة 

كأساس لكيفية ممارسة حق األفضلية يف إطار نظام امللكية املشرتكة، إذ نص 
 ذات الوقت على على أن حق ممارسة األفضلية خمول للسنديك وحميال يف

، إال أن العمل مبقتضيات املادة األخرية من 16/11/1946 من ظهري 27املادة 
 الصادر بتاريخ 18.00 وقع إلغاؤه مبقتضى القانون رقم 16/11/1946ظهري 

وبالتايل .  من القانون املذكور أعاله61، كما تنص على ذلك املادة 3/10/2002
 أرباع أصوات 3ن ينشأ إال بتوفر أغلبية فإن ممارسة حق األفضلية ال ميكن أ

 من القانون رقم 22املالك املشرتكني أو املمثلني عمال مبا متليه مقتضيات املادة 
وعلى هذا األساس فإن جتاهل حمكمة االستئناف مصدرة القرار . 18.00

 من القانون األساسي الذي 23للمقتضيات القانونية املنصوص عليها يف املادة 
 أرباع أصوات 3ديك ممارسة حق األفضلية، متوقف على ضرورة توفر منح للسن

املالك املشرتكني احلاضرين أو املمثلني كشرط لنشوء حق األفضلية، جيعل 
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قرارها خمالفا لروح القانون الواجب التطبيق مما يعترب معه ذلك سببا وجيها 
  .مربرا للتصريح بنقض القرار املذكور أعاله

 حيث إن شهادات احملافظة على األمالك العقارية لكن، فمن جهة أوىل،
 املدىل بها 27/4/2007 و19/4/2007 و18/4/2007املؤرخة على التوايل بتواريخ 

 املقدمة 5/6/2007من طرف املدعية املطلوبة يف النقض بالرسالة املؤرخة يف 
 واملنصوص على وجودها بامللف حسب حمضر اجللسة 6/6/2007جللسة 

وأنه ال يوجد حلد اآلن أي تقييد : ب : " شهادات تنص على ما يلياملذكورة، هي
التحمالت : حلق عيين أو حتمل عقاري على الرسم العقاري املذكور ما عدا

والشروط املنصوص عليها بنظام امللكية املشرتكة املقيد بالرسم العقاري 
ا الرسم األصلي املذكور طبقا للقانون، والنظام اخلاضع هلما امللك موضوع هذ

، وبذلك فإن هذه الشهادات تفيد أن نفس القانون األساسي املدىل به يف "العقاري
األول مازال مسجال على الرسم العقاري األصلي وعلى الرسوم الفرعية ومنها 
الرسم العقاري موضوع الدعوى، وأن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه 

الء املدعية املطلوبة يف النقض  من القرار املذكور على إد3نصت يف الصفحة 
بالوثائق املدعمة للطلب ومنها الشهادات املذكورة أعاله، وأن احملكمة 

وحيث : "املذكورة اعتمدت هذا التقييد يف تعليلها إذ جاء يف القرار املطعون فيه
إن ما متسكت به يعترب يف غري حمله إذ بالرجوع إىل القانون األساسي املنظم 

كة للعمارة املوجودة بها الشقة موضوع النزاع يتضح أنه نص للملكية املشرت
على حق األفضلية، وأنه بدخول القانون اجلديد املنظم للملكية املشرتكة دون 
إحداث تغيري يف القانون األساسي املذكور فإن ذلك يدل على كون املالكني 

 املطعون ، وبذلك فإن احملكمة مصدرة القرار"املشرتكني متسكوا حبق األفضلية
فيه تكون قد بنت تعليلها على أن عدم تعديل القانون األساسي املنظم حلق 
األفضلية بالنسبة للمالكني املشرتكني يف العمارة اليت توجد بها الشقة موضوع 
النزاع، وبقاءه مسجال على الرسم العقاري األصلي وعلى الرسم العقاري موضوع 

س الشروط املنصوص عليها يف القانون الدعوى، يبقى احلق املذكور قائما بنف
األساسي املودع باحملافظة العقارية، ما دام مل يتم التشطيب على القانون 
األساسي املذكور أو تعديله، وأن احملكمة ملا نصت على أن ما ذكر جيعل 
املالكني املشرتكني متمسكني حبق األفضلية املذكور تكون قد اعتمدت ما هو 

قاري من تقييد طبقا ألحكام القانون، وبذلك فإنها تكون مسجل على الرسم الع
 39قد عللت قرارها املطعون فيه تعليال كافيا وسليما ومل خترق روح الفصل 

  . املذكور يف الوسيلة
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ومن جهة ثانية، فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اعتمدت بقاء 
ى الرسم العقاري املتعلق حق األفضلية مسجال على الرسم العقاري األصلي وعل

بالشقة موضوع الدعوى، وعدم تعديله من طرف املالكني على الشياع، تكون قد 
اعتربت احلق املذكور قائما طبقا للقانون، ما دام أن العربة بالعقار احملفظ هي 

  . مبا هو مسجل على الرسم العقاري املتعلق به
ون فيه أجابت وعن ومن جهة ثالثة، فإن احملكمة مصدرة القرار املطع

صواب عن الدفع بضرورة احلصول على إذن السنديك قبل رفع الدعوى أو 
كون احلق باألفضلية هو من حق السنديك وحده بأن ذلك ال تأثري له على 

وحيث متسكت كذلك : "سلوك حق األفضلية إذ جاء يف القرار املطعون فيه
إن إعالم السنديك وحيث . بعدم وجود إذن السنديك ملمارسة حق األفضلية

، وبذلك فإن احملكمة مصدرة القرار "ليس إلزاميا وال يرتتب عليه أي جزاء
املطعون فيه عللت قرارها بالنسبة لكل ما ذكر يف الوسيلة تعليال كافيا وسليما 
ومل خترق أي مقتضى قانوين، وأن الوسيلة بالتايل يف وجوهها الثالثة غري ذات 

  .أساس
 املتخذة من ضعف التعليل وفساده يوازي الثانيةيف شأن وسيلة النقض 

انعدامه، ذلك أن ما تعيبه الطالبة كذلك على قرار حمكمة االستئناف املطعون 
فيه، عدم تضمينه تعليال كافيا قانونيا وشافيا ينسجم مع كل األسباب اليت أثارتها 
الطالبة يف معرض استئنافها، بل اكتفى باعتماد تعليل فضفاض ضعيف ال 
يتماشى مع جدية األسباب املثارة، مما أفقده القيمة القانونية اليت كان من 
املفروض أن تكون سيمته املثلى ويتجلى ضعف التعليل وفساده بشكل صريح 

وحيث إن ما متسكت به يعترب يف غري حمله، إذ : "وواضح من خالل التعليل التايل
رتكة للعمارة املوجودة فيها بالرجوع إىل القانون األساسي املنظم للملكية املش

الشقة موضوع النزاع يتضح أنه نص على حق األفضلية، وأنه بدخول القانون 
اجلديد املنظم للملكية املشرتكة دون إحداث تغيري يف القانون األساسي املذكور، 

ذلك ". اخل...فإن ذلك يدل على كون املالكني املشرتكني متسكوا حبق األفضلية 
ا القبيل يعكس ضعف التعليل وفساده الذي مل ينسجم مع أن تعليال من هذ

جدية األسباب املثارة ومل يتطابق مع النصوص القانونية الواجبة التطبيق، ألن 
التعليل القانوين السليم يقتضي بالدرجة األوىل انسجامه مع طبيعة النزاع 

 يف املعروضة عليها من جهة ومتطابق مع األسباب القانونية املعتمد عليها
املرحلة االستئنافية، لدرجة أنه يسهل معه معرفة التقييم القانوين اخلاص بها يف 
النازلة املعروضة عليها بكل موضوعية وتطبيق سليم للنصوص القانونية 
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الواجبة غري أن ذلك ينتفي يف النازلة احلالية، ألن حمكمة االستئناف مصدرة 
تعارض بشكل كلي مع ظروف القرار املطعون فيه تبنت تعليال خاصا بها ي

النازلة، واضعة كل األسباب القانونية الوجيهة املثارة من طرف الطالبة جانبا 
دون أن توليها أية أهمية مكتفية بتعليل هش وفضفاض وغري منسجم مع 
الظروف احلقيقية املعروضة عليها، ألن طبيعة األمور تقتضي من حمكمة 

 يف النزاع احلايل، باعتبارها درجة ثانية من االستئناف بالدرجة األوىل، وهي تنظر
درجات التقاضي، التقصي واالطالع بشكل مستفيض يف كل مالبسات القضية 
والتطبيق السليم للنصوص القانونية الواجبة، صونا حلقوق األطراف وتعديال 
لكل تقصري من شأنه املساس حبق من احلقوق الثابتة واملشروعة لكل طرف 

 األمر خيتلف بشكل جدري يف النازلة احلالية، بالنظر إىل ما على حدى، إال أن
اعتمدته حمكمة االستئناف مصدرة القرار املطعون فيه، من تعليل فاسد، جيعل 
قرارها مشوبا بالغموض واإلبهام، مما يعترب معه ذلك سببا موجبا للتصريح 

  .بالنقض
ل القرار لكن، فمن جهة أوىل حيث إن الوسيلة اكتفت بطعنها يف تعلي

املطعون فيه املذكور فيها بأنه ضعيف وفاسد وغري متطابق مع النصوص 
القانونية، وبأنه غري منسجم مع طبيعة النزاع دون أن تبني أين يتجلى كل ما ذكر 

  .من طعون تدعيها الطالبة يف الوسيلة، مما جيعل الوسيلة غامضة يف هذا الباب
 هي األسباب القانونية الوجيهة ومن جهة ثانية، فإن الوسيلة مل تبني ما

املثارة من طرف الطالبة اليت تدعي أن القرار املطعون فيه وضعها جانبا ومل 
يوهلا االهتمام الكايف، ومل تبني أين تتجلى هشاشة التعليل وكونه فضفاضا وعدم 
انسجامه مع الظروف احلقيقية املعروضة على احملكمة وما هي النصوص 

 الطالبة خرقها وأين يتجلى فساد التعليل املزعوم من طرف القانونية اليت تدعي
  . الطالبة، فالوسيلة لذلك يف وجهيها غامضة وبالتايل غري مقبولة

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .      برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
 احملامي –السيد عبد النيب قدمي :  املقرر–السيد حممد اخليامي : الرئيس

  .طيف أجزول عبد اللالسيد: العام
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  2203القرار عدد 

  2011  ماي 10الصادر بتاريخ 
  2900/1/7/2009عدد املدين لف يف امل

  
  

  . طلب الفسخ– التماطل يف تنفيذ االلتزام ‐الوعد بالبيع  
أداء املوعود له باقي الثمن خارج األجل املتفق عليه ال ينفي عنه 

خ العقد الرابط التماطل، والذي خيول الواعد احلق يف املطالبة بفس
  . بينهما بصرف النظر عن كون تنفيذه ممكنا أو مستحيال

العربة يف الطلب القضائي بالطلب األخري، والذي يعد ناسخا ما قبله 
من طلبات إذا ما تعارض معها،وما دام الواعد قد تقدم أثناء سريان 
املسطرة القضائية بطلب فسخ العقد، فإنه يكون بذلك قد نسخ طلبه 

  . ق بإلزام املوعود له بتنفيذ التزامه املقابلالساب
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 الصادر بتاريخ 27حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن القرار عدد 

 املطعون 104/2007/13 عن حمكمة االستئناف بالرباط يف امللف رقم 5/2/2009
ه، تقدموا ومن معه املذكورين أعال )ف(فيه بالنقض أن املطلوبني مصطفى 

 أمام احملكمة االبتدائية بتمارة يعرضون فيه 24/12/2003مبقال افتتاحي بتاريخ 
أنهم أبرموا مع املمثل القانوين جلمعية املرجان وعدا بالبيع على أساس أن 

، موضوع الرسم العقاري عدد "فتييس"يبيعوا هلا واجبهم يف امللك املسمى 
 درهم وهو الثمن الذي التزمت 5921000ر مقابل مثن أصلي وإمجايل قدره /7115

الطالبة بدفعه، وقد توصل مجيع البائعني املوقعني على الوعد بالبيع مببلغ 
 درهم كتسبيق يف انتظار حترير عقد البيع النهائي، وفيما خيص 1728000قدره 

 درهم فقد التزمت الطالبة بدفعه للبائعني مجيعا 4193000باقي املبلغ الذي هو 
دفعات وفق العمليات واآلجال املنصوص عليها يف الوعد بالبيع، ومنذ على شكل 

تتماطل يف إمتام إجراءات البيع، ) الطالبة(حترير الوعد بالبيع واملدعى عليها 
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وقد بادروا إىل توجيه إنذار هلا حيثونها فيه على إمتام ما اتفقوا عليه وأمهلوها 
 مل تف 27/11/2003نذار بتاريخ  يوما، إال أنها ورغم توصلها باإل30لذلك مدة 

بالتزامها، لذلك يلتمسون احلكم على املدعى عليها يف شخص ممثلها القانوين 
بإمتام إجراءات البيع خبصوص امللك املذكور حتت طائلة غرامة تهديدية 

املطلوبون ( درهم عن كل يوم تأخري عن التنفيذ، مث تقدم املدعون 600قدرها 
 أوضحوا فيه أن العقد املربم مع 11/5/2004ي بتاريخ مبقال إصالح) يف النقض

يتضمن شرطا جزائيا يتمثل يف أدائها هلم مبلغ ) طالبة النقض(املدعى عليها 
 درهم عن كل شهر تأخري ملتمسني احلكم عليها بإمتام إجراءات البيع 7500

للملك املدعى فيه، وتسليم األرض املبيعة وتكملة الثمن الباقي وبأدائها 
 درهم عن كل شهر منذ 7500تحقات التأخري تنفيذا للشرط اجلزائي وقدرها مس

تاريخ الوعد بالبيع إىل غاية تنفيذ احلكم، مث تقدموا مبقال إصالحي بتاريخ 
يف  )ف(وشريفة  )ف( والذي مت مبوجبه إدخال السيد عبد احلفيظ 24/1/2006

ما تقدموا بطلب الدعوى ملتمسني احلكم وفق ما جاء باملقال االفتتاحي، ك
 التمسوا فيه احلكم بفسخ الوعد بالبيع املؤرخ يف 12/7/2006إضايف بتاريخ 

، وبعد جواب الطالبة ومتام اإلجراءات قضت احملكمة بفسخ عقد 6/5/1996
 مع ترتيب اآلثار القانونية عن ذلك واحلكم 6/5/1996الوعد بالبيع املؤرخ يف 

 درهم شهريا 6000ط اجلزائي يف حدود لفائدة الطرف املدعي باستحقاقهم الشر
، استأنفته الطالبة، وبعد 30/8/1995من تاريخ حلول أول استحقاق الذي هو 

املناقشة أصدرت حمكمة االستئناف بالرباط قرارها املشار إليه أعاله والقاضي 
  . بتأييد احلكم املستأنف، وهو القرار املطعون فيه بالنقض

  : ول من الوسيلة الثانية الرتباطهمايف الوسيلة األوىل والفرع األ
حيث تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه بنقصان التعليل املوازي النعدامه 

 من قانون االلتزامات والعقود، ذلك أنه 264 و259، 230، 134وخرق الفصول 
 الذي 21/11/2003يستفاد من وثائق امللف وخاصة منها اإلنذار املؤرخ يف 

من املطلوبني أن طلب هؤالء األخريين يرمي إىل طلب توصلت به الطاعنة 
 درهم عن كل 500تنفيذ التزام يف أجل معني حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

يوم تأخري عن التنفيذ، وأن عقد البيع ال يتضمن ضمن شروطه شرطا فاسخا، 
، وأن القرار املطعون فيه حرف هاتني الوثيقتني بشكل أدى إىل تغيري وجه احلكم

فكان بذلك ناقص التعليل املنزل منزلة انعدامه، باعتبار أن احملكمة كيفت 
الدعوى على أساس طلبني متعارضني األول ورد باملقال االفتتاحي ويرمي إىل 
احلكم بغرامة تهديدية إلجبار امللتزم بتنفيذ التزامه وهو أداء باقي الثمن، واملقال 



 

  ص 78   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  الرقمي    اإلصدار‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

هو طلب فسخ العقد والذي مل يرد يف اإلضايف الذي يتعارض مع الطلب األول و
صلب اإلنذار املذكور، إضافة إىل أن احملكمة اعتربت الشرط اجلزائي 
املنصوص عليه يف العقد وفسخت هذا األخري رغم عدم ورود شرط الفسخ يف 
صلبه، وأن تعليل احملكمة بعدم تعارض طلبات املدعية وأن العربة بالطلب 

 من قانون االلتزامات والعقود، غري أن تعليلها 581األخري وطبقت قواعد الفصل 
هذا خمالف ملقتضيات الفصل املذكور ألن عقد البيع مل يشرتط فسخ العقد 

 درهم شهريا، وأن 7500إذا مل يؤد باقي الثمن وإمنا نص على تعويض جزايف قدره 
يع القرار املطعون فيه مل يرد على هذا الدفع رغم أنه مؤثر، وأن عقد الوعد بالب

 من قانون االلتزامات والعقود، ذلك أن األجل 134تسري عليه أحكام الفصل 
الواقف ينتج آثار الشرط الواقف واألجل الفاسخ ينتج أثر الشرط الفاسخ، وأن 
العقد يبقى مستمرا إىل أن خيتار املشرتي عدم إمتام البيع وأن طريف العقد مل 

اجلزائي أو الفسخ، بل إن هذا يعربا عن فسخه أو اخليار بني أداء التعويض 
اخليار مل يقع حتديده باملرة حىت ميكن للمحكمة أن تأخذ به، بل إن العقد حدد 
تاريخ ومقدار التعويض اجلزائي عن عدم تنفيذ االلتزام، األمر الذي يستنتج منه 
أن جزاء عدم أداء باقي الثمن حمدد مبقتضى القانون، وأن الطاعن عرب ابتدائيا 

يا عن رغبته يف إمتام البيع وتنفيذ التزامه بأداء باقي الثمن وعرضه على واستئناف
 من قانون االلتزامات 259احملكمة، مما يؤكد أن تنفيذ االلتزام ممكن، وأن الفصل 

إذا كان املدين يف حالة مطل كان للدائن احلق يف إجباره : "والعقود ينص على أنه
فإن مل يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب . كناعلى تنفيذ االلتزام، ما دام تنفيذه مم

، وأن القرار املطعون فيه قرر فسخ العقد دون أن يبحث يف ..."فسخ العقد
 من قانون االلتزامات والعقود، وأن القرار املطعون فيه 259مقتضيات الفصل 

 من قانون االلتزامات والعقود، وبذلك فقد تناقض 264اعتمد مقتضيات الفصل 
 منه، وأن 230 من نفس القانون وخرق بذلك الفصل 259ت الفصل مع مقتضيا

  . 5/6/1996احملكمة ال متلك حق تعديل العقد فيما يتعلق بالعقد املؤرخ يف 
لكن، حيث العربة بالطلب األخري الذي ينسخ ما قبله من طلبات لتعارضه 

 العقد معها، وأن احملكمة ملا اعتمدت املقال اإلضايف الرامي إىل احلكم بفسخ
املربم بني الطرفني باعتباره الطلب األخري للمطلوبني يف النقض فإنها مل تغري ال 
الطلب وال مضمون العقد الذي إن كان نص على شرط جزائي خيول للطرف 
البائع احلق يف تعويض شهري يف حالة إخالل الطاعنة بالتزامها بأداء باقي الثمن 

وده ال حتول دون إمكانية جلوء داخل األجل املضروب هلا، لذلك فإن بن
املطلوبني إىل املطالبة بفسخ العقد عند حتقق متاطل الطاعنة يف أداء باقي 
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الثمن، وملا كان االلتزام الرابط بني الطرفني حدد له أجل فإن الطاعنني 
باعتبارهم مدينني بأداء باقي الثمن يكونون يف حالة مطل مبجرد حلول أجل 

واقع خارج األجل ال ينفي عنهم التماطل الذي خيول األداء، وأن األداء ال
للمطلوبني احلق يف املطالبة بفسخ العقد بصرف النظر عن كون تنفيذه ممكنا 
أو مستحيال، واحملكمة ملا أيدت احلكم املستأنف القاضي بفسخ العقد فإنها مل 

تني خترق أيا من املقتضيات القانونية احملتج بها والوسيلتان لذلك غري مرتكز
  .على أساس

  : يف الفرع الثاين من الوسيلة األوىل والفرع الثاين من الوسيلة الثانية
حيث تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه بنقصان التعليل وخرق مقتضيات 

 من قانون املسطرة املدنية، ذلك أنه مل جيب على كون الوعد بالبيع 3الفصل 
 درهم شهريا 6000ى بتعويض قدره  واحلكم االبتدائي قض6/5/1996حرر بتاريخ 

، وأن عدم اجلواب على 30/8/1995تطبيقا للشرط اجلزائي وذلك ابتداء من 
هذا الدفع يشكل نقصانا يف التعليل، كما أن املطلوبني تقدموا مبقال إضايف يف 

 طالبوا مبقتضاه احلكم هلم بتعويض شهري 11/5/2004املرحلة االبتدائية بتاريخ 
 حسب الشرط اجلزائي املنصوص عليه يف عقد الوعد بالبيع،  درهم7500قدره 

وذلك من تاريخ هذا األخري إىل تاريخ التنفيذ لكن احملكمة املصدرة للحكم 
) املطلوبني يف النقض(واملؤيد بالقرار املطعون فيه مل تتقيد بطلب املدعني 

هو  مع أن تاريخ الوعد بالبيع 30/8/1995وحكمت هلم بالتعويض من تاريخ 
 مما تكون معه احملكمة قد حكمت مبا مل يطلب منها وخرقت قاعدة 6/5/1996

  . قانونية آمرة ملتمسة إبطال القرار املطعون فيه
لكن، حيث إن ما تضمنته الوسيلة جديد ومن املسائل الواقعية ومل يسبق 
عرضه على قضاة املوضوع إلبداء موقفهم منه فكان ما جاء بهذه الوسيلة غري 

  .مقبول
  

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 –السيد سعد غزيول برادة :  املقرر– السيد بوشعيب البوعمري: الرئيس
  .السيد احلسن البوعزاوي: احملامي العام
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  3078القرار عدد 

  2011  يونيو 28الصادر بتاريخ 
   4631/1/7/2009يف امللف املدين عدد 

  
  

  . اإليداع لدى املوثق‐ باقي الثمن  أداء‐ الوعد بالبيع 
الوثيقة الصادرة عن املوثق واليت خيرب فيها الواعد ببيع العقار 
بإيداع  املوعود له باقي الثمن ال تعترب حجة قاطعة على تنفيذ هذا األخري 
التزامه املقابل بأداء الثمن داخل األجل املتفق عليه، بل ال مناص عند 

 اإليداع الفعلي له، ما دام املوثق ال يعترب مودعا املنازعة يف ذلك من إثبات
عنده مبفهوم الوديعة االختيارية بل جيرى اإليداع أمامه وفق الصالحيات 
املخولة له مبقتضى القانون املنظم ملهنة التوثيق، واحملكمة ملا اعتربت 
شهادة املوثق وثيقة رمسية تفيد تنفيذ املشرتي اللتزامه بإمتام البيع وال 

 من 418كن الطعن فيها إال بالزور، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل مي
  .قانون االلتزامات والعقود

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن ضمنها القرار املطعون فيه الصادر عن 
 يف امللف 29/4/2009 بتاريخ 2264/1حمكمة االستئناف بالدار البيضاء حتت عدد 

 تقدمت الطاعنة الشركة العقارية 8/6/2006 أنه بتاريخ 272/1/2007رقم 
لبوزنيقة وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة بواسطة ممثلها القانوين مبقال 
عرضت فيه أنها متارس نشاط بناء العقارات وبيعها بشاطئ بوزنيقة، وبناء على 

لعقار الذي بشأن ا) ع(ذلك أجنزت وعدا بالبيع مع املدعى عليه عبد الرحيم 
 م م 551 مساحته 7825/25 موضوع الرسم العقاري عدد 44حيمل اسم حلمو 

 درهم حسب ما تؤكده 2.090.000بواسطة املوثق خليل دينيا بثمن إمجايل قدره 
 درهم متعهدا للموثق 800.000شهادة احملافظة العقارية، وأدى تسبيقا قدره 

ما أدىل برسالة صادرة عن بأداء باقي الثمن عند حصوله على قرض بنكي، ك
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البنك الشعيب إىل املوثق تفيد املوافقة امليدانية على منحه قرضا مببلغ 
 درهم، وأن منح هذا القرض متوقف على حتقق الشروط اآلتية وهي 1300.000

تقييد رهن رمسي من الدرجة األوىل لفائدة البنك الشعيب لضمان أداء املبلغ 
ية مسلمة من طرف احملافظ تفيد تقييد الرهن أعاله، واإلدالء بشهادة امللك

املذكور وإرفاق نسخة من عقد السلف موقعة من طرف املدعى عليه واإلدالء 
بنسخة من عقد البيع النهائي تبني مثن البيع احملدد كما تتضمن الرسالة 

 يوما، وقد 30املذكورة إضافة إىل ذلك شرطا يفيد بأن مدة صالحيتها حمددة يف 
دعى عليه هذه الرسالة موهما املوثق بأن ملف السلف يف طور استغل امل

اإلجناز، وأن املبلغ سيحول إليه يف غضون أيام مستصدرا منه بطريقة تدليسية 
شهادة تفيد بأنه أدىل جبميع التزاماته رغم علمه املسبق بعدم حتقق ذلك، 

 منحها إياه واستنادا لذلك وإىل الثقة اليت وضعت فيه كمحامي وإىل الشهادة اليت
املوثق تقدم إىل العارضة اليت سلمته مفاتيح الفيال حبسن نية اعتقادا منها بأنه 
أوىف جبميع التزاماته، ومن ذلك الوقت مل يقم مبا التزم به ومل حيرتم شروط منح 

 21/2/2000القرض الشيء الذي جعل البنك يلغيه، وأنه منذ تسليم الفيال بتاريخ 
ل يف أداء بقية الثمن رغم مكاتبته من طرف املوثق ظل املدعى عليه مياط

وإنذاره بواسطة األستاذ عديل، جميبا أنه أدى باقي الثمن بني يدي املوثق، بعد 
ذلك علمت العارضة أن املوثق عني بإحدى الوزارات وحل حمله يف تسيري مكتبه 

ا أن املوثق البشري احلضيكي، وللتحقق من ذلك راسلت هذا األخري الذي أكد هل
 من قانون 254املدعى عليه مل يؤد شيئا لذلك تلتمس وبناء على الفصل 

االلتزامات والعقود فسخ الوعد بالبيع مع ما يرتتب عن ذلك قانونا، باعتبار أن 
 من نفس القانون، وأنه احتل 577 و576املدعى عليه ملزم مبقتضيات الفصلني 

 من 67 و66 و65 على الفصول العقار يف الظروف املذكورة أعاله، لذلك وبناء
 فإن نقل حق عيين متعلق بعقار حمفظ غري موجود إال 12/8/1913ظهري 

بتسجيله يف الرسم العقاري واحلكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العقار 
موضوع النزاع حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفي درهم عن كل يوم امتناع 

  . أو تأخري عن التنفيذ
م املدعى عليه مبذكرة جواب مع مقال مضاد، عرض فيها أنه وحيث تقد

 أقرت بها املدعية والثانية 800.000أدى مثن البيع على دفعتني األوىل مبلغها 
 درهم أقرها املوثق حمرر العقد وسلم للعارض إشهادا بذلك 1290.000مبلغها 

مما جيعل أقرت به املدعية يوم تسليمها مفاتيح الدار، وبذلك فذمته فارغة، 
وبالنسبة للطلب املضاد فاملدعية . الطلب األصلي غري مرتكز على أساس
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األصلية ال جتادل يف بيع العقار، وأن من أهم التزامات البائع نقل امللكية إىل 
املشرتي وضمان حيازته له ماديا وقانونيا، وأن ذلك ال يتم إال بالتقييد يف الرسم 

 من القانون العقاري وأن 67 و66 و65العقاري كما هو مقرر بنص الفصول 
 من قانون 234العارض نفذ كل ما التزم به واستجاب ملا يتطلبه الفصل 

االلتزامات والعقود، مما جيعله حمقا يف طلبه ملتمسا اإلشهاد بكون املدعية مل 
 أعاله واحلكم أساسا بعدم قبول طلبها واحتياطيا رفضه، ويف 234حترتم الفصل 

اإلشهاد له بإدخال املوثق حمرر عقد الشراء واحلكم على الطلب املضاد 
املدعية األصلية بإمتام إجراءات البيع بنقل ملكية العقار موضوع النزاع إليه، 

 درهم عن كل يوم 500وهو طاهر من أي قيد حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 
ظ على تأخري، والقول بأن احلكم الذي سيصدر هو مبثابة عقد واإلذن للمحاف

  .األمالك العقارية ببوزنيقة بتقييده يف الرسم أعاله
وحيث تقدم املوثق خليل دينيا مبقال من أجل التدخل اإلرادي يف الدعوى، 
عرض فيه أن الشركة املدعية كلفته باإلشراف على إجناز وعد بالبيع مع 

بشأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ) ع(املدعى عليه عبد الرحيم 
 وتعهد بأداء 800.000 درهم أدى منها 2.090.000 ومت حتديد الثمن يف 25/7825

 أدىل املوعود 11/10/1999باقي الثمن على أساس قرض سيحصل عليه، وبتاريخ 
له بالبيع للعارض برسالة من البنك الشعيب لبين مالل تفيد تعهد البنك مبنح 

من، وأن ذلك يتطلب  درهم ألداء باقي الث1.300.000املوعود له سلفا مبلغه 
حتقق الشروط املذكورة يف املقال االفتتاحي وأنه يتوجب عليه تهيئ الوثائق 
داخل أجل شهر واستنادا هلذه الرسالة، هيئ العارض مشروعا لعقد البيع 
لتمكني املوعود له من حتضري ملف السلف واستنادا لتعهد البنك سلم العارض 

ميع التزاماته باعتبار أن ملف القرض للمدعى عليه شهادة تفيد أنه أوىف جب
سيأخذ طريقه حنو اإلجناز، غري أن املدعى عليه استغل الظروف وتقدم إىل 
الشركة الواعدة موهما إياها بأنه أدىل جبميع التزاماته ومتكن من احلصول على 
مفاتيح الفيال موضوع الوعد، ولعدم احرتام املوعود له شروط البنك أصبح 

 الغيا بتخلف املوعود له عن القرض، وبذلك تصبح شهادة تعهد هذا األخري
العارض الغية لتخلف األسس اليت بنيت عليها علما أنه صرح يف مذكرته 
اجلوابية أنه ختلى عن القرض املمنوح له زاعما أنه أدىل بوسائله اخلاصة باقي 

 جيعل الثمن بني يدي العارض دون تبيان أو إثبات أي وسيلة لألداء، الشيء الذي
) ع(مزاعمه ال تنهض كحجة، علما أن رسالة املوثق احلضيكي تثبت أن ذمة 

، درهم ملتمسا اإلشهاد بعدم تسلمه املبلغ املتبقي 1.290.000الزالت مدينة مببلغ 
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وبعد متام . من الثمن وأن املدعى عليه الزال مدينا به واحلكم برد دفوعاته
ل املقالني األصلي واملضاد وعدم اإلجراءات قضت ابتدائية ابن سليمان بقبو

قبول مقال التدخل اإلرادي ورفض الدعوى األصلية، ويف الطلب املضاد احلكم 
على املدعى عليها الشركة العقارية بوزنيقة بإجناز عقد بيع نهائي مع املدعي 

 حتت طائلة غرامة تهديدية 25/7825بشأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 
وميا من تاريخ االمتناع الفعلي عن التنفيذ، مع اعتبار هذا  درهم ي500قدرها 

احلكم مبثابة سند ناقل للملكية وأمر احملافظ على األمالك العقارية بتقييده 
بالرسم العقاري، حبكم استؤنف من املدعية األصلية الطاعنة أيدته حمكمة 

  . االستئناف مبقتضى قرارها املطعون فيه
تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه خبرق القانون  حيث :يف الوسيلة األوىل

 24 و5 و4 و3وعدم االرتكاز على أساس قانوين سليم وخرق مقتضيات الفصول 
 من قانون 894 و781 و418 املنظم ملهنة التوثيق والفصول 4/5/1925من ظهري 

أن اإلجراءات اليت بوشرت بشأن "االلتزامات والعقود، ذلك أن احملكمة صرحت 
 الوعد بالبيع إىل أن تسلم املستأنف عليه الوثيقة مدار االستئناف منجزة حترير

من طرف املوظف املذكور مبكتبه بصفته هذه وكذا بصفته وكيال عنها حسب 
وأن احملكمة إلضفاء القوة الثبوتية على الشهادة موضوع اجلدل " وثائق امللف

هة وبصفته وكيال عن اعتربتها صادرة من املوثق باعتباره موظفا عموميا من ج
العارضة من جهة أخرى، وبذلك خرقت القانون بصفة املوثق كموظف عمومي 

، إال أن هذا 4/5/1925ال جدال معها حسب مدلول الفصل األول من ظهري 
الوصف ال يعين أن الوثيقة الصادرة عنه تعترب وثيقة رمسية، وأنه بالرجوع إىل 

تبني أن اختصاص املوثق هو اإلشهاد  من الظهري أعاله ي24 و5 و4 و3الفصول 
على االتفاقات اليت حتصل مبحضره وحترير عقود بشأنها وفقا للشكل احملدد 
قانونا وال يدخل يف هذا اإلطار الشواهد اليت ينجزها، والعمل القضائي مستقر 
على أن شواهد املوثق ال تعادل العقد الرمسي الذي حيرره من حيث احلجية أو 

 من قانون االلتزامات والعقود فإن الورقة 418مقتضيات الفصل اإلثبات وحسب 
  .الرمسية هي اليت يتلقاها املوظفون العموميون الذين هلم صالحية التوثيق

حيث تبني صحة ما نعته الوسيلة، ذلك أن اإلشهاد الصادر عن املوثق ال 
 املشرتي يعدو أن يكون جمرد إخبار بإيداع باقي الثمن وال يعترب حجة على تنفيذ

اللتزامه بل ال مناص من استظهاره مبا يفيد اإليداع الفعلي، إذ أن إيداع مثن البيع 
عند املوثق وإن كان يعترب تنفيذا اللتزام املشرتي فإن املوثق ال يعترب مودعا 
عنده مبفهوم الوديعة االختيارية، بل إن اإليداع عنده يتم يف إطار الصالحيات 
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 من 418 املنظم ملهنة التوثيق العصري، مث إن الفصل 1925اليت خوهلا له ظهري 
قانون االلتزامات والعقود عرف الورقة الرمسية اليت يتلقاها املوظفون 
العموميون الذين هلم صالحية التوثيق يف مكان حترير العقد وذلك يف الشكل 

ية الذي حيدده القانون، وبالتايل فإن الوثائق الصادرة عنهم ال تعترب ورقة رمس
ميكن الركون إليها حسب مفهوم الفصل أعاله، وأن احملكمة ملا اعتربت شهادة 
املوثق املدىل بها من طرف املطلوب يف النقض وثيقة رمسية ال ميكن الطعن 
فيها إال بالزور، وأن ما تضمنته واضح وصريح من كون املطلوب نفذ التزامه 

 1925ذا مقتضيات ظهري  أعاله، وك418إلمتام البيع تكون قد خرقت الفصل 
  .احملتج بها وعرضت بذلك قرارها للنقض

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه
 ‐السيدة عائشة بن الراضي :  املقرر–السيد بوشعيب البوعمري : الرئيس

  .السيد احلسن البوعزاوي: احملامي العام
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  اجلزء الثاين
قرارات غرفة األحوال الشخصية 

  واملرياث
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  444القرار عدد 

  2011  شتنرب 6الصادر بتاريخ 
   296/2/1/2010يف امللف الشرعي عدد 

 

 

  . إقرار احلجر– مرض الزهامير ‐ نقصان ‐األهلية 
ما دام مرض الزهامير يؤثر بصفة ملموسة على القدرات العقلية 

خاصة ملكة اإلدراك والتمييز لديه، فإنه ينهض سببا للمصاب به، و
  .للتحجري عليه

تعتمد احملكمة يف إقرار احلجر سائر وسائل اإلثبات ومنها اخلربة 
الطبية، وليس ضروريا للحكم به حتديد تاريخ اإلصابة باملرض املذكور 

  .لكون قضائها غري متوقف عليه
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
أوراق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حيث يستفاد من 

 أن 524/09/10 يف امللف رقم 4/11/2009حمكمة االستئناف ببين مالل بتاريخ 
تقدما مبقالني افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ ) ب(وأنس ) إ(املدعيني لال زوبيدة 

 أمام احملكمة االبتدائية 18/7/2008 وإصالحي مؤدى عنه بتاريخ 11/7/2008
يعدون ورثة ) ز(فس املدينة، عرضا فيهما أنهما إىل جانب السيدة فاطمة بن

 حسب اإلراثة املرفقة، وأن والدة 5/7/2008املتوىف يوم ) ب(اهلالك عبد العزيز 
الذي أنقص من أهليتها وأصبحت ) الزهامير(مصابة مبرض ) ز(املرحوم فاطمة 

ة أي إجراء ينفعها كما ال تعرف ما يضرها وما ينفعها وغري قادرة على مباشر
 من 221يشهد بذلك شهود اللفيف وامللف الطيب رفقته، وأنه استنادا إىل املادة 

) ز(وأبناء فاطمة ) ب(مدونة األسرة وإىل موافقة كافة ورثة اهلالك عبد العزيز 
مقدما على والدتها، باعتبار أن ظروفا صحية ) ب(على اختيار السيدة مليكة 

لكونه مضطرا للسفر للعالج، ) ب( املهمة لالبن حسن حالت دون إسناد هذه
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هي بنت ) ب( من مدونة األسرة فإن السيدة مليكة 246وأنه استنادا للمادة 
للمطلوب احلجر عليها، كاملة األهلية ومتزوجة وأم ألطفال وحازمة، أمينة 
ومليئة الذمة كما يشهد بذلك شهود اللفيف رفقته والوثائق املرفقة، ملتمسني 

) ب(مع تعيني السيدة مليكة ) ز(صدار حكم بالتحجري على السيدة فاطمة إ
مقدما عليها، وذلك باختاذ كل اإلجراءات الضرورية للتأكد من أهلية احملجور 
. عليها مبا يف ذلك األمر بإجراء خربة طبية تسند لذوي االختصاص، وأدلوا بوثائق

بواسطة ) ب(بهم  تقدم حسن وحممد وخدجية وفاطمة لق23/7/2008ويف 
دفاعهم مبقال من أجل التدخل اإلرادي يف الدعوى مؤدى عنه يف مواجهة 

مفاده أن هذه الدعوى أملت املتدخلني كثريا ألن ) ب(املدعيني حبضور مليكة 
 سنة تقريبا ليست جمنونة وال سفيهة وال معتوهة، 92والدتهم البالغة من العمر 

يف غري حملها وال تدخل حتت طائلة املادة وبالتايل فإن الدعوى املرفوعة ضدها 
 وما يليها من مدونة األسرة، ألن والدتهم امرأة عادية تعيش عيشا كسائر 212

املسنني ومل يصدر منها أي فعل أو تصرف يستوجب إجراء احلجر عليها كما أن 
الطرف املدعي مل يدل مبا يفيد إصابته بأي ضرر مادي أو معنوي أصابهما من 

بالتايل فإن هذا الطلب ال يستند على أي أساس واقعي أو قانوين وأن قبلها، و
الدعوى كيدية من شأنها اإلساءة إىل مسعة العائلة، وكذلك من شأنها جرح 
عواطف أم حمرتمة وأبنائها وحفدتها وذنبها الوحيد أنها مسنة والتمسوا رفض 

 أصدرت 21/7/2008ويف . طلب التحجري لعدم توفر شروطه القانونية والواقعية
احملكمة قرارا متهيديا يقضي بعرض املطلوب التحجري عليها على خربة طبية 
أجنزها الدكتور العسايل عبد اإلله الذي انتهى أنها غري قادرة على تسيري شؤونها 

وعقب املتدخلون بواسطة . االجتماعية واالقتصادية وبهذا وجب التحجري عليها
 الوكيل العام بشأن زورية الوثيقتني املتعلقتني دفاعهم بأنهم تقدموا بشكاية إىل

باللفيف والشهادة الطبية لذلك يتعني إيقاف البت يف النازلة إىل حني معرفة مآل 
وبعد األمر بإجراء معاينة . الطعن بالزور، وأرفقوا مذكرتهم بصورة من الشكاية

د احملكمة والبحث واللذين مل ينفذا لكون اجلهة املتدخلة يف الدعوى مل تساع
على ذلك واألمر بإجراء خربة طبية ثانية عني هلا الطبيبان خدجية وهلار وعبد 
العايل الشباين وعدم إجنازها لكون املطلوب التحجري عليها مت إبعادها عن 
مكان النزاع ورفض طلب تنفيذ األمر بإجراء اخلربة الطبية بواسطة النيابة 

ء باحلجج وانتهاء اإلجراءات قضت العامة املقدم من طرف املدعيني واإلدال
 يف الطلب األصلي بالتحجري 526/08 يف امللف رقم 8/6/2009احملكمة بتاريخ 

مقدما عليها ) ب(للخلل العقلي وبتعيني السيدة ملكية ) ز(على السيدة فاطمة 
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ويف طلب التدخل اإلرادي . مع ترتيب اآلثار القانونية على ذلك وبتحميلها الصائر
فاستأنفته احملكوم عليها .  برفضه وبإبقاء الصائر على رافعهيف الدعوى

بالتحجري واملتدخلون يف الدعوى بواسطة دفاعهم وبعد اجلواب وانتهاء 
اإلجراءات قضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف، وهذا هو القرار 
املطلوب نقضه من طرف الطاعنني بواسطة دفاعهم مبقال يتضمن ثالثة 

أجاب عنه املطلوبان يف النقض بواسطة دفاعهما مبذكرة ترمي أساسا أسباب 
  .إىل عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه

وحيث يعيب الطاعنون القرار املطعون فيه بثالثة أسباب مضمومة متخذة 
 من قانون املسطرة املدنية وخرق حقوق الدفاع 345 و50من خرق الفصلني 

 مربر من الوجهتني القانونية والواقعية وأنه وخرق القانون، ذلك أن احلكم غري
صادر حقوق الدفاع ألنه صدر استنادا على وثيقة طبية ال قيمة هلا من حيث 
القانون خصوصا أن اهليئة مل جتر اخلربة املأمور بها، علما بأن الطاعنة فاطمة 

كانت مصابة بكسر يف الورك وكانت تسكن بعيدا عن بين مالل، وأن اللجنة ) ز(
لطبية مل تنتقل إىل عني املكان إطالقا، مث أن احلكم صدر بناء على ختمينات ا

 من 63ومل يننب على حجة قانونية كخربة تصدر بناء على مقتضيات الفصل 
قانون املسطرة املدنية، كما أن احلكم حمور طلب النقض مل حيرتم القانون 

نة املذكورة امرأة  وما يليها من مدونة األسرة وأن الطاع212خصوصا املادة 
 سنة تقريبا، وأنه إذا كانت الشيخوخة 94عاقلة عيبها الوحيد أنها مسنة عمرها 

مرضا فهذا هو السبب الوحيد الذي ميكن االعتماد عليه للقول بأنها ناقصة 
التفكري والتمييز، كما أن الطاعنني سبق هلم أن طعنوا بالزور يف اللفيف املدىل به 

دعني وأن حمكمة املوضوع مل تعر أي اهتمام لذلك، يف القضية من طرف امل
 من مدونة األسرة 222 و220فضال على أن احلكم مل حيرتم مقتضيات املادتني 

حبيث مل يوضح هل الطاعنة فاطمة الزيتوين مصابة مبرض عقلي عالوة على 
أن الشهادة املدىل بها تتحدث فقط عن مرض الزهامير ومل تشر إطالقا إىل أنها 

بة بداء احلمق، كما أنه مل يسبق  حتديد تاريخ ثبوت فقدان امللكات الفكرية مصا
  .والعقلية والتمسوا نقض القرار املطعون فيه

لكن، حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه عللته بأنه مت ابتدائيا 
إجراء خربة طبية على املطلوبة يف التحجري أجنزها الدكتور عبد اإلله العسايل 

تعاين من مرض اخلبل منذ ) ز( خلص إىل أن السيدة فاطمة 21/7/2008اريخ بت
زمن طويل وهو املرض الذي يؤثر بصفة ملموسة على ملكة اإلدراك والتمييز 
لديها وأنها غري قادرة على تسيري شؤونها االجتماعية واالقتصادية، كما أن حمكمة 
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 بها إىل جلنة طبية الدرجة األوىل أمرت من جديد بإجراء خربة طبية عهد
متكونة من الدكتورة خدجية وهلار وعبد العايل الشباين إال أن الطرف املستأنف 
حال دون متكني اللجنة الطبية من إجناز اخلربة الطبية املأمور بها عندما 

يف ) ب(انتقلت إىل حمل إقامة املطلوبة يف التحجري الكائن عند بنتها خدجية 
ت بأنها غري موجودة بالعنوان املذكور، وبذلك فإن مدينة القنيطرة واليت ذكر

الطرف املتدخل يف الدعوى هو الذي حال دون إجراء اخلربة الطبية املذكورة 
وأنه . مع أنه توصل باالستدعاء بصفة قانونية ومل حيضروا إلجراءات اخلربة

 خبصوص الدفع املتعلق بأن اجلنائي يعقل املدين فإن تقدمي شكاية إىل النيابة
العامة من أجل الطعن بالزور يف موجب اخللل ال ميكن اعتماد ذلك كوسيلة 
إليقاف البت يف النازلة طاملا أنه مل ترفع إىل احملكمة الزجرية دعوى أصلية 

 من قانون املسطرة املدنية أو وجود 102بالزور طبق ما ينص عليه الفصل 
ت به الطاعنة فاطمة متابعة، وبذلك تكون احملكمة قد بينت املرض الذي أصيب

واملوجب للحكم بالتحجري وأنها غري ملزمة بتحديد تاريخ ثبوت التحجري ) ز(
 .لكون قضائها غري متوقف عليه فيبقى النعي غري قائم على أساس

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
 احملامي ‐السيد عبد الكبري فريد :  املقرر‐السيد إبراهيم حبماين : الرئيس

  .السيد عمر الدهراوي: العام
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  510القرار عدد 

  2010  نونرب 2الصادر بتاريخ 
    10/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

 

 ‐ عقد زواج املغاربة املقيمني باخلارج –تذييل بالصيغة التنفيذية 
 .شرط حضور شاهدين مسلمني

اج املراد ادعاء النيابة العامة بأن الشاهدين احلاضرين لعقد الزو
 من 14تذييله بالصيغة التنفيذية غري مسلمني حبسب ما تستلزمه املادة 

مدونة األسرة يتوجب إثباته من طرفها، عالوة على أن حضور شاهدين 
مسلمني يكون وقت إبرام عقد الزواج، أما بعد إبرامه وقيام العالقة 

  . الزوجية وإجناب األطفال فإن شرط حضورهما يكون متجاوزا
   الطلبرفض

  باسم جاللة امللك
 الصادر 862حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن القرار املطعون فيه رقم 

 يف امللف رقم 4/4/2007عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 
تقدما مبقال مسجل ) ك(وزوجته مسرية ) س( أن املدعيني عابر 2120/2006

 بنفس املدينة عرضا فيه أنهما أبرما  أمام احملكمة االبتدائية2/8/2006بتاريخ 
 بباريز وأنهما يرغبان يف تذييل هذا 17/2/2001عقد زواج بالديار الفرنسية بتاريخ 

العقد بالصيغة التنفيذية وفق القانون املغريب، وأرفقا مقاهلما بالعقد أعاله مع 
 3966/33/06 يف امللف 3/8/2006ترمجته وبنسختني من رسم والدة ابنني، ويف 

 واملربم بني 17/7/2006قضت احملكمة بتذييل عقد الزواج األجنيب املؤرخ يف 
بدولة فرنسا بالصيغة التنفيذية وحتميل الطرف ) ك(ومسرية ) س(الزوجني عابر 
فاستأنفته النيابة العامة بناء على أن عقد الزواج املراد تذييله . املدعي الصائر

 14مني مما خيالف مقتضيات املادة بالصيغة التنفيذية حضره شاهدان غري مسل
من مدونة األسرة، وقضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف، وهذا هو 
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القرار املطلوب نقضه من طرف النيابة العامة مبقال يتضمن وسيلة وحيدة 
  .واستدعي املطلوبان يف النقض ومل جييبا

تخذة من خرق وحيث تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه بوسيلة وحيدة م
 من مدونة األسرة ذلك أن عقد الزواج األجنيب أبرم يف 14مقتضيات املادة 

جلسة عمومية مبقر العمودية بباريس بني املطلوبني يف النقض حبضور شاهدين 
أجنبيني غري مسلمني وأن العقد خال من أية إشارة تبني بأنهما  مسلمان خرقا 

  .  نقضللمادة احملتج بها مما يعرض القرار لل
لكن، حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا عللت قرارها بأن 
النيابة العامة مل تدل مبا يثبت كون الشاهدين موضوع عقد الزواج املراد تذييله 
بالصيغة التنفيذية غري مسلمني إضافة إىل أن الشاهدين املسلمني إمنا يطلب 

العقد وقيام العالقة الزوجية وإجناب حضورهما عند إبرام العقد، أما بعد إبرام 
األطفال فإن شرط حضور شاهدين مسلمني يكون متجاوزا مما يكون ما دفعت 
به النيابة العامة ال يرتكز على أساس سليم ويتعني رده وتكون احملكمة قد أقامت 
قضاءها على أساس ومل خترق املادة احملتج بها فكان ما بالنعي غري قائم على 

 .أساس

  
  ـذه األسـبـابلـه

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
 احملامي ‐السيد عبد الكبري فريد :  املقرر‐السيد إبراهيم حبماين : الرئيس

  . السيد عمر الدهراوي: العام
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 526القرار عدد 

  2011 شتنرب 27الصادر بتاريخ 
   817/2/1/2010يف امللف الشرعي عدد 

 

 

  .  عناصر التقدير‐ات  عدم حتديد املستحق‐تطليق للشقاق 
ما دامت الزوجة هي اليت سعت إىل التطليق للشقاق فإن احملكمة 
حينما قضت هلا مبستحقات مل تطلبها ومنها املتعة، دون أن تربز يف 
قرارها مسؤولية كل من الزوجني يف سبب الفراق يف تقدير ما ميكن احلكم 

 من مدونة 97ادة به على املسؤول لفائدة الزوج اآلخر تكون قد خرقت امل
  .األسرة

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من وثائق امللف، والقرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 
 عن حمكمة االستئناف بسطات أن 306/09/7 يف امللف عدد 22/7/2009

ادعت مبقال سجل باحملكمة االبتدائية بربشيد بتاريخ ) خ(املطلوبة خدجية 
 ص 841زوجها بناء على رسم النكاح عدد ) ب(لطالب بوشعيب  أن ا28/9/2008

، وأنه مل ميكنها من صداقها ومل يقم حبفل الزفاف ويقوم بسبها وتعنيفها، 401
ملتمسة احلكم بتطليقها منه للشقاق وأرفقت مقاهلا مبستندات، وأجاب الطالب 

 يف مبلغ جبلسة الصلح أن سبب اخلالف بينه وبني املطلوبة يرجع إىل منازعته
الصداق احملدد برسم النكاح، وأنه بذل كل احملاوالت إلصالح ذات البني لكن 

 يف امللف 23/2/2009بدون جدوى، وبعد تعذر الصلح أصدرت احملكمة بتاريخ 
 حكما قضى بتطليق املطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة 6014/8/12

 درهم كواجب 8000 مبلغ واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه هلا مستحقاتها حمددة يف
 درهم مؤخر 7000 درهم من قبل سكناها خالل العدة ويف 1500املتعة ويف 

صداقها، فاستأنفه احملكوم عليه وأيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطعون فيه 
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مبقال تضمن وسيلة فريدة بلغ إىل املطلوبة فرجع استدعاؤها مبالحظة أن 
  .عنوانها ناقص

 على القرار يف الوسيلة الوحيدة عدم االرتكاز على حيث ينعى الطالب
 من مدونة 97أساس قانوين واخلطأ يف التعليل املوازي النعدامه وخرق املادة 

األسرة، بدعوى أن احملكمة مصدرته مل تكلف نفسها عناء االطالع على وثائق 
 امللف خاصة احلكم االبتدائي الذي ورد فيه أن الطرفني يف بداية مشوارهما

الزوجي، وأن سبب الشقاق يرجع إىل عدم التحاق الزوجة ببيت الزوجية، وإخالل 
الطالب بوعده فيما يتعلق بالصداق وإقامة حفل الزفاف، يضاف إىل ذلك أن 
الشكايات اليت قدمتها املطلوبة ضده انتهت برباءته، وبالتايل فإن ما ادعته عليه 

األسرة تنص على أن احملكمة  من مدونة 97غري صحيح، وأن مقتضيات املادة 
 من نفس املدونة مراعية مسؤولية 85 و84 و83حتكم باملستحقات طبقا للمواد 

كل من الزوجني يف سبب الفراق يف تقدير ما ميكن احلكم به على املسؤول لفائدة 
  .الزوج اآلخر ملتمسا نقض القرار املطعون فيه

لوبة هي اليت سعت حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن املط
إىل التطليق للشقاق وتركت للمحكمة صالحية حتديد مستحقاتها واحملكمة 
حينما قضت بها مل تربز يف قرارها مسؤولية الزوج يف الفراق مما جيعله خارقا 

 .للقانون ومعرضا للنقض

  
  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 احملامي ‐السيد حممد بنزهة :  املقرر‐يم حبماين السيد إبراه: الرئيس
  .السيد عمر الدهراوي: العام
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  439القرار عدد 

  2011 غشت 23الصادر بتاريخ 
  154/2/1/2011يف امللف الشرعي عدد 

 

 

  .  املطالبة بفسخ عقد زواج الضرة‐ تدليس ‐تعدد الزوجات 
ته لئن ثبت تدليس الزوج بإدالئه بتصريح كاذب خبصوص وضعي

االجتماعية تسهيال لعقده على امرأة ثانية دون احرتام مسطرة التعدد، 
فإن القانون، وإن جرم فعله، مل خيول الزوجة األوىل طلب فسخ عقد 
زواج ضرتها، ويبقى للزوجة الثانية وحدها احلق يف املطالبة ببطالن عقد 
زواجها، إذا ما ارتأت ذلك، وأثبتت أن رضاها شابه عيب من عيوب 

  . لرضىا
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من وثائق امللف ومستنداته، ومن القرار املطعون فيه الصادر 

 ملف 72/10 حتت عدد 28/1/2010عن حمكمة االستئناف خبريبكة بتاريخ 
 والقاضي يف الشكل بقبول االستئناف ويف املوضوع بتأييد احلكم 99/09

ومن معها تقدموا ) ب( عن ابنتها القاصرة بشرى النائبة) ح(املستأنف، أن زهرة 
 بواسطة حماميهم أمام احملكمة االبتدائية بواد زم مبقال 27/5/2008بتاريخ 

) ح(كان يرتبط بعالقة زوجية بالسيدة زهرة ) ب(عرضوا فيه أن موروثهم عالل 
، وأن 52 ل 231 ص 347 استنادا إىل رسم الزواج عدد – والدة العارضني –

 146حسب عقد الزوجية عدد ) ا(م عمد إىل العقد على السيدة عزيزة موروثه
، بعدما سعى إىل التوصل بغري حق إىل تسلم وثيقة 14/12/2001 بتاريخ 107ص 

 من مدونة 46 و43 و41عن طريق اإلدالء ببيانات كاذبة، إخالال مبقتضيات املواد 
إن العقد على السيدة األسرة، وهي اجلرمية اليت أدين من أجلها، وتبعا لذلك ف

دون إشعار والدة العارضني بذلك وفقا للمقتضيات القانونية املعمول ) ا(عزيزة 
بها آنذاك يكون فاسدا لتخلف شرط من شروط صحته، واستنادا إىل مقتضيات 
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 من مدونة األسرة فإنهم يطلبون فسخ العقد املذكور واحلكم بثبوت 60املادة 
درت احملكمة االبتدائية بواد زم حكما برفض  أص17/2/2008فساده، وبتاريخ 

استأنفه الطاعنون بعلة أن حمكمة الدرجة األوىل باكتفائها القول بأن . طلبهم
صحيح لتوافر فيه شروط انعقاده ) ا(من السيدة عزيزة ) ب(زواج اهلالك عالل 

تكون قد عللت ما قضت به تعليال باطال ألن إذن القاضي بالتعدد ضروري يف 
لزواج، وهو الذي مل يتوفر يف زواج املستأنف عليها، وأنه مل يتم إشعار عقد ا

الزوجة األوىل والدة املستأنفني، وبذلك فالتعليل الذي ذهبت إليه احملكمة ليس 
 30صائبا ألن النكاح يعترب فاسدا لعدم توفر اإلذن بالتعدد وال يشرط يف الفصل 

لبطالن مث أن العقد بين على من مدونة األحوال الشخصية التصريح صراحة با
تصرحيات كاذبة من الزوج وما بين على باطل فهو باطل، مث إنه ما دام الزوج 
أدىل ببيان كاذب مفاده أنه مطلق واحلال أنه متزوج وأن العدلني ضمنا ذلك 
البيان بعقد الزواج وأن الزوج أدين من أجل ذلك، فيكون العقد باطال ملتمسني 

 مع النفاذ املعجل 412/01التصريح بفسخ عقد الزواج عدد بذلك إلغاء احلكم و
وتسجيل هذا احلكم مبذكرة العدل الذي حرره بطرته عقد الزواج، وأجابت 
املستأنف عليها بواسطة نائبها مبذكرة أكدت من خالهلا بأن االستئناف مل يأت 

وجة جبديد، وأن األبناء ال حق هلم يف طلب فسخ عقد الزوجة وإمنا والدتهم كز
أوىل، وأنه ال ميكن مسائلة العارضة عن وثائق إدارية مل تقم بإجنازها ومل تكن 
تعلم شيئا عن وضعية زوجها، وأن عقد الزواج أجنز يف ظل مدونة األحوال 
الشخصية واليت مل تكن تشرتط الوثيقة اإلدارية اليت حتدد وضعية الزوج، 

إنهاء اإلجراءات أصدرت وبذلك فإنها تلتمس تأييد احلكم املستأنف، وبعد 
حمكمة االستئناف القرار املطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنني بثالث 

  .وسائل
 انعدام التعليل، ذلك أن الطرف الطاعن يعيب على القرار :الوسيلة األوىل

هو زواج ) ا(بأنه جاء يف حيثياته أن الزواج املنعقد بني موروثهم والسيدة عزيزة 
ه اإلجياب والقبول من عاقده واألهلية وتسمية الصداق، يف صحيح ما دام توفر في

حني أن توفر الشروط املذكورة ال جتعل من النكاح صحيحا ما دام املشرع نظم 
مسطرة خاصة لزواج من هم متزوجون من الرجال وهو اإلذن بالتعدد يصدر عن 

ى زوجته القضاء، وأن موروثهم مل يستصدر هذا اإلذن وإمنا فرض األمر الواقع عل
األوىل وعلى القضاء الذي كان من االحتمال أن ال يأذن له فيه، وهو ما جيعل 
نكاحه فاسدا موجبا للفسخ، وبذلك فإن القرار املطعون فيه باكتفائه مبا ورد 

  .باحليثية املذكورة يكون قد علل ما قضى به تعليال باطال
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لى القرار تعليله  نقصان التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب ع:الوسيلة الثانية
أن اإلذن بالتعدد يف ظل مدونة األحوال الشخصية القدمية مل يرتب عنه املشرع 
الفسخ، يف حني أن الفسخ يرتتب عن كل إخالل مبقتضيات مدونة األحوال 
الشخصية، وذلك لكون قواعدها آمرة وتتعلق بالنظام العام، وأنه مما ال جدال 

علق بالنظام العام، وجوب إتيان التصرفات وفق فيه أن األصل يف القوانني اليت تت
املقتضيات املنصوص عليها فيها، وعدم جواز خمالفتها إن اتفاقا أو بصفة 
فردية، وعدم لزوم تصريح القضاء ببطالنها لتقرير هذا البطالن، ألنها حتمل 
بطالنها فيها مىت ما متت على غري الصورة اليت ارتضاها هلا القانون الذي قرر 

ا تتعلق بالنظام العام، فيكون بذلك ما قضت به حمكمة االستئناف بناء على أنه
قاعدة ال بطالن بدون نص جيعل القرار املطعون فيه غري معلل ومعرضا 

  .للنقض
 من مدونة 41 اخلرق اجلوهري للقانون، ذلك أن الفصل :الوسيلة الثالثة

 يتوىل العدالن ال" األحوال الشخصية الذي أبرم العقد يف ظله نص على أن 
 نسخة من إذن القاضي ‐5: ...العقد إىل بعد التوفر على املستندات التالية

، ومن الثابت من ذلك أن اإلشهاد على الزواج من طرف "بالتعدد ملن يريده؛
 من مدونة األحوال الشخصية من 2 والفصل 5العدلني هو شرط صحة الفصل 

 هو زواج غري صحيح واملشرع عندما حيث أن الزواج الذي مل يتم بإشهاد العدلني
ألزم العدلني مبعاينة األمر بالتعدد مل يطلب التعدد، فإنه قرر أن شرط صحة 
الزواج يف حالة التعدد ال يصح إال بوجود أمر قضائي بالتعدد وعدم صدوره 
جيعل توثيق زواج موروث الطاعنني غري صحيح وباطل واحلكم الذي قضى 

ز على أساس األمر الذي يتعني معه إلغائه وإبطاله بصحته رغم ذلك غري مرتك
  .بناء على ذلك

يف شأن الوسائل الثالث املثارة واملتخذة من انعدام التعليل ونقصان 
التعليل واخلرق اجلوهري للقانون، ذلك أن الطاعنون دفعوا بأن احملكمة مل 

يدة تستجب لطلبهم الرامي إىل فسخ عقد الزواج املربم بني موروثهم والس
املطلوبة يف النقض، على أساس أن العقد املطلوب فسخه يتوفر فيه ) ا(عزيزة 

اإلجياب والقبول من عاقديه واألهلية وتسمية الصداق، يف حني أن الزوج ارتكب 
جرمية التدليس حينما أدىل بوثيقة مزورة عند إجناز العقد تفيد أنه مطلق، 

د شرعي، ومع ذلك فإن احملكمة مل واحلال أنه كان متزوجا بوالدة الطاعنني بعق
تقبل طلبهم الرامي إىل فسخ العقد بعلة أن اإلذن بالتعدد يف ظل مدونة األحوال 
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الشخصية القدمية مل يرتب عنه املشرع الفسخ، يف حني أن الفسخ يرتتب عن 
  .كل إخالل مبقتضيات مدونة األحوال الشخصية

لى أن الزواج ينعقد  من مدونة األسرة تنص ع10لكن، حيث إن املادة 
بإجياب من أحد املتعاقدين وقبول من اآلخر، وأن الوثائق الالزمة إلبرامه إمنا 
تتعلق بتوثيق عقد الزواج، وأن ما قام به الزوج من تدليس بإدالئه بتصرحيات 
كاذبة إمنا يعاقب عليه جنائيا، وللزوجة الثانية اليت أبرم معها عقد الزواج وحدها 

بة ببطالنه إذا ارتأت ذلك وأثبتت أن رضاها شابه عيب من احلق يف املطال
وأما فيما خيص الزوجة األوىل فقد مارست حقها املخول هلا . عيوب الرضى

قانونا بإقدامها على متابعة زوجها بتقدمي شكاية أمام النيابة العامة انتهت بإدانته 
التدليس، مما من أجل ما نسب إليه من أفعال ومعاقبته عما قام به من أفعال 

يسمح هلا باملطالبة بتعويض عما حلق بها من أضرار من جراء ذلك، وبذلك 
تكون احملكمة ملا قضت برفض الطلب قد عللت قرارها تعليال كافيا وعلى 
أساس قانوين، مما يتعني معه رد كل الوسائل ورفض الطلب وإبقاء املصاريف 

 .على الطالبني يف النقض

  
  لـهـذه األسـبـاب

  . اجمللس األعلى برفض الطلبقضى
السيد حممد جواد اإلدريسي :  املقرر‐السيد إبراهيم حبماين : الرئيس

  .السيد عمر الدهراوي:  احملامي العام‐القيطوين 
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  674القرار عدد 

  2011  نونرب 22الصادر بتاريخ 
  377/2/1/2011يف امللف الشرعي عدد 

 

  
  . اللفيف‐ إثبات ‐تنمية أموال األسرة 

  . تطبيق القانون من حيث الزمان‐  
حيق ألي من الزوجني ولو يف غياب حجة مربمة بينهما تثبت اتفاقهما 
املسبق على تدبري األموال اليت ستكتسب أثناء قيام الزوجية أن يطالب 
اآلخر مبقابل ما قدمه من جمهودات وما حتمله من أعباء لتنمية أموال 

  .األسرة
لفيف إلثبات املشاركة يف أموال الزوج وجب  وإذا ما مت االستدالل بال

ليعتد به أال يكون ناقصا يف االعتبار القانوين، كأن يأيت عاما غري مرتكز 
  . على مستند خاص

  لتمكني الزوج من احلق  يف اقتسام أموال زوجه حبسب ما استحدثته  
  يتعني إثبات اكتساب هذه األموال أثناء قيام49مدونة األسرة يف مادتها 

  .الزوجية بعد دخول القانون اجلديد حيز التطبيق
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق امللف، ومن حمتويات القرار املطعون فيه أن 
 لدى 12/6/2007بتاريخ ) غ(ادعت أن الطالب، عمر حممد ) س(املطلوبة فاطمة 

 بعد زواج 29/6/2006 طالق بتاريخ احملكمة االبتدائية بسال، مفارقها مبقتضى
 سنة خالهلا راكم ثروات منها منزلني ومعمل للفخار بالوجلة بسال، 40دام حوايل 

وأنها كانت تساعده يف صناعة الفخار، فساهمت بذلك فيما ميلك من أموال، 
 16428/28ملتمسة متكينها من حصتها يف املنزل موضوع الرسم العقاري عدد 
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 زنقة سيدي العريب البوهايل بسال ومعمل االجور، 5 رقم 4ر وآخر كائن بسيكتو
 من مدونة األسرة وإجراء خربة حسابية للوقوف عل حقيقة 49والكل وفق املادة 

وأجاب الطالب عن .  درهم قسطا مقدما عن ذلك5000ما ميلك، وأدائه هلا مبلغ 
ناعيا على كل ذلك نافيا ما ادعته املدعية من االشتغال يف مهنة الفخارة، و

اللفيف املدىل به من طرفها صغر شهوده، وعدم حتديدها األعمال اليت كانت 
تقوم بها، وأن مهنة الفخار للرجال فقط نظرا ملشقتها، وأنها بذلك مل تساعده 

وبعد إجراء البحث بني الطرفني، واالستماع إىل شهودهما، صدر احلكم . يف ثروته
ب فاستأنفته املطلوبة مؤكدة ما سبق  القاضي برفض الطل4/12/2008بتاريخ 

بيانه يف طلبها األصلي، فأجاب عنه املستأنف عليه بنفس ما أجاب به ابتدائيا 
وبعد تعقيب الطرفني، صدر . وقضت بإجناز خربة لتقومي ما ميلكه الطاعن

 والقاضي بإلغاء 44/09 يف القضية عدد 23/3/2011القرار املطعون فيه بتاريخ 
 وبعد التصدي احلكم للمستأنفة بنصيبها يف ثروة مفارقها مببلغ احلكم املستأنف

  . درهم600.000
 املتخذة من انعدام التعليل :يف شأن الوسيلة األوىل والثانية جمتمعتني

وعدم ارتكاز القرار على أساس واملكونتني من عدة فروع، ذلك أن القرار مل يرد 
 1/8/2011 وكذا تاريخ 7/1/2011على مستنتجاته املقدمة مبذكرتني بتاريخ 

واليت تضمنت أنه جمرد أجري لدى الغري إىل نهاية السبعينات، مما يناقض ادعاء 
، وأنه سبق أن طلقها مرتني يف 1960مفارقته أنها ساعدته يف حرفته منذ سنة 

سنوات التسعينات ومل يسبق هلا أن طالبته بهذا النصيب، مث بعد طالقها األخري 
 حيث قدمت الطلب احلايل، مما 11/6/2007ة كاملة إىل  سكتت سن2006سنة 

يدل على عدم مساهمتها معه يف ثروته، واألدهى من ذلك، أنه ال ميكن هلا أن 
جتمع بني تربية األبناء التسعة وما تدعيه من االشتغال معه، وأنها تناقضت يف 

يام أقواهلا حني ادعت اإلشراف على العمل، وإنها مل تبني نوعه وال عدد أ
األسبوع اليت تشتغل فيها، غري أن ذلك أيضا يناقض ما له من أجراء يقومون 
بصفة نظامية بأعمال شاقة يف حرفة الفخارين، والقرار حني مل جيب على ما 

  .أثاره يكون منعدم التعليل
 احملتج به من طرف 299 ص 424ومن جهة أخرى، فإنه ناقش اللفيف عدد 

ة ألشخاص، وأتى جممال ومبهما وتضمن أشخاصا املطلوبة فأكد أنه جمرد الئح
 سنة خلت من تاريخ 41صغريي السن، ال ميكن هلم اإلشهاد بوقائع تعود إىل 

، وبالتايل كان تعليل القرار باعتماده اللفيف املذكور يعد 2006اللفيف يف سنة 
فاسدا، وأن شهادة الشهود املستمع إليهم يف البحث الذين أكدوا نفي مساهمة 
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طلوبة يف ثروة الطاعن هو ما سبق أن أكده من عدم مساهمة املطلوبة فيما امل
ميلكه الطاعنني، وأن القرار حني رجح اللفيف على شهوده يكون قد خرق 

 1979القانون، ناهيك على أن العقارين موضوع املطالبة قد اشرتاهما يف سنيت 
ل الفخار إمنا هو عني  وهي فرتة ال حاجة له فيها إىل مفارقته، كما أن معم1990و

مكرتاة ال غري، وبالتايل، فالقرار حني مل يأخذ مبا ذكر والرد عليه يكون منعدم 
  .التعليل

وأنه من جهة ثانية، فالقرار حني رجح اللفيف على شهوده واعتربه حجة 
مثبتة مقدمة على املنفية، فإن هذا التعليل فاسد على اعتبار أن شهوده شهود 

 من املدونة، وأن 49قرار بذلك خالف مقتضيات املادة إثبات لألصل، وال
احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه سبق أن أمرت بإجراء حبث الستفسار 

 ومل حيضر منهم إال واحدا للطالب، واحملكمة 3/2/2001شهود اللفيف يف جلسة 
مل تنفذ ما أمرت به، وأن االستفسار جيب أن يقع لكافة الشهود مما أدى إىل 

وخمالفة للمقتضيات القانونية اليت تقر بأن ذمتهما املالية كزوجني . اد تعليلهافس
منفصلة، وأنه ما دام االشرتاك يف املال له قواعد مبنية على اإلثبات فإن ما 
ادعته املفارقة عدمي األساس، وأن األخذ بأقواهلا فقط يفسد التعليل، والقرار 

 قانون املسطرة املدنية، ألن املطلوبة  من3خالف القانون كما أنه خالف الفصل 
مل حتدد ما تطالبه به من مبلغ مايل، ال يف املرحلة االبتدائية وال يف مستنتجاتها 

 من قانون املصاريف القضائية، 331بعد اخلربة، كما خالفت مقتضيات الفصول 
 من قانون املسطرة املدنية إذ قضى هلا مببلغ معني دون 528 و357والفصلني 

ء املصاريف عليه، وأن الصور الفتوغرافية املدىل بها مبذكرتها جللسة أدا
 مل تعرض على الطاعن إلبداء رأيه فيها، وهو ما يعد خرقا لقاعدة 9/3/2011

  .مسطرية، وأنه لكل ما ذكر يلتمس نقض القرار املطعون فيه
وبناء على توصل املطلوبة بنسخة من مذكرة النقض وعدم اجلواب داخل 

  .املمنوح هلااألجل 
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار املطعون فيه من خرق قواعد 

 من مدونة األسرة، ذلك أنه من شروط إثبات 49اإلثبات ومقتضيات املادة 
مشاركة الزوجة لزوجها يف ماله الذي اكتسبه حني قيام الزوجية، أن يقع اإلثبات 

ادة املذكورة عند غياب وفق القواعد العامة لإلثبات وفق ما نصت عليه امل
 الذي أخذ 299 ص 42حجة مربمة بينهما تثبت تدبري أمواهلم، وأن اللفيف عدد 

به القرار املطعون فيه مل يثبت أن املطلوبة شاركت يف تنمية ثروته، وإمنا أتى 
عاما غري مرتكز على مستند خاص، وبالتايل فحجة املطلوبة ناقصة من قوة 
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 القاعدة، فضال على أن ما للطاعن من عقارين وأصل اإلثبات والقرار خرق هذه
جتاري، وفق أوراق امللف أكد اكتسابه أواخر السبعينات والتسعينات ومل تدخل 
بعد مقتضيات املدونة حيز التطبيق، وبذلك يكون ما نعاه الطاعن على القرار 
صحيح والوسيلة مؤسسة، فالقرار إذا معرض للنقض بقطع النظر عن باقي 

 .الوسيلتنيفروع 

  
  لـهـذه األسـبـاب
  .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

 احملامي ‐السيد عبد اهللا الببكري :  املقرر‐السيد إبراهيم حبماين : الرئيس
  .السيد عمر الدهراوي: العام
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  209القرار عدد 

  2011  أبريل 26الصادر بتاريخ 
 656/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

 

 – تقديرها بصفة مستقلة – تكاليف سكىن احملضون ‐ة احلضان
  .تطبيق القانون من حيث الزمان

ميكن املطالبة بتكاليف سكىن احملضون بصفة مستقلة عن مبلغ 
النفقة، ولو مت تقدير هذا املبلغ إمجاال يف ظل مدونة األحوال الشخصية 

 مدونة األسرة امللغاة، مادام أن دعوى الزيادة يف النفقة مت تقدميها يف ظل
  .السارية املفعول إبانها

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

 الصادر 306حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه عدد 
 533/2008/11 يف امللف رقم 16/4/2009عن حمكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 

ائية بنفس  مبقال لدى احملكمة االبتد8/12/2004أن املطلوبة تقدمت بتاريخ 
 28/8/2003املدينة تعرض فيه أنها كانت متزوجة بالطاعن إىل أن طلقها بتاريخ 

 وأنه سبق هلا أن استصدرت 14/3/2003وأن هلا منه ابنا امسه يوسف مزداد يف 
 درهم مشرية بأن 300 قضى بتحديد نفقتها حبساب 2/7/2002حكما بتاريخ 

م عليه بأدائه هلا نفقتها من الطاعن عادل مهاجر بإيطاليا، والتمست احلك
 درهم شهريا، مع 300 حبساب 28/8/2003 إىل تاريخ الطالق يف 29/4/2003

الزيادة فيها جبعلها ألف درهم عن نفس املدة، ونفقة االبن يوسف ابتداء من 
 درهم شهريا، وأجرة حضانتها 1500 حسب مبلغ 14/3/2003تاريخ الوضع يف 

ن تاريخ الوضع، ومصاريف العقيقة يف مبلغ  درهم شهريا ابتداء م500حبسب 
 درهم عن كل عيد ديين 2000 درهم وواجب توسعة األعياد يف حدود مبلغ 3000

 درهما عن 7721،35 درهم شهريا وواجب كراء بيت احملضون، ومبلغ 1500ومبلغ 
مصاريف الفحوصات الطبية والوالدة والنفاس وغريها، الكل حلني سقوط 



 

  ص 103   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012 اإلصدار  الرقمي   ‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

الطاعن ومل جيب فأصدرت احملكمة االبتدائية حكما الفرض شرعا وتوصل 
 بأداء الطاعن للمطلوبة واجب 20/1874/04 يف امللف رقم 7/6/2005بتاريخ 

، وواجب 28/8/2003 درهم شهريا ابتداء من 500نفقة االبن يوسف حبسب مبلغ 
 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدة الطالق 200حضانته حبساب مبلغ 

 مع االستمرار إىل حني سقوط الفرض شرعا، 27/11/2003لذي هو الرجعي ا
وبأدائه هلا واجب توسعة األعياد الدينية عند حلول كل عيد أضحى ابتداء من 

 1500 درهم سنويا، وبأدائه هلا مبلغ 700 حبساب 16/12/2004تاريخ الطلب وهو 
الطبية،  درهم من قبل املصاريف 1300درهم من قبل واجبات العقيقة ومبلغ 

ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطاعن استئنافا أصليا مثريا سبقية احلكم 
خبصوص نفقة االبن يوسف ألن قاضي التوثيق عند خماطبته على رسم الطالق 

 درهم شهريا، وأنه نفذ أمر السيد قاضي التوثيق، وأنه 500حدد نفقة االبن يف 
 درهم 2800ة قدرها مبلغ سبق أن سلمها مصاريف العقيقة واملصاريف الطبي

للدكتور رشيد النافع وحممد، وان النفقة شاملة لتوسعة األعياد، وأن مبلغ 
 درهم، كما استأنفته املطلوبة 6000احلضانة مبالغ فيه وأن دخله ال يتجاوز 

استئنافا فرعيا جمددة طلباتها مستهزلة ما حكم به فقضت حمكمة االستئناف 
 بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به 819/2005/11 يف امللف 6/10/2006بتاريخ 

من رفض طلب نفقة املستأنفة فرعيا، ومن رفض طلب واجب سكىن االبن 
احملضون، وتصديا على املستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة املذكورة نفقتها 

 وواجب سكىن 28/8/2003 لغاية 30/4/2003 درهم شهريا ابتداء من 700حبساب 
 مع االستمرار إىل 8/12/2004 درهم شهريا ابتداء من 700سف حبسب االبن يو

سقوط الفرض شرعا، وبتأييده يف الباقي مع تعديله، وذلك بأداء نفقة الولد 
 درهم شهريا 500 حبساب 28/8/2003 إىل غاية الطالق يف 14/3/2003ابتداء من 

لفرض شرعا،  درهم شهريا وجعلها مستمرة إىل سقوط ا1300وبرفعها بعده إىل 
 درهم فتم الطعن فيه بالنقض من طرف 2000ورفع مصاريف الوالدة إىل 

 يف 147 حتت عدد 26/3/2008الطاعن فأصدر اجمللس األعلى قرارا بتاريخ 
 بنقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية على احملكمة 604/2/1/2007امللف 

 الوضعية املادية للبت فيها طبقا للقانون بعلة أن احملكمة مل تبحث يف
واالجتماعية للطاعن مكتفية يف تعليل قرارها بأنه ميسور باعتباره عامال بهولندا 
ويتقاضى راتبا مرتفعا بهذا البلد دون أن تبني من أين استخلصت ذلك، وبعد 
اإلحالة وتقدمي املطلوبة ملستنتجاتها، وعدم جواب الطاعن ورجوع االستدعاء 

 بالعنوان قضت حمكمة االستئناف بإلغاء احلكم املوجه إليه بأنه ال يوجد
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املستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض واجب سكن احملضون يوسف، وتصديا 
 مع 8/12/2004 درهم شهريا ابتداء من 400حتديد هذا الواجب يف مبلغ 

 درهم وهو 2000االستمرار والتأييد يف الباقي مع رفع واجب توسعة األعياد إىل 
  .ن فيه بالنقض مبقال تضمن وسيلتنيالقرار املطعو

  :يف شأن الوسيلة األوىل
 من مدونة األسرة 190حيث يعيب الطاعن القرار خبرق مقتضيات الفصل 

وانعدام التعليل واجلواب وعدم التقيد بالنقطة القانونية اليت بت فيها اجمللس 
 االبن األعلى، ذلك أنه حينما قضى بتأييد احلكم االبتدائي خبصوص واجب نفقة

 درهم شهريا يكون قد خالف مقتضيات 1300بعد الطالق واحملددة يف مبلغ 
 من مدونة األسرة ومل يتقيد بالنقطة القانونية اليت أحال عليها قرار 190الفصل 

اجمللس األعلى خبصوصها واليت تلزم احملكمة بالبحث يف وضعية الطاعن 
ناقش وضعيته املادية ال من قريب املادية واالجتماعية، والقرار املطعون فيه مل ي

وال من بعيد رغم إدالئه مبجموعة من الوثائق، ومل يبني يف حيثياته التوسط 
 أورو أي 60واالعتدال رغم أن وضعيته املادية جد ضعيفة حبيث ال يتعدى دخله 

 درهم، وله التزامات أخرى وتكاليف ملقاة على عاتقه، ذلك أنه 7000ما يعادل 
ة أخرى وله منها طفالن ويكرتي بيتني أحدهما بهولندا واآلخر متزوج من امرأ

باملغرب، كما أنه متكلف بوالدته املعاقة وأن القرار املطعون فيه مل يناقش كل 
هذا واكتفى بتأييد احلكم االبتدائي يف املبالغ احملكوم بها ابتدائيا دون تعليل مما 

  .يعرضه للنقض
 ملا أيدت احلكم االبتدائي فيما قضى لكن، حيث إن احملكمة مصدرة القرار

به وحددت واجب سكن احملضون فيما جرى به منطوق قرارها تكون قد راعت 
الوضعية املادية للطاعن باعتباره امللزم بالنفقة استنادا إىل دخله املصرح به 
مع اعتبار التوسط فجاء قرارها متقيدا بالنقطة اليت بت فيها اجمللس األعلى 

 كافيا ملتزما صحيح القانون مما كان معه ما بالوسيلة غري جدير ومعلال تعليال
  .باالعتبار

  :يف شأن الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن القرار خبرق القانون خبصوص واجب السكن، ذلك أنه 

 درهم كواجب السكن رغم أنها طلقت بتاريخ 400قضى بأدائه للمطلوبة مبلغ 
 2005رة اليت بدأ العمل بها منذ فرباير  وقبل سريان مدونة األس28/3/2003
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وقاضي التوثيق حدد النفقة واليت كانت شاملة لواجب السكىن، والقرار املطعون 
  .فيه ملا قضى بواجب السكىن يستوجب النقض

لكن، حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت بأداء 
 وهي تنظر يف دعوى الطاعن للمطلوبة تكاليف أجرة سكن احملضون استقالال

الزيادة يف النفقة يف ظل مدونة األسرة السارية املفعول إبانها تكون قد التزمت 
 .صحيح القانون وما بالوسيلة غري جدير باالعتبار

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
 احملامي –السيد حسن منصف :  املقرر–السيد إبراهيم حبماين : الرئيس

  .السيد عمر الدهراوي: العام
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  81القرار عدد  

  2011  مارس 1الصادر بتاريخ 
   521/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

 

  .  اإلعفاء من أدائها– تكاليف سكىن احملضون ‐احلضانة 
ما دام األب قد هيأ للمحضون حمال لسكناه حيث يقيم مع األم 

 حىت ولو أثبتت حاضنته،  فإنه يعفى من أداء تكاليف السكىن نقدا،
  .احلاضنة متلكها جزء من ذلك السكن

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

 الصادر 832حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه عدد 
 أن 234/2008 يف امللف رقم 2/12/2008عن حمكمة االستئناف بالقنيطرة بتاريخ 

 االبتدائية بسيدي قاسم  مبقال لدى احملكمة13/9/2007الطاعن تقدم بتاريخ 
التمس مبقتضاه احلكم على املطلوبة زوجته بتمكينه من املعاشرة الزوجية، 

، كما تقدمت 681/07والعيش معه حتت سقف بيت واحد فتح له امللف رقم 
 التمست مبقتضاه تطليقها من الطاعن 20/9/2007املطلوبة مبقال بتاريخ 

ابنني هما نبيل املزداد بتاريخ للشقاق موضحة بأنه يضربها وأن له معها 
 مع احلكم هلا مبستحقاتها فتح له 6/2/1995 وأمل مزدادة بتاريخ 24/6/1987

وبعد إجراء مسطرة الصلح وتعذره لتمسك كل طرف مبا . 709/07امللف رقم 
 27/2/2008يدعيه أنهت احملكمة االبتدائية اإلجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 

ملطلوبة طلقة ثانية للشقاق وإسناد حضانة البنت أمال بضم امللفني وبتطليق ا
 درهم وسكىن 15000هلا وحتديد مستحقاتها ومستحقات االبنني عن املتعة 

 درهم شهريا لكل 500 درهم، ونفقة االبنني يف مبلغ 1500املطلقة خالل العدة يف 
 100غ واحد منهما ابتداء من تاريخ احلكم، وواجب احلضانة عن البنت أمل يف مبل

 درهم 500درهم شهريا ابتداء من تاريخ احلكم وواجب سكىن الطفلني يف مبلغ 
شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع استمرار مستحقات االبنني حلني سقوط 
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الفرض شرعا أو بتغيريه حبكم آخر وحتديد أوقات الزيارة يف يوم األحد من كل 
فض طلب املعاشرة، وهو احلكم الذي أسبوع وأيام العطل الوطنية والدينية وبر

استئنافه ) ك(كان حمل استئناف من الطرفني وركز املستأنف أصليا عبد القادر 
على طلب ختفيض مبالغ املتعة ونفقة البنت آمال واحلكم له بتعويض عن 
الضرر احلاصل له من جراء سلوك املطلوبة ملسطرة الشقاق، وإلغاء احلكم 

 العدة وسكىن احملضون لكونهما يقيمان يف السكن فيما قضى به من واجب سكىن
الذي متلك نصفه وإلغاء احلكم فيما قضى به من نفقة االبن نبيل لرشده وعدم 

على طلب رفع ) ر(توكيله للمطلوبة، يف حني ركزت املستأنفة فرعيا عبلة 
واجب املتعة ونفقة االبنني والتعويض عن السكىن وواجب احلضانة، وبعد 

وجه الدفع والدفاع أصدرت حمكمة االستئناف قرارا بتأييد احلكم استنفاد أ
، وهو القرار 31/7/2008املستأنف مع تعديله بتوقف نفقة االبن نبيل من 

املطعون فيه بنقصان التعليل املوازي النعدامه وعدم االرتكاز على أساس، ذلك 
اليت أنه قضى بأجرة سكن احملضون بعلة أن املطلوبة تقطن بنصف الدار 

متلكها مناصفة معه، وأن حضانة البنت بيدها وهذا ال يعفيه من أجرة السكن، 
واحلال أن الدار مشرتكة بينهما وأنها تسكن بالطابق األول أما الطابق األرضي 
فهو خاص حبسب طبيعته للسيارات والدراجات وأنه ليس هناك أي قسمة 

ميكن احلكم بأجرة سكن لتحديد نصيب كل واحد يف املنزل املشرتك، وأنه ال 
  .احملضون ما دام األب يوفر للمحضون سكنا خاصا مما يعرض القرار للنقض

 من مدونة 168حيث صح ما عابه الطاعن يف الوسيلة، ذلك أن مفاد املادة 
األسرة أنه مىت هيأ األب ألوالده حمال لسكناهم، فإنه ال يلزمه نقدا تكاليفه، 

ا قضت على الطاعن بأدائه للحاضنة تكاليف واحملكمة املطعون يف قرارها مل
سكن احملضون رغم أن األب هيأ له حمال لسكناه، حيث يقيم مع حاضنته يف 
البيت الذي ميلكه الطاعن وإياها مناصفة بتصديق بعضهما تكون قد خرقت 

  .القانون مما يوجب نقض القرار املطعون فيه
  لـهـذه األسـبـاب

  .ر املطعون فيهقضى اجمللس األعلى بنقض القرا
 احملامي ‐السيد حسن منصف :  املقرر‐السيد إبراهيم حبماين : الرئيس

 .السيد عمر الدهراوي: العام
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 312القرار عدد 

  2011  ماي 31الصادر بتاريخ 
   663/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

  
 عدم ختصيص بيت زوجية ‐ امتناع ‐الرجوع إىل بيت الزوجية 

  .منفرد
زوج قد نفذ التزامه بإعداد بيت للزوجية مستقل جبميع ما دام ال

مرافقه الضرورية، فإن الزوجة اليت امتنعت عن االلتحاق به بعلة عدم 
ختصيصها ببيت زوجية منفرد، بعيدا عن أهله، تعد يف حكم الناشز، وحيق 

  . للزوج املطالبة بإيقاف نفقتها
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
 الصادر 361ق امللف، ومن القرار املطعون فيه رقم حيث يستفاد من وثائ

 عن حمكمة االستئناف بالقنيطرة أن 715/8/5 يف امللف 7/4/2009بتاريخ 
رفع مقاال مؤدى عنه باحملكمة االبتدائية بوزان بتاريخ ) ع(الطالب حممد 

حكما ) ج(، عرض فيه أنه استصدر ضد زوجته املطلوبة حبيبة 9/4/2008
ت الزوجية إال أنها امتنعت عن تنفيذه حسب حمضر االمتناع بالرجوع إىل بي

، طالبا لذلك احلكم بإيقاف نفقتها من تاريخ االمتناع، 14/3/2008املؤرخ يف 
 يف 26/2/2008 صدر بتاريخ 69وأرفق مقاله مبحضر امتناع وبنسخة حكم عدد 

 يف ، وأجابت املطلوبة بأن احلكم احملتج به قضى على الطالب298/07امللف 
شق منه بإفرادها ببيت زوجية بعيدا عن ذويه وأهله إال أنه مل يف به، كما امتنع 

وبعد إجراء حبث وانتهاء . عن أداء النفقة احملكوم بها ملتمسة رد الدعوى
 بعدم قبول 149/08 يف امللف 14/10/2008املناقشة قضت احملكمة بتاريخ 

 أوىف بالتزامه بإفراد املطلوبة الطلب فاستأنفه الطالب بانيا استئنافه على أنه
، وأجابت هذه 13/10/2008ببيت زوجية حسب حمضر املعاينة املنجزة يف 
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 بتأييد احلكم 7/4/2009األخرية ملتمسة رد االستئناف مث قضت احملكمة بتاريخ 
  .املستأنف بقرارها املطلوب نقضه مبقال تضمن وسيلتني

مضمومتني انعدام التعليل، حيث ينعى الطالب على القرار يف الوسيلتني 
ذلك أنه وفر لزوجته املطلوبة بيتا للزوجية مستقال بها يتوفر على مجيع املرافق 
الضرورية واستدل على ذلك مبحضر معاينة إال أن احملكمة بدل أن حتكم 
بإيقاف النفقة للنشوز ألنه هو الطرف املتضرر، راحت تبحث يف االلتزامات 

احلالة أن القانون كفل لكل حمكوم له طرق تنفيذ ماله املتقابلة بني الطرفني، و
  .على الطرف احملكوم عليه ملتمسا نقض القرار املطعون فيه

 ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه أثار بأنه هيأ لزوجته حيث صح
املطلوبة بيتا للزوجية مستقال بها جبميع مرافقة املطلوبة يف مثله واستشهد 

، واحملكمة استبعدت الطلب 13/10/2008على ذلك مبحضر معاينة مؤرخة يف 
 ببيت  ربط الرجوع إىل بيت الزوجية بتخصيص الزوجة69بتعليل أن احلكم عدد 

منفرد بها كما قضى بالنفقة ومل ينفذ أي من الطرفني ما حكم به عليه، دون أن 
تناقش حمضر املعاينة املستدل به وتتحقق على ضوئه مما إذا كان الطالب قد 
أوىف بالتزامه يف شقه املتعلق بإفراد زوجته بيتا للزوجية من عدمه، أما احلكم يف 

لوبة حسب حمرراتها مل تربط مساكنتها شطره اخلاص بأداء النفقة فإن املط
لزوجها بالوفاء بالنفقة املستحقة عليه، والقرار حينما أورد ذلك ضمن علله كان 

 .خمالفا للقانون وناقص التعليل وهو مبثابة انعدامه مما يعرضه للنقض

  
  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 احملامي ‐السيد حممد بنزهة :  املقرر‐ حبماين السيد إبراهيم: الرئيس
  .السيد عمر الدهراوي: العام
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  362القرار عدد 

  2011  يونيو 21الصادر بتاريخ 
  185/2/1/2010يف امللف الشرعي عدد 

 

 

  . ادعاء إبرام الزواج حتت اإلكراه‐ استحقاق ‐الصداق 
برامه إن منازعة الزوج يف استحقاق زوجته مؤخر صداقها، بزعم إ

عقد الزواج حتت اإلكراه، واستكثار قيمته لعدم مراعاة صداق املثل، ال 
يلتفت إليها   مادام قد ثبت أن إبرام عقد الزواج حال كونه بالسجن مت 

  . بناء على طلبه
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 الصادر 652حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه عدد 

 عن حمكمة االستئناف بالرباط أنه 160/2009/11 يف امللف رقم 6/7/2009بتاريخ 
 تقدمت املطلوبة مبقال لدى احملكمة االبتدائية باخلميسات 10/11/2008بتاريخ 

 درهم ال تزال بذمته 70000عرضت فيه أنها تزوجت الطاعن على صداق قدره 
قال بنسخة من والتمست احلكم عليه بأدائه هلا صداقها بقدره أعاله وأرفقت امل

، وبعد إجراء املسطرة وعدم جواب الطاعن قضت 211 ص 297رسم زواج عدد 
احملكمة االبتدائية وفق الطلب واستأنفه الطاعن مثريا خرق حقوق الدفاع لعدم 
متكينه من الدفاع لعدم إدالء املطلوبة بنسخ املقال، وأن عقد الزواج حرر 

طلوبة ضده، وأن عقد الزواج أبرم بالسجن على إثر الشكاية اليت قدمتها امل
وبعد استنفاد أوجه الدفع . حتت اإلكراه وبذلك يقع باطال والتمس رفض الطلب

والدفاع قضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف وهو القرار املطعون 
فيه بالنقض مبقال تضمن وسيلة وحيدة، بلغت نسخة منه للمطلوبة فأجابت 

 .ستاذ أمحد احلريري والتمس رفض الطلبعنه بواسطة نائبها األ
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  :يف شأن الوسيلة األوىل
حيث يعيب الطاعن القرار خبرق قاعدة مسطرية أضر حبقوقه واخلرق 
اجلوهري للقانون وحتريف الوقائع، وعدم االرتكاز على أساس وانعدام التعليل، 

 القول ذلك أنه اكتفى بوصف الوضع الذي مت فيه إبرام عقد الزواج، وانتهى إىل
بأنه ال يتصور وجود إكراه، كما أنه أغفل ذكر مبلغ الصداق، وهل مبلغه يتماشى 
مع صداق املثل وأن احملكمة مل تعلل قرارها ألن إجناز الزواج كان يف وقت 

 سنوات سجنا، وبذلك تكون 4معرض فيه إىل احلكم عليه بعقوبة قد تصل إىل 
بة بالتنازل إال بعد إجناز عقد الزواج إرادته معيبة باإلكراه لعدم إدالء املطلو

  .بكالئ الصداق املطلوب مما يعرض القرار للنقض
لكن، حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا أيدت احلكم 

 درهم 70.000االبتدائي القاضي على الطاعن بأدائه للمطلوبة صداقها احملدد يف 
 وردت دعواه بعقده حتت اإلكراه  واحلال األداء،297والثابت بعقد صداقها عدد 

إلجنازه رسم الزواج باملطلوبة حال كونه بالسجن لعدم إثبات اإلكراه املدعى به 
ألن عقد الزواج بالسجن كان بناء على طلب تقدم به دفاعه تكون قد طبقت 

 . صحيح القانون وما بالوسيلة غري جدير باالعتبار

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .ض الطلبقضى اجمللس األعلى برف
 احملامي –السيد حسن منصف :  املقرر–السيد إبراهيم حبماين : الرئيس

  .السيد عمر الدهراوي: العام
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  646القرار عدد 

  2011 نونرب 15الصادر بتاريخ 
  780/2/1/2010يف امللف الشرعي عدد 

 

 

  . إجازة بعض الورثة‐ إبطال جزئي ‐الصدقة 
بعض اآلخر يف صحتها بعدم إذا أجاز بعض الورثة الصدقة، ونازع ال

ثبوت حيازتها، فإن إبطاهلا جيب أن يقتصر على حقوق من نازع فيها، وملا 
حكمت احملكمة بإبطاهلا كليا فإنها مل جتعل ملا قضت به أساسا وعرضت 

  .قرارها للنقض جزئيا
  نقض جزئي وإحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

 الصادر 2924قرار املطعون فيه رقم حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن ال
 يف امللف رقم 27/5/2010عن حمكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

تقدموا أمام احملكمة االبتدائية ) أ( أن املدعني ورثة عبد القادر 3929/1/2009
استغل إصابة ) أ(بابن سليمان مبقال عرضوا فيه بأن املدعى عليه مصطفى 

مبرض أفقده القدرة على اإلدراك والتمييز ) أ( القادر موروثهم املرحوم عبد
ليدفعه إىل التصدق عليه جبميع واجبه احملدد يف هكتارين ومثانية خدادمي من 

الواقع بدوار لبصاصلة، الزيايدة، " الغابة طالع رقية" العقار الفالحي املسمى 
ان فيها موروثهم ابن سليمان، ومبا أن الصدقة املذكورة أجنزت إبان الفرتة اليت ك

يعاين من حالته املرضية اليت أفقدته اإلدراك والتمييز واستمرت إىل حني وفاته، 
وأن املتصدق عليه مل يسبق له أن حاز الواجب املتصدق به عليه، كما يثبت 
ذلك عدد من الشهود، مما تبطل معه الصدقة، ملتمسني التصريح ببطالن رسم 

 والتشطيب 24/5/2004ابن سليمان بتاريخ  توثيق 50 كناش 159: الصدقة عدد
عليه من الكناش املذكور، وبعد جواب املدعى عليه الذي دفع بصحة الصدقة، 
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وإجراء حبث مع شهود النفي واإلثبات، وتبادل املذكرات اجلوابية والتعقيبية 
 توثيق 25/5/2004 بتاريخ 50 كناش 159صدر احلكم ببطالن رسم الصدقة عدد 

التشطيب عليه من سجالت التوثيق باحملكمة بعد صريورته نهائيا، ابن سليمان، و
استأنفه احملكوم عليه بعلة أن احلكم املستأنف جانب الصواب فيما قضى به، 
وبعد جواب املستأنف عليهم، أصدرت حمكمة االستئناف قرارا بتأييد احلكم 

ملطلوبون املستأنف وهذا هو القرار املطعون فيه بالنقض مبقال مل جيب عنه ا
  .رغم استدعائهم

حيث يعيب الطالب القرار بضعف التعليل املوازي النعدامه، ذلك أن القرار 
املطعون فيه تبىن تعليل حمكمة الدرجة األوىل الذي كان بدوره ضعيفا، وأن 
بعض شهود اللفيف تراجعوا عن شهادتهم، كما ثبت أن بعضهم له عالقة قرابة 

 12عل اللفيف قد فقد أهم ركن من أركانه وهو ال تسمح له بالشهادة، مما جي
شاهدا، كما أن ضعف التعليل يتجلى يف إهمال املناقشة والتحليل يف جانب مهم 
من القضية وهو أن الطاعن كان هو االبن الوحيد الذي بقي إىل جانب والده 
املتصدق، يقوم جبميع متطلبات العمل الفالحي لكرب سنه، كما يقوم باستغالل 

املوصى بها، واملطلوبون يؤكدون أن املتصدق كان مريضا فاقد الوعي، أرضه 
وهو ما يؤكد أن الطالب كان يقوم جبميع أشغاله الفالحية مبا يف ذلك اجلزء 
املتصدق به عليه وأنه كان على احملكمة أن تأمر بالوقوف على عني املكان، وأن 

مما يوجب تقدمي تلك العقار موضوع الصدقة كان مطلبا أثناء تقدمي الدعوى، 
  .الدعوى على شكل تعرض، مما يبقى معه القرار منعدم التعليل ومعرضا للنقض

لكن، حيث إن القرار عندما أيد احلكم االبتدائي فإنه يكون قد تبىن أسبابه 
وعلله، وأن احملكمة االبتدائية وبعد إجرائها لبحث مت خالله االستماع للشهود 

زة الطالب للجزء املتصدق به عليه قبل حصول الذين أكدوا مجيعا عدم حيا
املانع، وأن رسم الصدقة ال يتضمن بدوره معاينة احلوز من طرف املتصدق 
عليه، فإنها خلصت إىل أن الصدقة باطلة، وأثارت بأنه ال حاجة للوقوف على 
عني املكان كما أن األمر يتعلق بإبطال صدقة وليس مبنازعة يف ملك املتصدق 

  .عه القرار معلال تعليال كافيا، وما بالوسيلة على غري أساسمما يبقى م
م، .م.حيث يعيب الطالب القرار يف الوسيلة الثانية خبرق الفصل األول من ق

ذلك أن الدعوى مقدمة من طرف بعض الورثة وليس كل الورثة، وبالتايل فإن 
ل من طعن فيها، يكون قد طعن يف حدود نصيبه يف اإلرث، وأن الفصل األو

يتحدث عن الصفة واملصلحة وهي منتفية متاما عندما تتجاوز احملكمة نصيب 
الطاعن وحتكم ببطالن الصدقة حىت بالنسبة لغري الطاعنني وأنه كان على 
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احملكمة أن تثري الصفة واملصلحة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، ألن البطالن إن 
ني فقط  ألنه بكل بساطة صح، فإنه كان جيب أن يكون يف حدود نصيب الطاعن

ال مصلحة للطاعن يف أن حتكم احملكمة يف شيء لن يعود عليه بالنفع، مما 
  .يعرض القرار للنقض

حيث تبني صحة ما أثاره الطاعن يف هذه الوسيلة ذلك أن املنازعة يف 
الصدقة أثريت من طرف املطلوبني وحدهم دون بقية الورثة ومنهم أخوه حممد 

، واحملكمة ملا مل 2004دقة وأقر للطاعن حبيازتها منذ سنة الذي سلم الص) أ(
تأخذ بهذا اإلقرار وأبطلت الصدقة حىت بالنسبة ملن مل يطالب بإبطاهلا، فإنها 

 .مل تؤسس قرارها، فجاء بذلك معرضا للنقض جزئيا

  
  لـهـذه األسـبـاب

قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه جزئيا فيما قضى به من 
  . ل الصدقة بالنسبة ملن مل يطالب بإبطاهلا، ورفض الطلب فيما عدا ذلكإبطا

 احملامي –السيد حممد عصبة :  املقرر–السيد إبراهيم حبماين : الرئيس
  .السيد عمر الدهراوي: العام
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 427القرار عدد 

  2011  غشت 23الصادر بتاريخ 
  184/2/1/2010يف امللف الشرعي عدد 

 

 

  .د يف طلب احليازة اجل‐ صحتها ‐الصدقة 
  . اجلد يف طلب حيازة الصدقة يعترب مبثابة حوز هلا

سعي املتصدق عليه إىل تسجيل الصدقة يف مطلب التحفيظ ويف 
  .حياة املتصدق يعترب مبثابة اجلد يف احليازة

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

 الصادر 59حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه عدد 
 عن 76/2008/10 و75/2008/10 يف امللفني املضمومني رقم 2/3/2009اريخ بت

 تقدم املطلوبون مبقال لدى 16/4/2007حمكمة االستئناف بالرباط، أنه بتاريخ 
احملكمة االبتدائية بالرماين التمسوا مبقتضاه احلكم ببطالن عقدي الصدقة 

ق موروثهم على ، والذي مبقتضاهما تصد24/2/2004املرفقني احملررين يف 
 وعلى 18118بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد ) ك(املدعى عليه مبارك 

 لعدم معاينة العدلني للحوز، 3064/29الطاعنة بالعقار موضوع املطلب عدد 
وألن املتصدق ظل حائزا للمتصدق به إىل أن تويف وأرفق املقال بنسخة من 

) ك(ن إراثة املرحوم امحاد ، ونسخة م24/2/2004عقدي الصدقة املؤرخني يف 
بأن املطلوبني مل يفرقوا بني العقار ) ك(، وأجاب املدعى عليه امبارك 479عدد 

، وأنه 1333اخلاضع ألحكام الشريعة اإلسالمية والعقار اخلاضع ألحكام ظهري 
سجل الصدقة يف الرسم العقاري، وأن التسجيل هو املعترب يف احليازة وأرفق 

 وأنهت احملكمة 18118جة من الرسم العقاري عدد جوابه بشهادة مستخر
 يف امللف رقم 24/1/2008االبتدائية اإلجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 

 24/2/2004باحلكم ببطالن رسم الصدقة املؤرخ يف : " قضى11/2007/17
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، 3064/29موضوع مطلب التحفيظ عدد ) ش(املتعلق باملدعى عليها زهرة 
 املتعلق 24/2/2004 برسم الصدقة املؤرخ يف وبرفض الطلب فيما يتعلق

، واستأنفته "ر/18118موضوع الرسم العقاري عدد ) ك(باملدعى عليه مبارك 
الطاعنة مثرية بأن تسجيل رسم الصدقة باملطلب العقاري دليل على حيازتها 
للمتصدق به وأنه كان على الطاعنني أن يسلكوا مسطرة التعرض على املطلب 

يدعونه، وأن رسم الصدقة نص على أنها حازت املتصدق به للمطالبة مبا 
، كما 8/4/2008وقبلته وهو ما يفيد حيازتها وأرفقت مقاهلا مبحضر معاينة يف 

استأنفه املطلوبون يف الشق الثاين جمددين دفوعاتهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع 
 املطعون والدفاع قضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف وهو القرار

فيه بالنقض مبقال تضمن سببني بلغت نسخة منه للمطلوبني والتمسوا رفض 
  .الطلب

  :يف السبب الثاين
حيث تعيب الطاعنة القرار خبرق االجتهاد القضائي املتواثر، ذلك أنها 
أكدت يف مجيع مراحل الدعوى بأن اإلجراءات املسطرية جارية أمام احملافظة 

 املطلوبني يف النقض تسجيل تعرضهم على مطلب العقارية، وأنه يتعني على
التحفيظ يف انتظار إحالة امللف على احملكمة، لكن دون جدوى، كما أكدت بأنها 
تستغل العقار موضوع الصدقة منذ تاريخ إبرام عقد الصدقة وأدلت مبحضر 
معاينة ظل هو اآلخر بدون جدوى، لعدم جواب احملكمة على وسائل دفعها مما 

  .ار للنقضيعرض القر
حيث صح ما عابته الطاعنة يف الوسيلة، ذلك أنه من املقرر فقها أن اجلد 
يف طلب احليازة مبثابة حوز شرعي للهبة، والطاعنة جدت يف طلب حيازتها 

 املنصب 3064/29للمتصدق به بتسجيل عقد الصدقة باملطلب العقاري عدد 
ن فيه بعدم مراعاتها عليه يف حياة املتصدق واحملكمة مصدرة القرار املطعو

ذلك تكون قد خالفت نصا فقهيا جرى به العمل وهو مبثابة نص قانوين مما 
  .يعرض القرار للنقض

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 احملامي –السيد حسن منصف :  املقرر–السيد إبراهيم حبماين : الرئيس
  .السيد عمر الدهراوي: العام
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 :تعليق

  اجلد يف طلب حوز الصدقة
  

  عمر األبيض
  دكتور يف احلقوق

  رئيس غرفة مبحكمة النقض
  

حوز اهلبة أو الصدقة من املواضيع اليت اختلفت بشأنها وجهات النظر 
اختالفا حادا، سواء على مستوى الفقه أو القضاء، ويبدو أن هذا الوضع الزال 

 من مدونة احلقوق 274تضيات املادة مستمرا يف انتظار ما سيسفر عنه تطبيق مق
 من طرف القضاء فيما أوردته من قواعد حتكم حوز اهلبة والصدقة، 1العينية

واليت أقرت أن التقييد بالسجالت العقارية يغين عن احليازة الفعلية للملك 
  .املوهوب وعن إخالئه من طرف الواهب، إذا كان حمفظا أو يف طور التحفيظ

اهم بالتعليق على قرار حديث حملكمة النقض صدر وضمن هذا السياق أس
 تناول موضوع 184/2/1/2010 يف امللف الشرعي عدد 2011 غشت 23بتاريخ 

حوز الصدقة يف جانب مل يسبق أن صدر عن حمكمة النقض قرار مثله، ويتعلق 
األمر باجلّد يف طلب العطية، الذي إذا ما أثبته املعطى له، فإنه ُحيول واعتبار 

ة باطلة، إذا ما حصل مانع من احلوز من موت أو جنون أو فلس، بعد أن العطي
  .كان املعطى له جادا يف طلب العطية

سأتناول هذا التعليق منطلقا من تأصيل خمتصر ملا ميكن تسميته مبؤسسة 
يف منظور املذهب املالكي، حىت تتوفر األرضية " اجلد يف طلب العطية"

خذ به القرار موضوع التعليق، وعلى األخص الواضحة ملناقشة التوجه الذي أ
  . اعتبار تسجيل عقد الصدقة مبطلب التحفيظ مبثابة حوز شرعي هلا

                                                 

 39.80بتنفيذ القانون رقم ) 2011فنرب  نو22 (1432 من ذي احلجة 25 صادر يف 78.11.1 ظهري شريف رقم ‐  1
يسري العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من " منه على أنه 334وقد نصت املادة . املتعلق مبدونة احلقوق العينية
 نوفنرب 24 (1432 ذو احلجة 27 بتاريخ 5998وقد نشر باجلرمية الرمسية عدد " تاريخ نشره باجلريدة الرمسية

2011 .( 
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سأتناول هذا مبشيئة اهللا بعد عرض موجز لوقائع القضية، دون أن أتعرض 
لشق منها، مل يرفع بشأنه الطعن بالنقض، ذلك أن األمر يتعلق بعقد صدقة آخر 

ال ضرورة لسرد ما يتعلق به من وقائع سواء أمام ف. انصب على عقار حمفظ
احملكمة االبتدائية أو االستئنافية، ما دام أن البت يف الطعن بالنقض مل يكن 

  .يتوقف على ذلك
وتتلخص هذه الوقائع يف أن املطلوبني يف النقض تقدموا مبقال أمام 

ثهم على احملكمة االبتدائية من أجل احلكم ببطالن عقد َتصدَّق مبوجبه مور
طالبة النقض بالعقار موضوع مطلب حتفيظ، وذلك لعدم معاينة العدلني حلوز 

فأصدرت احملكمة . حمل الصدقة، ولكون املتصدق ظل حائزا لذلك، إىل أن تويف
االبتدائية حكمها ببطالن الصدقة، الذي استأنفته املتصدق عليها، مبينة يف 

 التحفيظ دليل على حيازتها أسباب استئنافها أن تسجيل رسم الصدقة مبطلب
حملل الصدقة، وأنه كان على املطلوبني سلوك مسطرة التعرض على مطلب 
التحفيظ للمطالبة مبا يدعونه، وأن رسم الصدقة نص على أنها حازت 
املتصدق به وقبلته، فقضت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املستأنف مبقتضى 

  .صدق عليهاالقرار املطعون فيه بالنقض من طرف املت
لقد استندت الطاعنة يف السبب الثاين للنقض إىل أنها أكدت أن مسطرة 
التحفيظ جارية أمام احملافظة العقارية، فكان يتعني على املطلوبني يف النقض 

كما . تسجيل تعرضهم على مطلب التحفيظ ليحال على احملكمة للبت فيه
وأنها أدلت مبحضر . قدهاأكدت أنها تستغل العقار موضوع الصدقة منذ إبرام ع

  .إال أن احملكمة مل جتب عما أثارته. معاينة
أنه من املقرر "فاستجاب القرار موضوع هذا التعليق لطلب النقض بعلة 

فقها أن اجلد يف طلب احليازة مبثابة حوز شرعي هلا، والطاعنة جدت يف طلب 
ب عليه يف حيازتها للمتصدق به بتسجيل عقد الصدقة باملطلب العقاري املنص

حياة املتصدق واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه بعدم مراعاتها ذلك تكون 
قد خالفت نصا فقهيا جرى به العمل وهو مبثابة نص قانوين مما يعرض القرار 

  ". للنقض
فمن املعلوم أن عقد اهلبة أو الصدقة ال يتم إال حبوز حملها، قبل حصول 

 إال أن هذه القاعدة العامة اليت تقرر بطالن .املانع للمتربع عليه، وإال بطلت
التربع إذا مل يتم احلوز قبل حصول املانع هلا استثناءات، تتمثل يف احلالة اليت 
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يكون املتربع عليه جادا يف  طلب العطية قبل حصول املانع، وكذلك يف هبة 
  .3 والنحلة2الثواب

اعتبار أن هذا فعقد التربع صدقة أو هبة يصح ويلزم، ولو قبل احلوز، ب
لذا يكون من حق املتربع عليه مطالبة . 4األخري جمرد شرط يف النفاذ والتمام

فقيام هذا . املتربع بتنفيذ التزامه وذلك بتمكني املتربع عليه من قبض العطية
األخري مبطالبة املتربع وجّده يف ذلك بغية حوز العطية إذا بدأت اخلطوات 

 املانع، فإن ذلك حيول وترتيب املانع ألثره األوىل هلذه املطالبة قبل حصول
  .املتمثل يف البطالن

وينطبق احلكم السابق بالدرجة األوىل بالنسبة ملانع املوت، ذلك أنه إذا 
مات املتصدق وكان املتصدق عليه قبل حصول املوت جادا يف طلب الصدقة 

 وكذا األمر .5غري تارك هلا بسعيه إلجناز البينة، فإن ذلك حوز عند ابن القاسم
فيعترب ذلك حوزا وتصح اهلبة . إذا كان املوهوب له يسعى يف تزكية شهود اهلبة

  .7، إذ أنه يف هذه احلالة ينزل اجلد يف احليازة مبنزلة هذه األخرية6به
أو َجدَّ فيه أو "...وقد أشار هلذه احلالة الشيخ خليل يف خمتصره حينما قال 

هو املوهوب له ) جد(فاعل  "8 اخلرشيويف شرح ذلك يقول". يف تزكية شاهد
، يرجع للشيء )شاهده(والضمري اجملرور باحلرف يرجع للقبض والضمري يف 

واملعىن أن املوهوب له إذا جد يف قبض اهلبة . املوهوب أو للشخص املوهوب له
والواهب مينعه من ذلك حىت مات الواهب فإن اهلبة ماضية وذلك حوز على 

ل اهلبة إذا أنكرها الواهب وأقام املوهوب له بذلك بينة املشهور، وكذلك ال تبط
واحتاجت إىل التزكية فجد املوهوب له يف تزكيتها فمات الواهب قبل التزكية 

) أو جد(فإن اهلبة ماضية وذلك حوز وظاهره ولو طال زمن التزكية، فقوله 
  ".واملراد بالشاهد اجلنس) قبض ليرتوى(عطف على 

                                                 
وتتمثل يف مكافأة املوهوب له للواهب، فيكون املوهوب له خمريا بني . واب إحدى أنواع العطايا هبة الث‐  2

فإن قبلها، وجب عليه أن يكافئ الواهب بقيمة الشيء املوهوب دون زيادة عليه، كما أن . قبوهلا وردها
 .هول أو معلومالواهب ال يلزم بقبول ما دون تلك القيمة، وبهذا الوصف تكون كعقد معاوضة بعوض جم

 النحلة هي ما يعطيه والد الزوج يف عقد نكاحه، أو والد الزوجة يف عقد نكاحها، أو ما يعطي غريهما ‐  3
 .فينعقد النكاح على ذلك، فنزهلا الفقهاء منزلة البيع وتعطى حكمه ال حكم اهلبة

 .1607 ص 3 عبد الوهاب البغدادي، املعونة، ج ‐  4

 .232 ص 6ريس القرايف، الدخرية، ج  شهاب الدين أمحد بن اد‐  5

 .455 مجال الدين بن عمر ابن احلاجب، جامع األمهات، ص ‐  6

 أبو عبد اهللا الشيخ حممد عليش، فتح العلى املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، بدون تاريخ ‐  7
 .242 و 241 ص 2الطبع، ج 

 .416 ص 7 حاشية اخلرشي، ج ‐  8
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 املتصدق عليه سواء فيما خيص السعي يف تزكية وبطبيعة احلال، فإن جد
 9الشاهد، أو خماصمة املتصدق أمام القضاء ينبغي أن يكون يف صحة املتصدق

وبذلك فإن مطالبة . وليس أثناء مرضه، باعتبار أن هذا األخري من أسباب املوت
املتصدق عليه املتصدق واجلد يف احلصول على العطية رغم امتناع املتصدق 

، وأرى أن هذا يتطلب 10 ميوت، جتعل الصدقة يف هذه احلالة ال تبطلإىل أن
وإثبات ذلك يكون بكافة . إثبات اجلد يف طلب العطية حىت ميكن االعتداد به

وال شك أن املطالبة القضائية يف . وسائل اإلثبات ألن األمر يتعلق بواقعة مادية
واء عن طريق إنذار هذه احلالة تعترب وسيلة إجيابية يف جمال إثبات ذلك، س

  .قضائي أو دعوى ترمي إىل التمكني من حوز العطية
مل تكن تثري هذه األحكام الفقهية إشكاال يف تطبيقها بالنسبة للعقار غري 

وحىت بالنسبة للعقار يف طور التحفيظ أو احملفظ، إال بعد أن أصبحت . حمفظ
احليازة الفعلية تثار مسألة اعتبار تسجيل التربع بالرسم العقاري يغين عن 

فتبىن بعض القضاء هذا التوجه الذي أخذ به القرار رقم . واملادية حملل العطية
، ليستقر موقف هذه األخرية على 11 الصادر جبميع غرف حمكمة النقض555

  .اعتبار التسجيل بالرسم العقار للعطية قبل حصول املانع حيازة هلا
 يف سياق االجتهاد القضائي من هنا يتعني وضع القرار موضوع هذا التعليق

حملكمة النقض، وما استقر عليه هذا االجتهاد بالنسبة للُبعد الذي أعطاه إلجراء 
تسجيل العطية قبل حصول املانع بالرسم العقاري، ليبدو واضحا أنه مت اعتبار 

ومعىن هذا أن االجتهاد املذكور جتاوز جمرد . ذلك التسجيل حيازة يف حد ذاته
وحسب علمي، مل يصدر عن حمكمة . ل جدا يف طلب العطيةاعتبار التسجي

النقض قرار اعترب التسجيل بالسجالت العقارية جدا يف طلب العطية، وبالتايل 
  .مبثابة حوز هلا

قد يقول قائل إن النازلة احلالية تتعلق بتسجيل الصدقة مبطلب التحفيظ، 
راء التسجيل يف حد أرى أنه ال فرق بني هذا وذاك، فإج. وليس بالرسم العقاري

ذاته حتكمه غاية أساسية يف منظور نظام التحفيظ العقاري، وهي حفظ احلق 
ومن . العيين املرتتب على العقار حىت ميكن االعتداد به يف مواجهة الغري

املفروض أن ترتتب عن هذه الغاية نفس اآلثار سواء بالنسبة للعقار احملفظ أو 
                                                 

  . 16 ص 8ليل، ج  احلطاب، مواهب اجل‐  9
 .333 ص 2 حاشية العدوي شرح الطالب ج ‐  10

، منشور مبجلة القضاء 596/2/2/95 يف امللف العقاري عدد 28/12/2003 صادر بتاريخ 555 قرار رقم ‐  11
 .31 سنة 149والقانون العدد 
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 من مدونة احلقوق 274الذي كرسته املادة وهذا هو املوقف . يف طور التحفيظ
العينية حينما مل متيز بني العقار احملفظ والعقار يف طور التحفيظ، واعتربت 
بالنسبة هلما معا أن التقييد بالسجالت العقارية يغين عن احليازة الفعلية للملك 

  .املوهوب
ليه حمكمة فإذا كانت النتيجة اليت انتهى إليها القرار تتفق مع ما استقرت ع

النقض باعتدادها بالتسجيل يف حد ذاته قبل حصول املانع، فإن القرار خيتلف 
يف البعد الذي أعطاه للتسجيل حني اعتربه جدا يف طلب العطية، مما حيق معه 
التساؤل عما إذا ينطوي األمر عن تغيري يف املوقف بالنسبة للُبعد الذي كانت 

فة تكييف آخر له بغاية إضفاء مزيد من تعطيه احملكمة للتسجيل، أم جمرد إضا
التساهل يف إثبات حوز العطية كلما تعلق األمر بنزاع خيضع لنظام التحفيظ 

  ./.العقاري
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  315 القرار عدد

  2011 ماي 31الصادر بتاريخ 
  351/2/1/2010 عدديف امللف الشرعي 

 

  
  . تدليس املطلق– عيب الرضى– إبطال ‐اهلبة 

م استعمال املكائد واحليل واخلداع إليقاع يقوم التدليس عندما يت
املتعاقد يف غلط حيمله على التعاقد حبيث لوال هذه الوسائل االحتيالية 
ملا قام الطرف اآلخر بإبرام العقد، أما واحلال أن الواهبة زعمت أن 
تربعها مبلكها لفائدة طليقها أتى بعد أن أوهمها مبراجعتها، دون أن تثبت 

 الوسائل اليت استعملها املوهوب له خلداعها وجرها بشكل ملموس ما هي
إىل التربع له مما يكون  معه ادعاؤها مفتقرا للحجة بتقدير حمكمة 

  .املوضوع
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 الصادر 152حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه رقم 

كمة االستئناف بالقنيطرة  عن حم135/2008/04 يف امللف عدد 5/5/2009بتاريخ 
 باحملكمة 8/11/2007ادعت مبقال مؤدى عنه بتاريخ ) أ(أن الطالبة حفيظة 

 القنيطرة 52االبتدائية بنفس املدينة، أنها متلك املنزل الكائن بتجزئة مسية رقم 
 تسكن فيه مبعية والديها وأبنائها هند 21468/13موضوع الرسم العقاري عدد 

 من زوجها املطلوب امبارك 28/8/1995ختالعها بتاريخ وماجدة وماهر بعد ا
 حضر هذا األخري إىل املغرب واتصل 2001، وأنه يف أوائل شهر أبريل )ب(

بالطالبة وأبدى هلا استعداده إلرجاعها إىل عصمة الزوجية حفاظا على نفسية 
األبناء اليت تدهورت بعد وقوع الطالق، واحتال عليها قصد متكينه من نصف 

قار املذكور ووافقت حبسن نية، إال أنه عند املصادقة على العقد عمد الع
بتواطؤ مع صديق له وهو وسيط عقاري على تسريب عقد هبة شامل للعقار 
برمته، وأنها مل تكتشف التدليس الذي تعرضت له إال بعد أن تقدم املطلوب 
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 احلكم بدعوى من أجل إفراغها من العقار املذكور ملتمسة يف منتهى مقاهلا
 للتدليس والنعدام احلوز وأمر احملافظ 22/8/2001بإبطال عقد اهلبة املؤرخ يف 

، 21468/13على األمالك العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 
وأرفقت مقاهلا مبستندات، وأجاب املطلوب بأن الطالبة كانت وقت عقد اهلبة 

 بكل حرية وليس يف امللف ما يفيد يف كامل قواها العقلية وقد عربت عن إرادتها
أنها كانت ضحية تدليس من طرفه، والواقع أن األرض املقام فوقها املنزل 
املدعى بشأنه اشرتاها املطلوب من ماله اخلاص وقام ببنائها، ونظرا لوجوده 
خارج أرض الوطن فإن الطالبة سجلت نصفها بامسها باعتبارهما وقتذاك 

ق واختالع الطالبة نفسها أرجعت إليه نصيبه إحقاقا زوجني، إال أنه بعد الطال
للحق، وقام بتسجيل عقد اهلبة يف الرسم العقاري ملتمسا رد الدعوى، وبعد 

 يف امللف 7/12/2008االنتهاء من تبادل األجوبة والردود قضت احملكمة بتاريخ 
 والتشطيب عليه من الرسم 22/8/2001 بإبطال عقد اهلبة املؤرخ يف 457/07

، فاستأنفه املطلوب وبعد اجلواب ألغته حمكمة 21468/13لعقاري عدد ا
االستئناف وتصدت ورفضت الطلب بقرارها املطعون فيه مبقال تضمن ثالثة 

  .أسباب أجاب عنه دفاع املطلوب والتمس رفض الطلب
حيث تعيب الطالبة القرار يف السبب األول والفرع األول من السبب الثاين 

م، ذلك أن احملكمة .م. من ق345 و50والتعليل وخبرق الفصلني بانعدام األساس 
مصدرته عللته بأن التدليس هو استعمال املكائد واحليل واخلداع إليقاع املتعاقد 
يف غلط حيمله على التعاقد حبيث لوال هذه الوسائل االحتيالية ملا قام الطرف 

ذي جرها إىل التعاقد اآلخر بإبرام العقد، وأن الطالبة تتمسك بكون التدليس ال
هو إيهامها من طرف املطلوب مبراجعتها واستئناف عالقتهما الزوجية حفاظا 
على أوالدهما وللتكفل بالولد ماهر املصاب بإعاقة، وأن احتياله قادها إىل قبول 
هبة نصف العقار إال أنه وبتواطؤ مع أحد معارفه الذي حرر العقد قام بتسريب 

لتوقيع يشمل هبة العقار برمته، ومل تتبني اخلدعة اليت وحترير عقد مماثل عند ا
وقعت حتت وطئتها ومل تكتشف حقيقة العقد إال بعد أن رفع مفارقها دعواه يف 

 من أجل إفراغها، وأن القرار املطعون فيه جزم بكون الدعوى 2007شهر شتنرب 
ن قضية احلال غري مدعمة واحلال أنها أكدت وأثبتت زيف ادعاء املطلوب م

خالل تصرحياته املتباينة واملتناقضة واليت أفضى بها من قبيل قوله بأن العقار 
ملك خالص له وهو الذي قام ببنائه ونظرا لوجوده خارج املغرب عمدت 
الطالبة إىل تسجيل نصفه بامسها وبعد اختالعها أرجعت له نصيبه إحقاقا 

 ال تتضمن أي 21468/13للحق، يف حني أن حمتويات ملف الرسم العقاري عدد 



 

  ص 124   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012 اإلصدار  الرقمي   ‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

عقد يتعلق بنصف العقار بل يوجد به عقد شراء الطالبة وهو عقد التملك 
األصلي يفيد أنها املالكة األصلية واملنفردة عن طريق الشراء من الشركة 

، كما يوجد به عقد اهلبة املطعون فيه الذي يفيد أن التفويت "انشراح"العقارية 
يف ادعاء املطلوب ملتمسة نقض القرار يهم كافة العقار وليس نصفه كما جاء 

  .  املطعون فيه
لكن، حيث إن التدليس كأحد عيوب الرضى املربرة إلبطال العقد يتحقق 

 من قانون االلتزامات والعقود باستعمال احليلة واخلداع قصد 52طبقا للفصل 
 إيهام الطرف اآلخر بغري احلقيقة وإيقاعه يف غلط يدفعه إىل التعاقد، واحملكمة

يف إطار سلطتها يف تقدير الوقائع املكونة للتدليس استخلصت أن ما تتمسك به 
الطالبة من أنها عقدت اهلبة نتيجة إيهام املطلوب هلا مبراجعتها واستئناف 
العالقة الزوجية ال يرقى إىل واقع ملموس من شأنه إيقاعها يف غلط حيملها على 

ناء على أن الطالبة مل تدعمها التعاقد بالتربع مباهلا، وقضت برد الدعوى ب
بوسائل مادية من شأنها خداعها وجرها إىل التربع، وأن تصرحيات املطلوب ال 
تناقض فيها وتعترب دفاعا يف الدعوى وال تدل على وجود التدليس املدعى به، 
فجاء لذلك قرارها مؤسسا ومعلال وغري خارق للفصلني احملتج بهما والنعي 

  .بدون أساس
البة على القرار يف الفرع الثاين من الوسيلة الثانية عدم اجلواب وتنعى الط

على الدفوع ذلك أنها أثارت أن الفقه املالكي اعترب اإلشهاد شرطا جوهريا يف 
صحة التربع وإال كان باطال، وأن مفهوم الشرط يف كينونة الشيء يقتضي أن 

شهاد معناه أن ميثل وجود هذا األخري مقرتن بوجود هذا الشرط، وأنه ما دام اإل
املتعاقدان أمام عدلني منتصبني للشهادة أو أمام موثق عصري ليشهد عليهما 
وحيرر بذلك وثيقة بكل عناية ودقة، فإن إبرام الطرفني لعقد عريف يكون قد 
اختل منه شرط اإلشهاد ويكون باطال، غري أن القرار املطعون رغم أهمية هذا 

قص التعليل وهو مبثابة انعدامه ويعرضه الدفع مل جيب عنه مما جيعله نا
  .للنقض

لكن، حيث إن احملكمة ال تلزم بالرد على الدفوع اليت ال تأثري هلا على 
قضائها، وإعراضها عن مناقشة الدفع املثار قضاء ضمين باستبعاده لعدم تأثريه 
ما دام ثبت هلا أن عقد اهلبة موضوع الطعن مصادق عليه من الطرفني أمام من 

، وأن املصادقة على التوقيع أمام اجلهة املعنية كما 22/10/2001 بتاريخ جيب
جرى عليها العمل القضائي يف معىن اإلشهاد املتطلب يف العطية مما يبقى معه 

  .الفرع من الوسيلة بدون تأثري
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وتنتقد الطالبة القرار يف السبب الثالث بعدم االرتكاز على أساس قانوين 
ن احملكمة عللته بأن الطالبة عاملة باملهجر ومل تثبت بأن وخبرق القانون، ذلك أ

هبة دارها من شأنها افتقارها كليا وأنها ال تسكن بها وإمنا وفرت ذلك لوالديها 
وأنها تسعى إىل االعتصار يف اهلبة، إال أن هذا التعليل غري صحيح خاصة أنها 

هب دارها التجأت إىل احملكمة قصد رفع الظلم عنها إذ كيف يعقل أن ت
ملطلقها وترتك نفسها ووالديها وبناتها، وأن احلديث عن االعتصار يف اهلبة 
ومدى جوازه من عدمه يقوم حينما يكون عقد اهلبة صحيحا وال تشوبه شائبة، 
واحلال أن العقد املطعون فيه مشوب بالتدليس واالحتيال وتنتفي فيه الرضائية 

  .ملتمسة نقض القرار املطعون فيه
يث إنه يكفي يف صحة قضاء احملكمة ما عللت به قرارها من أن لكن، ح

التدليس املدعى به كعيب من عيوب الرضى غري ثابت بدليل ملموس وباقي 
علله املنتقدة واردة على سبيل التزيد يستقيم قضاؤها بدونها وتبقى الوسيلة 

 . بدون فائدة

  
  لـهـذه األسـبـاب

   برفض الطلب  األعلىاجمللس قضى
 احملامي ‐حممد بنزهة : السيد:  املقرر‐السيد إبراهيم حبماين : يسالرئ

 .السيد عمر الدهراوي: العام
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  59القرار عدد 

  2011  فرباير 8الصادر بتاريخ 
  512/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

  
  . إشراك الغري يف الوصية‐ صحة ‐الوصية 

  .  حترير الرسم بعد وفاة املوصي‐ إبطال ‐ 
صية عقد غري الزم، إذ جيوز للموصي الرجوع فيها أو إلغاؤها تعد الو

كما يصح له إشراك الغري فيها، كما شاء ويف أي وقت يشاء، ولو يف حال 
  .مرضه، دون قيد

واملعتد به يف صحة هذا التصرف هو تاريخ تلقي الشهادة بالوصية من 
 املوصي تعبريا منه عن إرادته، وليس تاريخ حترير الرسم من طرف

  العدلني أو اخلطاب عليه من طرف القاضي، ولو متا بعد وفاة املوصي 
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

 يف امللف رقم 980 حتت عدد 20/11/2008االستئناف مبراكش بتاريخ 
 مبقال لدى احملكمة 1/11/2006 أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 3822/2007

االبتدائية بنفس املدينة عرضت فيه أن املرحوم احلاج عبد اهللا كان قد أوصى 
 1677/84هلا بالثلث الواحد خيرج من مجيع متخلفه مبوجب رسم الوصية عدد 

 657، وأنه ملا توىف املوصي استظهر ابنه بوصية ثانية عدد 21/5/1984املؤرخ يف 
عائشة، : ا أشركها يف املوصى به مع بنات ابنه وهن مبقتضاه4/2/1992بتاريخ 

وخدجية، وزينب وألن املوصي حيث أوصى ثانية كان مريضا مرض خموفا ألزمه 
 أي بعد وفاة املوصى 13/2/1992الفراش، كما أنه مل يتم حترير رمسها إال بتاريخ 

 املؤرخة 657 والتمست التصريح ببطالن رسم الوصية عدد 10/2/1992بتاريخ 
، واحلكم بتمكينها من حقوقها تبعا للوصية األوىل، وأرفقت املقال 13/2/1992يف 
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 ونسخة من رسم الوصية عدد 20/2/1992بنسخة من اإلراثة عدد املؤرخة يف 
، وأجاب عنه املطلوبون بأنه مت 657/92 ونسخة من رسم الوصية عدد 1677/84

ز، وأنه ال تأثري للمرض اإلشهاد على الوصية واملوصي صحيح العقل تام التميي
على إنشاء الوصية أو الرجوع فيها، وأن للموصي حق الرجوع يف وصيته وإشراك 
الغري فيها، وأن العربة بتلقي الشهادة وان املطلوبة رغم معرفتها بالوصية األوىل 
أجرت خمارجة يف مرتوك اهلالك وحازت ما آل إليها من الرتكة وتصرفت يف 

يع والتمسوا رفض الطلب، وبعد تبادل األجوبة والردود بعض ما آل إليها بالب
 1924/8 يف امللف رقم 18/6/2007أصدرت احملكمة االبتدائية حكما بتاريخ 

واستأنفته الطاعنة وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع . قضى برفض الطلب
أنهت حمكمة االستئناف اإلجراءات بإصدارها قرارا بتأييد احلكم املستأنف، وهو 
القرار املطعون فيه بالنقض مبقال تضمن ثالث وسائل واستدعي املطلوبون ومل 

  .جييبوا
حيث تعيب الطاعنة القرار خبرق مقتضيات : يف شأن الوسيلة األوىل

 من قانون املسطرة املدنية، ذلك أنها دفعت بأن املوصي ملا 71 و55الفصلني 
وعيه والتمست إجراء  كان مريضا فاقدا ل657/92أوصى بوصيته الثانية عدد 

حبث باالستماع إىل شهود أدلت بأمسائهم غري أن احملكمة اعتربت هذا امللتمس 
ميس حيادها االجيايب حبيث ميتنع عليها إجياد احلجة اليت تنفع املتقاضي، 
واحلال أن االستماع إىل الشهود كان سيفيد احملكمة ومن شأنه أن يؤدي إىل 

كمة بعدم إجرائها البحث املطلوب يكون حتقيق العدل واإلنصاف، وأن احمل
  .قرارها معرضا للنقض

لكن، حيث إن حمكمة املوضوع غري ملزمة بإجراء حبث باالستماع إىل 
الشهود مىت توافر لديها من العناصر ما يكفي حلمل قضائها، وملا كانت الوصية 

إذا كتب عليكم : "تصح يف حال الصحة كما يف حال املرض مصداقا لقوله تعاىل
فإن القرار املطعون فيه بعدم إجابة الطاعنة ..." حضر أحدكم املوت الوصية

لطلبها بإجراء البحث باالستماع إىل شهود إلثبات احلالة املرضية للموصي لعدم 
 من قانون 71 و55تأثريها على صحة الوصية مل خترق مقتضيات الفصول 

  .انون على غري أساساملسطرة املدنية، ويبقى النعي على القرار خبرق الق
حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام : يف شأن الوسيلتني الثانية والثالثة

األساس القانوين وانعدام التعليل، ذلك أنها متسكت يف مجيع املراحل بأن 
هي الصحيحة ألن املوصي كان يف كامل قواه العقلية،  1677/84الوصية عدد 

 حررت بعد وفاة املوصي بتاريخ 13/2/1992وأن الوصية الثانية احملررة بتاريخ 
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 من مدونة األسرة 286 وأن اعتماد احملكمة على مقتضيات املادة 10/2/1992
اليت متنح الوصي حق الرجوع يف وصيته وتعديلها دون أن تتحقق مما يدل على 

 184ذلك بالقول الصريح أو الضمين أو بالفعل تكون قد أخلت مبقتضيات املادة 
 من مدونة األسرة، كما أنها 287حوال الشخصية املقابل للمادة من مدونة األ

 ال بتاريخ التحرير أو 4/2/1992بتعليلها بأن العربة يف الوصية بيوم التلقي وهو 
تاريخ خطاب القاضي دون أن تبحث يف هذا التلقي هل حصل فعال أم مل 

 القرار  كان يف غيبوبة تامة مما يعرض4/2/1992حيصل ألن املوصي بتاريخ 
  .للنقض

 من مدونة األسرة أن الوصية 286لكن، حيث إنه من جهة فإن مفاد املادة 
عقد غري الزم، وأن للموصي حق إشراك الغري يف وصية كما يشاء ويف أي وقت 
يشاء يف حال صحته أو مرضه والقرار املطعون فيه ملا اعترب رسم الوصية عدد 

ن عائشة وخدجية وزينب بنات  والذي مبقتضاه أشرك املوصي كل م657/92
 1677/84حممد يف الثلث املوصى به سابقا للطاعنة مبوجب الوصية عدد 

صحيحا، يكون قد التزم صحيح القانون، ومن جهة ثانية فإنه ملا اعترب تاريخ 
 هو املعترب يف صحتها ال تاريخ حترير 4/2/1992تلقي الشهادة بالوصية وهو 

القاضي يكون معلال تعليال سائغا فقها وقانونا الرسم أو اخلطاب عليه من طرف 
 .وما بالنعي غري جدير باالعتبار

  
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
 احملامي ‐السيد حسن منصف :  املقرر‐السيد إبراهيم حبماين : الرئيس

  .السيد عمر الدهراوي: العام
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  390القرار عدد 

  2010 غشت 31الصادر بتاريخ 
  162/2/1/2009يف امللف الشرعي عدد 

 

 تطبيق القانون – استحقاق األحفاد من البنت ‐الوصية الواجبة 
  .اجلديد

ما دام اجلد املوروث قد تويف يف وقت كانت فيه مدونة األحوال 
الشخصية امللغاة سارية املفعول واليت مل تكن تسمح مقتضياتها للحفدة 

 369 الواجبة على غرار ما ورد باملادة من البنت من االستفادة من الوصية
من مدونة األسرة، فإنه ال يسوغ ختويل هؤالء حقوقا يف تركة اجلد، واليت 
انتقلت إىل ورثته يف ظل القانون القدمي ملا يف ذلك من مساس حبقوقهم 

  .املكتسبة
 عدم إجراء قسمة للرتكة بني الورثة ال تأثري له على استحقاق 

عدمه، ألن احلقوق املتعلقة بالرتكة تنتقل إىل الورثة الوصية الواجبة من 
  .مبجرد الوفاة ال وقت القسمة

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

 الصادر عن حمكمة 170حيث يؤخذ من وثائق امللف، ومن القرار عدد 
 أن الطالبني ورثة 14/08 يف القضية عدد 15/4/2008االستئناف بأكادير بتاريخ 

 10/5/2006قال أمام احملكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ تقدموا مب) ع(فاطمة 
قد تويف بتاريخ الحق لوفاة ) ع(عرضوا فيه أن جدهم من جهة األم احلاج أمحد 

ابنته فاطمة أمهم، وأن اهلالك ترك ما يورث عنه من أمالك عقارية ومنقوالت، 
نصوص وأن من حقهم احلصول على نصيبهم فيها مبقتضى الوصية الواجبة امل

 من مدونة األسرة وأن املطلوبني يف النقض عمدوا 372 إىل 349عليها يف املواد 
 264 صحيفة 277 إىل إقامة رسم إراثة مضمنة حتت عدد 12/2/2004بتاريخ 

 وبدون التنصيص فيها على الوصية الواجبة املستحقة 12كناش الرتكات عدد 
، والتمسوا احلكم 17/4/2006 وتاريخ 14هلم كورثة، وهو ما تؤكده اإلراثة عدد 
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 املذكورة وما يرتتب عنها قانونا، وأرفقوا مقاهلم 277ببطالن اإلراثة عدد 
بأن موروثهم تويف خالل سنة ) ع(باإلراثتني املذكورتني فأجاب ورثة احلاج أمحد 

 وأن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو مدونة األحوال الشخصية 1966
يف ظله، وأن عدم رجعية القوانني مبدأ دستوري فال ميكن أن الذي وقعت الوفاة 

تطبق مدونة األسرة بأثر رجعي، وبعد انتهاء املناقشة قضت احملكمة االبتدائية 
فاستأنفه الطالبون مركزين استئنافهم على أن تاريخ تصفية . برفض الطلب

وليس تاريخ الرتكة هو املعترب يف حتديد القانون الواجب التطبيق على النازلة 
 من مدونة األسرة صرحية يف ذلك، وأن 398وفاة اجلد ألن مقتضيات املادة 

إقامة رسم اإلراثة وإجراء القسمة بني املستأنف عليهم هي واقعة ختضع 
 باعتماد األثر املباشر، وال ميكن 398ملقتضيات مدونة األسرة مبفهوم الفصل 
ا بعد صدور املدونة اجلديدة إذ يف اعتبارها أثرا لواقعة وفاة اجلد ممتدا إىل م

مثل هذه احلالة جاز تطبيق القانون اجلديد من دون أن يكون يف ذلك مساس 
 280مببدأ عدم رجعية القوانني، وهو ما جسمه اجمللس األعلى يف قراره عدد 

 خبصوص نازلة مماثلة حيث اعترب أن عدم تصفية 20/4/1999الصادر بتاريخ 
 األحوال الشخصية حيز التنفيذ يوجب تطبيق الرتكة قبل دخول مدونة

مقتضيات هذه املدونة إال أن احملكمة ارتأت غري هذا، مما جيعل حكمها منعدم 
األساس والتمسوا إلغاءه واحلكم من جديد وفق طلباتهم، وبعد استنفاد أوجه 
الدفع والدفاع أنهت حمكمة االستئناف اإلجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد 

كم االبتدائي، وهذا هو القرار املطعون فيه بوسيلة فريدة أجاب عنها احل
  .املطلوبون يف النقض والتمسوا رفض الطلب
 حيث ينعى الطالبون على القرار :يف شأن وسيلة النقض الفريدة

املطعون فيه التطبيق اخلاطئ للقانون، ذلك أنهم استشهدوا لدعم موقفهم 
 الذي اعترب أن 20/4/1999 وتاريخ 286د بقرار صادر عن اجمللس األعلى عد

الرتكات اليت مل تصف قبل نشر مدونة األحوال الشخصية جيوز لورثتها تطبيق 
 منها، وأن اجمللس اختذ موقفا مماثال يف 296أحكام املدونة عليها طبقا للفصل 

 وأنه انطالقا من املفهوم املخالف هلذا 30/1/1996 وتاريخ 626قرار له عدد 
فإنه يف حالة عدم ثبوت وقوع القسمة، اليت هي لفظ مرادف ملفهوم املبدأ 

التصفية، قبل سريان العمل باملدونة فإن احلفيد الذي تويف والده قبل موت جده 
 من مدونة األحوال الشخصية 296يستحق الوصية الواجبة طاملا أن نص الفصل 

اها معاكسا صريح يف هذا اخلصوص، وأن حمكمة االستئناف عندما اعتنقت اجت
 من مدونة األحوال 296بعلة عدم وجود نص من مدونة األسرة مماثل للفصل 
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الشخصية تكون قد عللت قرارها تعليال خاطئا، وأن عدم وجود نص مماثل يف 
 من مدونة األحوال الشخصية ال ميكن تأويله أو 296مدونة األسرة للفصل 

ت الفصل املذكور الزالت إعطاؤه مظهر النص املخالف، وبالتايل فإن مقتضيا
سارية املفعول يف غياب أي نص خمالف حملتواه ضمن مدونة األسرة ألن سكوت 
القانون اجلديد حيال وضع سبق تنظيمه بالقانون القدمي ال حيمل على حممل 
العدول عنه ما مل يشر إىل ذلك صراحة بالتنصيص على إلغائه يف مجيع أحكامه 

حكام املخالفة، وحمكمة املوضوع عندما اعترب بدال من حصر اإللغاء على األ
 من 397سكوت القانون اجلديد اجتاه هذه الفرضية مبثابة نص خمالف للفصل 

القانون اجلديد تكون قد أضفت على وضع سليب مظهر العمل االجيايب، ومن 
جهة أخرى فقد اجتهت معظم حماكم املوضوع إىل تطبيق مادة األحوال 

 من مدونة 99ى أثر التعديل الذي حلق بالفصل الشخصية بأثر رجعي عل
األحوال الشخصية السابقة عندما أسندت احلضانة إىل األب بعد اجلدة لألم 
  .واليت صدرت عدة أحكام بانتزاع احلضانة من اجلدة رغم سبق احلصول عليها

لكن، حيث إنه إذا كان للقانون الوضعي أثر فوري ويطبق على األحداث 
دثت يف ظله وابتداء من تاريخ نفاذه، فإنه ليس من شأن هذا والوقائع اليت ح

التطبيق أن ينال من احلقوق املكتسبة يف ظل القانون القدمي، فإن كان البني من 
 ويف 1966قد تويف خالل سنة ) ع(أرواق امللف أن جد الطالبني ألمهم احلاج أمحد 

فعول والذي مل وقت كان فيه قانون مدونة األحوال الشخصية هو الساري امل
تكن تسمح مقتضياته ألبناء البنت من االستفادة من الوصية الواجبة على غرار 

 من مدونة األسرة الذي أصبح نفاذها ساريا ابتداء من 369ما ورد باملادة 
، فال يسوغ تطبيق مقتضيات هذه املادة على الرتكة اليت انتقلت إىل 5/2/2004

 األحوال الشخصية امللغاة ملا يف ذلك من  يف ظل مدونة1966الورثة خالل سنة 
مساس باحلقوق املكتسبة يف ظلها، وأن عدم قسمة الرتكة ال تأثري له ألن احلقوق 
املتعلقة بها تنتقل إىل الورثة مبجرد الوفاة، وما يتمسك به الطالبون بشأن 

 من مدونة األحوال الشخصية امللغى ال أساس له النعدام 296تطبيق الفصل 
 .نص مماثل يف مدونة األسرة مما جيعل الوسيلة بدون ساسوجود 

  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 احملامي ‐السيد أمحد احلضري :  املقرر‐السيد إبراهيم حبماين : الرئيس
  .السيد عمر الدهراوي: العام
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  الوصية الواجبة علما وعمال
  وفي تزاحمها مع باقي الوصايا

  حسن منصف
  دكتور يف احلقوق

  رئيس غرفة مبحكمة النقض
  : مدخل متهيدي

يعترب نظام الوصية من الوسائل الشرعية، اليت وضعها املشرع ليكفل 
الفرد جمتمعه، فيبذل ماله للغري لدعم موارد اخلري ومصارف الرب، وهو 

قبله تقربا إىل اهللا باإلحسان إىل احملتاجني، وباملساهمة يف من على مستآ
وتقتضي القواعد العامة أن تكون  بناء العالقات االجتماعية املتناسقة،

انقطع فيه حق املوصي يف   غري جائز، ألنها مضافة إىل زمناالوصية عقد
مصلحة  منماله، فاملوت مزيل للملك، ولكن الشارع أجازها ملا فيها 

ومن معاين الوصية يف اللغة الوصل يقال  ،1ي وألقربائه وللمجتمعللموص
بالشيء وصل ما بعد  املوصي ملا أوصىوصيت الليلة باليوم أوصلها،فكأن 

  :الصحاح املوت مبا قبله يف نفوذ التصرف ومنه قول ذي الرمة كما يف
  2مقامسة يشتق أنصافها السفر         نصي الليل باأليام حىت صالتنا 

 وردت يف التنزيل مبعان خمتلفة منها اإليصاء أي العهد الذي هو فعل وقد
كما وردت مبعىن املوصي به أي اسم  .3ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا .املوصى

كما وردت مبعىن األمر ، 4بها أو دين من بعد وصية يوصي :املفعول، قال تعاىل

                                                 

. األحوال الشخصية واألهلية والوصية واملرياث، دمشق س:  مصطفى السباعي وعبد الرمحان الصابوين‐  1
 190. ص1965

 . خمتار الصحاح، مادة وصى، املطبعة العثمانية، القاهرة ط:حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ‐  2
  . ه1311

 .وت من سورة العنكب8اآلية  ‐  3

  . من سورة النساء15 اآلية ‐  4
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أي أمرهم بذلك، ومبعىن ، 5بنيهوأوصى بها إبراهيم  :كقوله تعاىل يف سورة البقرة
  .6يوصيكم اهللا يف أوالدكم :وجب وفرض كقوله عز وجل يف سورة النساء

ويظهر أن للوصية يف اللغة مفاهيم متنوعة يرجع التمييز بينها إىل 
الوضعي فهي كما تشمل الوصية باملال تشمل غريه كمن  قرينة السياق

ا أوصى بالشيء وصل ما بعد املوصي مل  فكأن،يوصي غريه بالقيام بأمر
فقهاء ، أما يف االصطالح فقد عرفها 7املوت مبا قبله يف نفوذ تصرفه

خلفية أو  الشريعة اإلسالمية بتعريفات خمتلفة بسبب اختالفهم يف كونها
، وقد عرفها ابن 8عقد أم أنها تشمل الوصية واإليصاء أم تقتصر على األول

 يف ثلث عاقده يلزم مبوته أو عقد يوجب حقا: "عرفة يف حدوده بقوله
عهد ": ، ومن أمجع تعاريفها قول بعض احملدثني بأنها9."نيابة عنه بعده

خاص بتمليك عني أو منفعة ولو تربعا، أو فك ملك، أو تسليط على 
  .10"تصرف بعد الوفاة

 :فقد عرفها القانون الفرنسي بأنها  الوصية يف اصطالح القانونأما
وصي بكل تركته أو بعضها إىل زمن ال يعود هو تصرف مبوجبه يتصرف امل"

القانون املصري يف ، يف حني عرفها 11"فيه موجودا، و ميكنه الرجوع عنه
                                                 

 . من سورة البقرة130 اآلية ‐  5

 . من سورة النساء10 اآلية ‐  6

  .83. ص4. ج، 1339 توضيح األحكام على حتفة احلكام، املطبعة التونسية : عثمان بن املكي التوزري‐  7
ردير، أحياء الكتب  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ألمحد الد: مشس الدين حممد عرفة الدسوقي‐

 .422. ، ص4 .ج ‐العربية مبصر

. ، دمشق بريوت ص2001. ، س1. ط حممد الزحيلي، الفرائض واملواريث والوصايا، دار الكلم الطيب ‐  8
401.  

 اإلمام القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد ‐ : يراجعللمزيد حول أسباب اختالف الفقهاء يف الوصية
لقرطيب الشهري بابن رشيد احلفيد، بداية اجملتهد ونهاية املقتصد، دار الفكر، اجلزء الثاين بن امحد بن رشيد ا

 حممد الروكي، نظرية ‐: نظر ا.ولتكوين فكرة أعمق حول موضوع اختالف فقهاء الشريعة . وما بعدها250.ص
الدراسات اإلسالمية، جامعة التقعيد الفقهي وآثرها يف اختالف الفقهاء، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة يف 

أسباب اخلالف بني األئمة األربعة،   أمحد الصمدي،‐ .حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 املهدي الوايف، االجتهاد ‐ .15/7/1975رسالة دبلوم الدراسات العليا يف العلوم اإلسالمية، دار احلديث احلسنية، 

ته وتطوره والتجديد فيه، رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا يف العلوم اإلسالمية، دار يف الشريعة اإلسالمية نشأ
حممد هشام األيويب، االجتهاد ومقتضيات العصور، رسالة لنيل شهادة الدراسات  ‐ .1974احلديث احلسنية، 

 . 1980احلديث احلسنية،  العليا يف العلوم اإلسالمية، دار

شرح حدود ابن عرفة، طبعة وزارة األوقاف والشؤون : نصاري املشهور بالرصاع أبو عبد اهللا حممد األ‐  9
 .749اإلسالمية، اململكة املغربية، ص، 

 حممد جعفر مشس الدين، الوصية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، دراسة فقهية مقارنة على املذاهب ‐  10
 .25. ، ص1985 .، س2. ط لبنان، ‐ السبعة، دار املعارف للمطبوعات، بريوت

  : من القانون املدين الفرنسي على ما يلي895 املادة تنص ‐  11
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تصرف يف الرتكة مضاف إىل ما بعد " : بأنهامن قانون الوصية 1املادة 
  ."12املوت
يقول الشيخ أبو زهرة تعليقا على نص املادة املذكورة، أن تعريف و

ع من تعريفات الفقهاء فهو يشمل التمليكات واإلسقاطات القانون هذا أمج
بني الورثة، ويشمل ما يكون باملنافع، وما  وتقرير مرتبات، ويشمل الرتكة

مبا على الرتكة من حقوق،  يكون باألعيان بل يشمل بيان الطريق للوفاء
الرتكة إذ كلمة  وإن كان قد بني ذلك الوفاء، فإن هذا وغريه يعد تصرفا يف

  .13ف عامة تشمل هذا وغريهتصر
 من مدونة األحوال 173عرف املادة  فقد القانون املغريبأما 

حقا يف ثلث عاقده يلزم  عقد يوجب" :الشخصية امللغاة الوصية بأنها
أو نيابة عنه (وهو نفس تعريف ابن عرفة للوصية مع حذف  .14"مبوته
  . قاصرة على املال دون غريه لتبقى الوصية) بعده

 املشروع التمهيدي ملدونة األحوال الشخصية ينص على ولقد كان
وعدل . "تصرف يف الرتكة إىل ما بعد املوت بطريق التربع الوصية" :أن

  .15عنه إىل التعريف السابق
الوصية عقد " : بأنها277أما مدونة األسرة فقد عرفتها يف املادة 
ىل إ" مال"بإضافة لفظ ، "يوجب حقا يف ثلث مال عاقده يلزم مبوته

التعريف السابق ليخرج بذلك الوصية بغري املال، كالوصية باحلج 
  .والوصية بالنظر وهو ما يصطلح عليه باإليصاء

                                                                                                                                                         
 ‐“Le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus de tout 

ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.» 

 على 1946 والذي أصبح ساري املفعول ابتداء من أول أغسطس ،24/6/1946 قانون الوصية الصادر يف ‐  12
مجيع املنازعات املتعلقة بالوصية أما األحوال اليت ال يوجد هلا حكم فيطبق أرجح األقوال من مذهب أيب حنيفة 

 وقانون الوصية من 1913 سنة 68 من الئحة ترتيب احملاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 280طبقا للمادة 
لقوانني العامة تطبق أحكامه على مجيع املصريني مسلمني وغريهم، سواء كانوا يقيمون مبصر أو غريها، ا

 أما األجانب املقيمون يف مصر وهلم جنسيات غري مصرية ‐ .عرضت قضاياهم أمام حمكمة مصرية أو أجنبية
 17حة التنظيم القضائي واملادة  من الئ23فيطبق على وصاياهم قوانني بلد املوصى طبقا ملا تنص عليه املادة 

 .من القانون املدين اجلديد

حول ما قيل عن تعريف : نظر للمزيد ا.12. اإلمام حممد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، مرجع سابق ص‐  13
 أمحد إبراهيم بك وواصل عالء الدين امحد إبراهيم، انتقال ما كان ميلكه اإلنسان حال ‐. القانون املصري للوصية

  . وما بعدها805. ، ص1998 .، س2. طته إىل غريه بعد موته، مطابع روز اليوسف اجلديدة، حيا
 12 الصادر يف 1‐04‐22 من الظهري الشريف رقم 397 مت نسخ مدونة األحوال الشخصية مبقتضى املادة ‐  14

 . مبثابة مدونة األسرة70‐03 بتنفيذ القانون رقم 3/2/2004، 1424من ذي احلجة 

 نص مشروع وزارة العدل املتعلق بالوصية الباب اخلامس، الفصل األول، منشور جمموعة : راجع‐  15
  .86. ص‐ عبود، مؤسسة خليفة للطباعةنسيبالتشريع املغريب مدين وأحوال شخصية، مجع وتنسيق يوسف 
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وهو ما وقع التأكيد عليه يف مشروع الدليل العملي ملدونة األسرة 
املعد من طرف وزارة العدل الذي جاء فيه أن التعريف الذي أورده 

لوصايا باملال واحلقوق اليت تنتقل عن املشرع جاء شامال جلميع أنواع ا
  .16طريق اإلرث

 تعريف جامع مانع، يشمل كل ما 277والتعريف الذي وضعته املادة 
فهو يشمل املوصى به إذا كان ماال أو منفعة أو حقا أو . يصح اإليصاء به

إسقاطا فيه معىن التمليك، كالوصية بإبراء املدين، واإلسقاط احملض 
مل الوصية بتقسيم الرتكة بني الورثة على وجه خاص، كإبراء الكفيل، ويش

والوصية ببيع شيء من الرتكة لفالن مبثل قيمته، كما يشمل الوصية ملن 
  .حيصى، وملن ال حيصى

واجلدير بالتنويه أن تعريف الوصية يف القانون املغريب مل يأخذ بقيد 
نة فاملدو، 17 وقانوناالوصية الواجبة شرعا حىت  فشمل بذلك،التربع

عرفت الوصية إذا بتعريف ابن عرفة خاصة الشق األول منه، ألن الشق 
معناه اإليصاء، وقد ذكرته املدونة " نيابة عنه بعده"الثاين من تعريفه وهو 

، يف القسم الثاين من الكتاب الرابع املتعلق باألهلية والنيابة الشرعية
فراض، ال عند واملدونة بذلك أخذت يف تعريفها للوصية مبفهومها عند ال

الفقهاء حيث تشمل الوصية باملال كما تشمل النيابة عن املوصي بعد 
  .الوفاة

والوصية ليست على شكل واحد، كما أن أحكامها عند الفقهاء ويف 
التشريعات ختتلف باختالف أنواعها، فهي تتنوع من حيث مصدرها إىل وصية 

                                                 
 .2004، 1 مطبعة فضالة العدد، دليل عملي ملدونة األسرة، وزارة العدل:  راجع‐  16

  . من مدونة األسرة327 إىل 369 الفصول ‐  17
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، وهذه 18منفردة أو مشرتكةإرادية ووصية واجبة، والوصية اإلرادية إما أن تكون 
  .19تنقسم باعتبار املدة إىل وصية مؤبدة ووصية غري مؤبدة

وتتنوع من حيث املوصى به إىل وصية باألعيان ووصية باملنافع، ووصية 
باملرتبات، ووصية بتصديق املدعى يف دعواه، ومن حيث املوصى له إىل الوصية 

 21صحيحة ووصية باطلة، ومن حيث احلكم إىل وصية 20ملنفرد ووصية ملتعدد
  .22ووصية موقوفة ووصية نافذة

                                                 
 ومما قضت به حمكمة النقض أن عبارة األوالد الواردة يف رسم الوصية جيعلها مشرتكة بني الذكور ‐  18

لكن حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه باستنادها : " ... واإلناث على حد سواء، وهكذا جاء يف قرارها
، وما هو مقرر فقها فإنها فسرت عن صواب دكم للذكر مثل حظ األنثينييوصيكم اهللا يف أوال: إىل قوله تعاىل

 حمل النزاع بأنها تشمل األوالد الذكور واإلناث معا لولدي 493عبارة أوالد املوصي الواردة يف رسم الوصية عدد 
واردة برسم ، معتربة أن ذلك هو قصد املوصي، ما دام ليس بامللف ما يفيد ختصيص كلمة األوالد ال...املوصي

الوصية بالذكور دون اإلناث، وردت بذلك ما أدىل به الطاعنون إلثبات العرف لكونه خمالفا للشريعة، فجاء 
  ..."قرارها معلال مبا فيه الكفاية 

 ).2002‐ 1‐2‐472 ملف رقم 15/2/2005 بتاريخ 2005‐78قرار اجمللس األعلى عدد (

ضاف إىل ما بعد املوت يعترب وصية، والبني من أوراق كل تربع م: "... وقد قضت حمكمة النقض بأن‐  19
وإن عربت بلفظ احلبس يف العقد موضوع النزاع، فإنها ربطت تنفيذه بوفاتها، واحملكمة ملا ...امللف أن اهلالكة 

قرار اجمللس األعلى .." (اعتربته وصية وطبقت عليه أحكامها تكون طبقت القواعد الفقهية التطبيق الصحيح 
 ).415/2/1/2007 يف امللف 2/4/2008 الصادر بتاريخ 163عدد 

أنه طبقا : "  ومن التطبيقات القضائية هلذا املقتضى ما جاء يف أحد قرارات حمكمة النقض من‐  20
 من مدونة األحوال الشخصية تبطل الوصية مبوت املوصى له قبل املوصي، وأنه من 211ملقتضيات الفصل 

قرار ..." (وصية إذا كانت ملعني وبطلت يف حق أحدهم فإن حصته تعود مرياثا املقرر يف الفقه املالكي أن ال
 ).2004‐1‐2‐193 يف امللف 15/12/2004 بتاريخ 613اجمللس األعلى عدد 

 وقد قضت حمكمة النقض بأن الواهب الذي اشرتط يف عقد اهلبة حيازتها بعد وفاته، تعترب وصية، وال ‐  21
 املذكور أن 332حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه يتجلى من الرسم عدد : " اوصية لوارث ومما جاء يف قراره

وأضاف نفاذ تصرفه إىل ما بعد وفاته، فيعترب ...موروث الطرفني خص املطلوبني يف النقض بقطعتني من األرض 
رغم ...يف الفدان هذا التصرف وصية، وأنه ال وصية لوارث، واملطلوبان يف النقض تصرفا بالبيع بعد وفاة والدهما 

أنه من مشموالت الرتكة بإقرارهما يف عقد البيع، واحملكمة ملا قضت بالقسمة ومكنت املطلوبني يف النقض من 
نصيبهما بدون أن تأخذ بعني االعتبار ما حازاه من الرتكة بعد وفاة والدهما استنادا إىل وصية باطلة تكون قد 

 يف 19/7/2006 بتاريخ 463قرار اجمللس األعلى عدد ." ( للنقضجعلت قضاءها منعدم األساس، وعرضت قرارها
 ).2004‐1‐2‐334امللف عدد 

 تنقسم الوصية من حيث احلكم أيضا إىل وصايا حبقوق العباد ووصايا حبقوق اهللا مثل الزكاة ‐  22
مذهب املالكية أن ، وةوالكفارات واحلج، والنذور، واملذاهب األربعة على صحة الوصية بالعبادات املالية والبدني

كل ما أشهد املوصى ببقائه يف ذمته مما يتعلق بالعبادات املالية فإنه خيرج من رأمسال أما إن أوصى ومل يشهد 
أما إن تعلقت الوصية بالعبادات البدنية ومنها . ببقائه يف ذمته أو تعهد به وهو يف حال مرض فإنه خيرج من الثلث

فمذهب املالكية كراهة الوصية باحلج مطلقا إن فرضا أو نفال . ء منه باملالاحلج على وجه التغليب وإن تعلق جز
أو ندرا وإن وقعت وجب تنفيذها مراعاة للخالف ولقول من يقول جبوازها كالشافعية يف وصية حج الفرض، 

 حممد ‐:راجع.  شامل لدين اهللا ودين اآلدميمن بعد وصية يوصى بها أودين: وخترج من الثلث وأن قوله تعاىل
  . 480 وما بعدها إىل 467التاويل، م س، ص 
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وملا كانت غاية البحث الوصية الواجبة، فإن حتقيق بعض مراميه يقتضى 
مث بيان أحكامها يف القانون املغريب ) املبحث األول(تأصيل الوصية الواجبة 

  ).املبحث الثالث(وأخريا تزامحها مع باقي الوصايا ) املبحث الثاين(
  تأصيل الوصية الواجبة: لاملبحث األو

يقتضي تأصيل الوصية الواجبة التعرض لتعريفها ومتييزها عن املرياث 
  . وبيان مستندها الفقهي وموقعها يف بعض التشريعات العربية

  تعريف الوصية الواجبة: املطلب األول
جزء من الرتكة يستحقه أوالد االبن املتوىف قبل : "عرفها حممد الزحيلي بأنها

أو معه، بأن مل يكونوا وارثني، وذلك مبقدار وشروط خاصة يأخذونه أصله، 
ويظهر أن هذا التعريف يتفق والقانون السوري الذي جعل ". 23وصية ال مرياثا

، كما 24الوصية الواجبة خاصة بأوالد االبن دون أوالد البنت، وأنها وصية، ال مرياثا
حبكم الشرع لألحفاد يف تركة وصية مالية ثابتة : "عرفها عبد الكرمي شهبون بأنها

جدهم من جهة األب أو يف تركة جدتهم من األب أيضا إذا توفروا على ثالث 
، وهذا التعريف يستقيم مع ما كانت تنص عليه مدونة األحوال ."شروط

 واليت جاءت مقتضياتها 269، 268، 267، 266الشخصية امللغاة يف الفصول 
، 25ص الوصية الواجبة يف القانون السوريمطابقة تطابقا يكاد يكون حرفيا لنصو

  .حيث كال القانونني حيصر الوصية يف أوالد االبن دون أوالد البنت
                                                 

  .585حممد الزحيلي، م س، ص :  انظر‐  23
من توىف وله أوالد ابن وقد مات قبله : " من قانون األحوال الشخصية السوري على أنه275 تنص املادة ‐  24

  :أو معه وجب ألحفاده هؤالء ثلث تركته وصية باملقدار والشروط اآلتية
لواجبة هلؤالء األحفاد تكون مبقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله املتوىف على فرض موت  الوصية ا‐ 1

  .أبيهم إثر وفاة أصله املذكور على أن ال يتجاوز ذلك ثلث الرتكة
 ال يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا وارثني ألصل أبيهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى هلم أو ‐ 2

 بال عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى هلم بأقل من ذلك وجبت أعطاهم يف حياته
  .تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت لآلخر بقدر نصيبه

ل حظ األنثيني  تكون هذه الوصية ألوالد االبن وألوالد ابن االبن وإن نزل واحدا كانوا أو أكثر للذكر مث‐ 3
  .حيجب فيهما كل فرعه دون فرع غريه ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

 ."  هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية يف االستيفاء من ثلث الرتكة‐ 4

من توىف وله أوالد ابن وقد مات ذلك :  من مدونة األحوال الشخصية امللغاة266ينص الفصل :  انظر‐  25
  .له أو معه وجب ألحفاده هؤالء يف ثلث تركته وصية باملقدار والشروط اآلتيةاالبن قب
الوصية الواجبة هلؤالء األحفاد تكون مبقدار :  من مدونة األحوال الشخصية امللغاة267 ينص الفصل ‐

 ذلك حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله املتوىف على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله املذكور على أن ال يتجاوز
  .                                                        ثلث الرتكة



 

  ص 138   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

 بالنص على 369أما مدونة األسرة فلم تعمل على تعريفها، واكتفت يف املادة 
من توىف وله أوالد ابن أو أوالد بنت، ومات االبن أو البنت قبله أو معه وجب : "أنه

  ".ؤالء يف ثلث تركته وصية باملقدار والشروط اآلتيةألحفاده ه
حق مايل أوجبه القانون وصية : "وميكن تعريف الوصية الواجبة على أنها

، والتعريف املقرتح "26لألسباط واألحفاد يف تركة األجداد بالشروط اليت حيددها
  عن الوصية االختياريةايشري على أنها وصية واجبة حبكم القانون متييزا هل

الواجبة ديانة، كما أن إشارة التعريف إىل لفظ وصية فيه إفادة متيزها عن 
اإلرث، وعلى أنها تأخذ أحكام الوصية خبصوص النصاب، ويتسع التعريف 
ليشمل األشخاص املخاطبني بأحكامها وحتددهم يف األسباط وهم أوالد البنت 

وصية الواجبة يف تركة ويف األحفاد وهم أوالد االبن، وأخريا حيدد التعريف حمل ال
األجداد دون سواهم، واجلمع يشمل األجداد واجلدات، كما يشري إىل قيد 

  .الشروط ليشمل مجيع الشروط اليت يشري إليها القانون حاال واستقباال
فالوصية الواجبة كيان قانوين مستقل عن الوصية االختيارية، وإن أخذت 

ن اإلرث وإن وردت ضمن بعض أحكامها، كما أنها ذات طبيعة مستقلة ع
  .27أحكامه

وتتميز الوصية الواجبة عن االختيارية بأن مصدرها القانون ال إرادة 
املوصي، وأن نصابها يتحدد مبدئيا يف املقدار الذي كان سريثه موروث األحفاد 
أو األسباط عن أصله املتوىف على أن ال يتجاوز الثلث، وأنها تتميز بأنها ال تصح 
                                                                                                                                                         

ال يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا وارثني :  من مدونة األحوال الشخصية امللغاة268 ينص الفصل ‐
بهذه  عوض مقدار ما يستحقون ألصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى هلم أو أعطاهم يف حياته بال

متوقفا على إجازة الورثة الوصية الواجبة فإن أوصى هلم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد 
  . وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية لآلخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر

الد ابن االبن تكون هذه الوصية ألوالد االبن وألو:  من مدونة األحوال الشخصية امللغاة269 ينص الفصل ‐
وإن نزل واحدا كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ األنثيني حيجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غريه ويأخذ كل فرع 

  .نصيب أصله فقط
  : اكتفى التعريف بتصوير ماهية الوصية دون األحكام، ألن دخول األحكام يف التعاريف حمظور ويف السلم‐  26

  ن تدخل األحكام يف احلدودوعندهم من مجلة املردود         أ
منت السلم، األخضري، ضمن املوسوعة املنتخبة من املتون الشرعية، دار الرشاد احلديثة، الدار : انظر

   .البيضاء، املغرب
 نظم املشرع املغريب أحكام الوصية الواجبة يف الكتاب السادس اخلاص باملرياث ضمن القسم الثامن ‐  27

  كانت تعتمده مدونة بإدخال الغاية وفاء لنفس التنظيم الذي372 إىل 369واد من مدونة األسرة، وخص هلا امل
األحوال الشخصية امللغاة، حيث هي أيضا أوردت أحكام الوصية الواجبة يف الكتاب السادس اخلاص باملرياث 

  .ضمن الباب السابع وخصصت هلا الفصول األربعة املشار إليها قبله
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بن وأبناء البنت حصرا عكس الوصية االختيارية اليت تصح للقريب إال ألبناء اال
، وتتميز أخريا بأنها ال تتوقف على قبول، 28...والبعيد وملن يوجد وملن سيولد
فليس للقبول فيها موضوع وليس للرد فيها . وتثبت ملستحقيها مبجرد الوفاة

  .30، وإن ردها أصحابها كانت تربعا منهم29حمل
وإن اتفقت مع املرياث يف أن مصدرهما القانون، وأنهما ال والوصية الواجبة 

يتوقفان على قبول وأنهما ال يردا برد أحد وأن قسمة الوصية الواجبة كقسمة 
املرياث للذكر مثل حظ األنثيني، وأن كل فرع حيجب فرعه، على أن أهم ما 

ستحقيها مييز الوصية عن املرياث أنها ال جتب إال حيث ال يتربع املوروث على م
مبثل ما يرثون عن أصلهم املتوىف، فإن أوصى هلم أو تربع عليهم مبثل ما يرثون ما 
كان هلم نصيب مبقتضى الوصية الواجبة، أما املرياث فال يغين عنه هبة أو تربع، 
كما أنه يف الوصية الواجبة حيجب األصل فرعه فقط دون فرع غريه أما املرياث 

  .31فيحجب األصل فرعه وفرع غريه
  املستند الفقهي للوصية الواجبة: املطلب الثاين

كتب : ينطلق احلديث عن املستند الفقهي للوصية الواجبة من قوله تعاىل
عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني 
باملعروف حقا على املتقني، فمن بدله بعد ما مسعه فإن إمثه على الذين 

  .32 مسيع عليميبدلونه إن اهللا
 قال مجع من أئمة الفقه واحلديث من صحابة وفقهاء تابعني أن اآلية يف 
وجوب الوصية، وأنها نسخت الوصية للوالدين واألقربني الوارثني فقط، وبقى 

وهو قول احلسن البصري وسعيد بن املسيب، . العمل بالوصية لغري الوارثني
                                                 

حتفة ابن عاصم : انظر. ملن متلك منه يصح حثى حلمل واضح أو مل يضحوهي :  ويف التحفة ما نصه‐  28
  .144ضمن املوسوعة املنتخبة، م س، ص 

، شار 2011. ، س2. أحكام الرتكات واملواريث وفق املدونة اجلديدة لألسرة، ط:  عبد اهللا الدرقاوي‐  29
   .النور، الرباط

  .587 حممد الزحيلي، م س، ص ‐  30
منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث بالكلية أو من أوفر حظيه، وعرفته : ح احلجب يف االصطال‐  31

  ".احلجب منع وارث معني من كل املرياث أو بعضه بقريب بآخر: " بأنه355املدونة يف املادة 
حجب نقل وهو ثالث أنواع، نقل من فرض إىل فرض أقل منه وحمله األم والزوج والزوجة وبنت : وهو نوعان

. والنقل من فرض إىل تعصيب وحمله اإلناث مع من يعصبهن إما تعصيبا بالغري أو مع الغري. خت لألباالبن واأل
مث النقل من تعصيب إىل فرض وهذا يتعلق باألب واجلد أما حجب اإلسقاط فقد ذكرته املدونة بالتفصيل يف 

  .358املادة 
  . من سورة البقرة180 اآلية ‐  32
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داوود الظاهري وابن راهوية ومسروق وطاووس والضحاك، وأمحد بن خليل و
، ومع قوهلم بأن آية الوصية مل تنسخ، اعتربوا أن عدم العمل بها أمر 33وابن حزم

ديين، وأن اإلنسان يأمت ديانة برتكها، أما اإلمام ابن حزم فقد ذهب وحده إىل 
القول بأن الوصية واجبة ديانة وقضاء، فإن مل ينشئها املوصي ألقربائه الذين ال 

 أولو القرىب واليتامى ةإذا حضر القسم: بت على الورثة لقوله تعاىليرثون وج
، فإن امتنع الورثة من إخراجها، كان لويل األمر 34واملساكني فارزقوهم منه

ذلك، دون أن حيدد ابن حزم نصابا معينا وترك حتديد نصابها إىل اجتهاد ويل 
  .35طيةاألمر حبسب تصوره حسب ظروف الرتكة وعدد من يستحقون الع

                                                 
  .122، ص 8مي وأدلته، طبعة دار الفكر، ج  وهبة الزحيلي، الفقه اإلسال‐  33

 انظر مدى اختالف الفقهاء ‐ . 196.، ص1409. حممد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، دار الفكر العريب، ط
 حممد بن عبد اهللا ابن العريب، أحكام القرآن، مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة، ‐: حول نسخ آية الوصية

ازي اجلصاص، أحكام القرآن، املطبعة البهية املصرية، ميدان اجلامع األزهر، مصر  أمحد بن علي الر‐ . 1958
  .1953. ، س3.  حممد بن جرير الطربي، جامع البيان، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، ط‐. ه 1347

من طريق  ‐ ...". إذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه: " جاء يف احمللى‐  34
فال واهللا ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بهما، هما واليان، وال يرث وذلك الذي : "البخاري عن ابن عباس قال

 وعن عبد الرمحان بن أيب بكر ‐". ال أملك أن أعطيك: "يرزق، ووال ال يرث فذلك الذي يقول باملعروف يقول
وعن أمساء بنت عبد الرمحان بن أيب بكر الصديق والقاسم ". هي واجبة يعمل بها وقد أعطيت بها: "الصديق قال

أن عبد اهللا بن عبد الرمحان بن أيب بكر الصديق قسم مرياث أبيه عبد الرمحان، : بن حممد بن أيب بكر الصديق
  ...."وإذا حضر القسمة : "وعائشة يومئذ حية فلم يدع يف الدار مسكينا وال قرابة إال أعطاهم، وتال اآلية

  . 1747، املسألة 9.  ج1351 أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم، احمللى الطبعة األوىل، :يراجع
وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين ال يرثون إما لرق وإما لكفر وإما ألن : "...  يقول ابن حزم‐  35

ه، ال حد يف ذلك، فإن مل يفعل هنالك من حيجبهم عن املرياث أو ألنهم ال يرثون، فيوصي هلم مبا طابت به نفس
أعطوا وال بد ما رآه الورثة أو املوصي، فإن كان والده أو أحدهما على الكفر أو مملوكا فرض عليه أيضا أن 

فإن مل يفعل أعطي أو أعطيا من املال وال بد، مث يوصي فيما . يوصي هلما أو ألحدهما إن مل يكن اآلخر كذلك
 من أقاربه املذكورين أجزاه، واألقربون هم من جيتمعون مع امليت يف األب الذي فإن أوصى لثالثة. يشاء بعد ذلك

به يعرف إذا نسب، ومن جهة أمه كذلك أيضا هو من جيتمع مع أمه يف األب الذي يعرف بالنسبة إليه ألن هؤالء يف 
  . اللغة أقارب وال جيوز أن يوقع على غري هؤالء اسم أقارب بال برهان

الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا على املتقني فمن بدله بعدما مسعه : ه تعاىل برهان ذلك قول‐
  .فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهللا مسيع عليم

فهذا فرض كما تسمع فخرج منه الوالدان واألقربون الوارثون وبقي من ال يرث منهم على هذا الفرض، وإذ هو 
وإذا . اله جزء مفروض إخراجه ملن وجب له أن ظلم هو ومل يأمر بإخراجهحق هلم واجب، فقد وجب هلم من م

أوصى ملن أمر به فلم ينه عن الوصية لغريهم فقد أدى ما أمر به، وله أن يوصي بعد ذلك مبا أحب، ومن أوصى 
جريج لثالثة أقربني فقد أوصى لألقربني، وهذا قول طائفة من السلف روي من طريق عبد الرزاق عن معمر وابن 

من أوصى لقوم ومساهم وترك ذوي قرابته حمتاجني انتزعت منهم : " كالهما عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه قال
  ."وردت على ذوي قرابته، فإن مل يكن يف أهله فقراء فألهل الفقر من كانوا

ز هلم ثلث إذا أوصى يف غري أقاربه بالثلث جا: "ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن احلسن قال
 ومن طريق احلجاج بن املنهـال أبـو هالل عن قتادة عن سعيد بن ‐." الثلث ورد على قرابته ثلثا الثلث

:  وقال مسروق‐". للقرابة الثلثان وملن أوصى له الثلث: "املسيب أنه قال فيمن أوصى بثلثه يف غري قرابته فقال
ه عن رأي اهللا عز وجل يضل، أوص لقرابتك ممن ال يرث إن اهللا قسم بينكم فأحسن القسمة وأنه من يرغب برأي"
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ومن آراء ابن حزم استمد القانون املغريب والقوانني العربية األخرى كالقانون 
  .املصري والسوري والكوييت واللييب مبدأ الوصية الواجبة

  الوصية الواجبة يف التشريعات احلديثة: املطلب الثالث
الوصية الواجبة صناعة قانونية جاء بها املشرع حلل مشاكل واقعية تتعلق 

ة، خاصة هؤالء األحفاد الدين يفقدون أباهم أو أمهم يف حياة اجلد وجيدون باألسر
هؤالء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم "أنفسهم حمجوبني من اإلرث فإن 

لوجود من حيجبهم من املرياث، مع أن آباءهم قد يكونون ممن شاركوا يف بناء 
م وأحب شيء إىل نفسه أن الثروة اليت تركها امليت وقد يكونون يف عياله ميونه

يوصي هلم بشيء من ماله ولكن املنية عاجلته فلم يفعل شيئا أو حالت بينه وبني 
  ."36ذلك مؤثرات وقتية

 وقد أبان مشروع مدونة األحوال الشخصية امللغاة عن سبب تشريع 
نرى كثريا من احلفدة يبقون عرضة للضياع وعدم : "الوصية الواجبة بقوله

وت والدهم حىت عرب عامتنا عن ذلك باملثل الذي يقول من االهتمام بسبب م
مات والده قبل جده مل ينل غري اهلم من بعده، فاملصلحة االجتماعية وال شك 
تقتضي العناية بإجياد خمرج شرعي للحفيد، وال ميكن ذلك عن طريق توريثه، 

  ".37ولكن ميكن أن جيري ذلك على مبدأ الوصية الواجبة
الوصية الواجبة يف التشريعات احلديثة على التشريع وسنقتصر يف دراسة 

  .املصري والتشريع السوري لألسباب اليت سيتم بيانها
  .الوصية الواجبة يف القانون املصري: أوال

، ومنه انتقلت 38القانون املصري هو أول قانون عريب أخذ بالوصية الواجبة
نون من أحكام الوصية إىل باقي القوانني العربية، وخالصة ما جاء به هذا القا

                                                                                                                                                         
قال نسخ : إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني: وعن قتادة يف قول اهللا تعاىل. مث دع املال على ما قسمه اهللا

  .1751، مسألة 9ابن حزم، م س، ج ". منها الوالدان وترك األقارب ممن ال يرث
انون الوصية املصري ضمن، كتاب انتقال ما كان ميلكه اإلنسان حال حياته  املذكرة التفسريية ملشروع ق‐  36

إىل غريه بعد موته، أمحد إبراهيم بك، انتقال ما كان ميلكه اإلنسان حال حياته إىل غريه بعد موته، مطابع إبراهيم 
  .1062، ص 1988روز، اليوسفية اجلديدة، الطبعة الثانية، 

حنن ال نريد اآلن أن : "ومما جاء فيه أيضا. 97. التشريع املغريب، م س، صنص التقرير، جمموعة :  انظر‐  37
نطلب منها األخذ بذلك يف حق القرابة مجيعا، وإمنا نقرتح على جهة اإلحسـان  إجراء العمل بقول من يذهب 
رث لوجوب الوصية يف خصوص مسألة احلفدة الذين ميوت آباؤهم قبل أجدادهم، ويرتك أجدادهم خريا حبيث ي

لقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختالف أميت . احلفدة ما كان يرثه أبوهم للذكر مثل حظ األنثيني
رمحة، ومعىن ذلك بال شك أن االختالف يساعد على االختيار وعلى إجياد احللول للمشاكل فعسى أن يكون 

  ..."  بهم عادة من األضراراخلالف يف أمر الوصية الواجبة رمحة بهؤالء احلفدة ننقدهم مما يلحق
  .1946، لسنة 71 من قانون الوصية املصري رقم 79 إىل 76 املواد ‐  38
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الواجبة أنه جيب على كل إنسان قبل موته أن يوصي لولد ولده الذي قد مات يف 
حياته وترتب عن ذلك حرمان أوالده من اإلرث يف جدهم بسب احلجب، فإن مل 
يفعل تكون الوصية مبثل نصيب الولد املتوىف ألوالده، شرط أن ال تتجاوز الثلث، 

ال ينفد الزائد إال بإجازة الورثة، ويقسم الثلث بينهم فإن جتاوز النصيب الثلث، 
وهي جتب ألوالد األبناء املسمون بأوالد الظهور مهما نزلت . قسمة مرياث

درجتهم، أما أوالد البنات وهم املسمون بأوالد البطون فال جتب إال على فروع 
وإن أوصى اإلنسان قبل موته ملن وجبت له الوصية من . الطبقة األوىل

ذكورين بأكثر من نصيبه كانت الوصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل وجب امل
تكميل نصيبه وإن أوصى للبعض دون اآلخر استحق غري املوصى له نصيبه وإن 

  . 39ضاق الثلث فالوصية تكون منه
  .الوصية الواجبة يف القانون السوري: ثانيا

املصري وقصر  من القانون 40أخذ القانون السوري أحكام الوصية الواجبة
طائفة املستفيدين منها يف أوالد االبن دون أوالد البنت حبجة أن أوالد البنت من 
ذوي األرحام وأنها جتب ألوالد االبن وإن نزلوا وأن كل أصل حيجب فرعه دون 
سواه وأن نصابها يتحدد يف مقدار احلصة اليت تكون ألصلهم املتوىف شريطة 

، وأن الوصية الواجبة مقدمة 41هم قسمة مرياثعدم جتاوز الثلث وأنها تقسم بين
  .على سائر الوصايا عند التزاحم

  الوصية الواجبة يف القانون املغريب: املبحث الثاين
 تتطلب الوصية الواجبة يف القانون املغريب بيان نشأتها وتطورها يف 

  .التشريع وبيان مستحقها وشروط وجوبها ونطاقها الكمي أي نصابها
                                                 

  .  وما بعدها973 أمحد إبراهيم بك، م س، ص ‐  39
  . وما بعدها194 حممد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، م س، ص ‐

  . وما بعدها103. وعات، صأمحد حممود شافعي، الوصية والوقف يف الفقه اإلسالمي، دار اهلدى للمطب
 وما 167. ، ص1775. بدران أبو احلسني بدران، املواريث والوصية واهلبة، مطبعة التجارة اإلسكندرية، ط

  .بعدها
 جتدر اإلشارة إىل أن القانون الكوييت أخذ األحكام املتعلقة بالوصية الواجبة عن القانون املصري يف القانون 

ل الطبقة األوىل من أوالد البنات وبأوالد األبناء من أوالد الظهور وإن نزلوا، وتكاد  وحصرها يف أه1971 سنة 5رقم 
  .تكون أحكام القانون الكوييت مطابقة مع أحكام القانون املصري يف مادة الوصية الواجبة

  .1935 من قانون األحوال الشخصية السوري لسنة 257 املادة ‐  40
 105، ص 1996. ، س2.  الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، سورية طوهبة الزحيلي، الوصايا والوقف يف ‐  41

  . وما بعدها525حممد الزحيلي، م س، ص . وما بعدها
  .جتدر اإلشارة إىل أن أحكام الوصية الواجبة يف القانون األردين مطابقة ألحكام الوصية يف القانون السوري

  .1976ة  لسن61 من القانون األردين رقم 182 املادة ‐ : انظر
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  نشأة الوصية الواجبة وتطورها: املطلب األول
  : الوصية الواجبة يف مدونة األحوال الشخصية امللغاة‐أوال 

من جمموع اآلراء الفقهية القائلة بوجوب الوصية، ومن التشريعات العربية 
احلديثة استمد املشرع املغريب مبدأ الوصية الواجبة، واستحدث العمل بها 

 الذي مبوجبه مت تطبيق 3/4/1958 بتاريخ 112581مبوجب الظهري الشريف 
 269 إىل 266مقتضيات الكتاب السادس املتعلق باملرياث وتناوهلا يف الفصول 

  . 4/4/195842بإدخال الغاية، وبدأ سريان العمل بها ابتداء من 
وتكاد تكون أحكام الوصية الواجبة يف مدونة األحوال الشخصية امللغاة 

حيث مت حصر الوصية . لقانون السوريمطابقة ألحكام الوصية الواجبة يف ا
الواجبة يف أوالد االبن دون أوالد البنت على أن يأخذوا مقدار حصة أبيهم، شرط 

أن ال يتجاوز ثلث الرتكة، وأنهم ال يستحقون الوصية إذا كانوا وارثني أو كان 
 4موصى هلم بقدرها، وال ختتلف عنه إال فيما أورده القانون السوري يف الفقرة 

 املشار إليها قبله، من أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا 275املادة من 
االختيارية يف االستيفاء من ثلث الرتكة،يف حني سكت املشرع املغريب عن 

  .التنصيص على هذا املقتضى رغم أن رقوم ألفاظ النصني تكاد تكون واحدة
 أن قصر اأو هذا املوقف انتقادا من طرف بعض الفقهاء الذين رىوقد الق

الوصية الواجبة على أبناء االبن دون أبناء البنات فيه أثر من اجلاهلية األوىل 
ويتناىف واهلدف من الوصية الواجبة اليت شرعت لتاليف حالة من ال يرث من 

  . 43األقربني
ومن املفيد اإلشارة إىل أن مشروع مدونة األحوال الشخصية الذي قدمته 

 بوضع املدونة آنذاك كان قد أدرج الوصية الواجبة وزارة العدل للجنة املكلفة
ضمن كتاب الوصية الذي مشل سبعة أبواب آخرها مت ختصيصه للتنزيل 
إذا : "والوصية الواجبة ويشمل فصلني اثنني وكان الفصل األخري ينص على أنه

كان من أقرباء اهلالك من حجب عن اإلرث منه لعدم وجود وصية، وجبت له 
، لكن "ف، وإذا أهمل اهلالك هذا الواجب تداركه القاضي ونفذهالوصية باملعرو

 املتعلق بالوصية خاليا من أحكام الوصية، 5االقرتاح مل يلق ترحيبا فخرج الكتاب 
  .5رغم أن مكانها الطبيعي هو الكتاب 

                                                 
  .4/4/1958 بتاريخ 2371 وهو تاريخ النشر باجلريدة الرمسية عدد ‐  42
  .63، ص 1985. ، س2.  هشام قبالن، الوصية الواجبة يف اإلسالم، منشورات عويدات، بريوت باريس ط‐  43
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 املتعلق باإلرث أعيدت من جديد 6ومبناسبة مناقشة فصول الكتاب 
وافقت اللجنة على االقرتاح وجاء النص الرمسي مناقشة مسألة الوصية الواجبة ف

 املتعلق باملرياث مشتمال على النصوص املتعلقة بالوصية الواجبة، 6يف الكتاب 
وأن ذلك هو سبب ورود الوصية الواجبة ضمن كتاب اإلرث وليس معىن ذلك أن 

، ذلك ما أبان عنه مشروع مدونة األحوال الشخصية 44املشرع أحلقها باإلرث
  .ةامللغا

  : الوصية الواجبة يف مدونة األسرة‐ثانيا 
ظلت مدونة األسرة وفية ملبدأ الوصية الواجبة، وأمام تنامي املطالب 

، وتالفيا لالنتقادات املوجهة 45النسائية اهلادفة إىل املساواة يف مجيع احلقوق
ملدونة األحوال الشخصية عملت مدونة األسرة على توسيع دائرة املستفيدين 

ية الواجبة حيث أشركت األسباط مع األحفاد فيها وفقا لشروط معينة من الوص
، 5/2/200446، وبدأ سريان العمل بها ابتداء من 372 إىل 369حددتها يف املواد من 

بأنه إذا كان للقانون الوضعي أثر فوري ويطبق على : "وقد قضت حمكمة النقض
 نفاذه، فإنه ليس من شأن األحداث والوقائع اليت حدثت يف ظله وابتداء من تاريخ

هذا التطبيق أن ينال من احلقوق املكتسبة يف ظل القانون القدمي، فإن كان البني 
من أوراق امللف أن جد الطالبني ألمهم احلاج أمحد عبيا قد تويف خالل سنة 

 ويف وقت كان فيه قانون مدونة األحوال الشخصية هو الساري املفعول 1966
ضياته ألبناء البنت من االستفادة من الوصية الواجبة والذي مل تكن تسمح مقت

 من مدونة األسرة الذي أصبح نفاذها ساريا ابتداء 369على غرار ما ورد باملادة 
  فال يسوغ تطبيق مقتضيات هذه املادة على الرتكة اليت انتقلت 5/2/2004من 

ا يف ذلك  يف ظل مدونة األحوال الشخصية امللغاة مل1966إىل الورثة خالل سنة 
من مساس باحلقوق املكتسبة يف ظلها، وأن عدم قسمة الرتكة ال تأثري له ألن 
احلقوق املتعلقة بها تنتقل إىل الورثة مبجرد الوفاة، وما يتمسك به الطالبون 

 من مدونة األحوال الشخصية امللغى ال أساس له النعدام 296بشأن الفصل 

                                                 
 للمزيد حول املوضوع يراجع نص مشروع مدونة األحوال الشخصية، ضمن جمموعة التشريع املغريب، ‐  44
وحىت مدونة األسرة مل تراجع التاريخ لتعيد األمور إىل نصابها مجعا للنظائر ليستقيم .  وما بعدها87. صم س،

التشريع ويساير نظراءه من التشريعات احلديثة اليت عاجلت الوصية الواجبة ضمن أحكام الوصايا، فأوردت 
بس وهو ما يزيد يف وصف املدونة أحكام الوصية الواجبة ضمن أحكام املرياث فساعدت بذلك على تكريس الل

  . بأنها ذات طابع حمدود ومتواضع
 املغاربية من أجل املساواة، منشورات جمموعة 95 دليل من أجل املساواة يف األسرة املغاربية، جمموعة ‐  45

  . املغاربية95
  .5/2/2004 بتاريخ 5184 وهو تاريخ نشرها باجلريدة الرمسية عدد ‐  46
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، وحبذا لو 47"عل الوسيلة بدون أساسوجود نص مماثل يف مدونة األسرة، مما جي
أن املشرع وهو يتحرك يف مساحة اجتهادية وسع دائرة املستفيدين ليشمل من ال 

يرث من الوالدين بسبب اختالف الدين وكذلك الزوجة الكتابية بسبب تزايد 
  .، وبذلك يعم العدل يف أمسى صوره ليوزع بالقسطاس48الزواج املختلط

 يف تقرير الوصية الواجبة ليشمل مجيع احلاالت ولنفس املربرات املعتمدة
اليت ال يرث فيها الوالدان أو الزوجة بسبب اختالف الدين، ويف ذلك تأكيد على 
أن اإلسالم دين الفطرة والتسامح واجلماعة، لذا ينبغي تقنني الوصية الواجبة 

و أقل للوالدين غري املسلمني والزوجة الكتابية مبا يعادل حصتهم يف املرياث أ
  .مىت مل تتم هلم الوصية إراديا
  مستحقو الوصية الواجبة وشروطها: املطلب الثاين

  : األشخاص الذين جتب هلم الوصية الواجبة‐أوال 
كون هذه الوصية ألوالد االبن وأوالد البنت : " على أنه372نصت املادة 

نثيني، حيجب وألوالد ابن االبن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ األ
، ويتبني "فيهما كل أصل فرعه دون فرع غريه، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

من هذا أن املشرع املغريب وسع دائرة املستفيدين من الوصية الواجبة، فبعد أن 
كانت مدونة األحوال الشخصية حتصرها يف أوالد االبن فقط أضحت يف ظل 

بالتشريع املصري، وهكذا تكون مدونة األسرة تشمل حىت أوالد البنت أسوة 
  :الوصية الواجبة يف القانون املغريب

ألوالد االبن وإن نزلوا أو قل ألوالد الظهور كما يعرب القانون املصري، : أوال 
  .وهم من مل يكن يف اتصاهلم باملوروث أنثى

                                                 
 .2009‐1‐ 2‐162 ملف عدد 31/8/2010 الصادر بتاريخ 390لى عدد  قرار اجمللس األع‐  47

  :حممد الكشبور يف الزواج املربم يف إطار القانون الدويل اخلاص بني. مييز ذ‐  48
زواج األجانب وهو ذاك الذي يتم بني شخصني حيمالن جنسية دولة أجنبية واحدة أو جنسيتني : أوال

ضع للقواعد املوضوعية والشكلية املستمدة من الفصل الثامن أجنبيتني خمتلفتني عن بعضهما والذي خي
 املتعلق بالوضعية املدنية للفرنسيني واألجانب باملغرب، وتسري عليه 1913 غشت 12واحلادي عشر من ظهري 

  . من حيث اإلنشاء أو السريان أو اآلثار، أو من حيث انقضائه مقتضيات القانون الوطين لكل من الزوجني
واج املختلط وهو الذي يربم بني شخصني أحدهما حيمل اجلنسية املغربية واآلخر حيمل جنسية الز: ثانيا

دولة أجنبية، ويشرتط لصحته احرتام العنصر الديين واستيفاء كل الشروط املتطلبة مبقتضى املدونة وميكن 
ملرتتبة عن الزواج إال ما تعلق إبرامه أمام ضابط احلالة املدنية أو أمام عدلني وهو يرتب نفس اآلثار القانونية ا

 حممد الكشبور، الوسيط يف قانون ‐انظر. باإلرث حال اختالف الدين، كما قد يطرح أيضا مسألة احلضانة
  . وما بعدها72. ، ص5. األحوال الشخصية، مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء، ط
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ألوالد البنت ذكورا أو إناثا وينحصرون يف الطبقة األوىل من أبناء : ثانيا
بأن املطلوبني أثبتوا وفاة : " ..ويف تطبيق ذلك قضت حمكمة النقضالبطون، 

 مبوجب اإلراثة املشار إليها، كما أثبتوا وفاة جدهم من أمهم يف 1975والدتهم سنة 
 مبوجب شهادة الوفاة املذكورة، أي بعد تطبيق املدونة، واحملكمة 19/2/2004

 رمسيني ومل يطعن ملا اعتمدت على هذين املستندين باعتبارهما مستندين
فيهما،وقضت باستحقاق املطلوبني للوصية الواجبة يف جدهم من أمهم باعتباره 
تويف بعد تطبيق مدونة األسرة، فإنها تكون بذلك قد بنت قضاءها على 

  ".49أساس
األوىل أن كل أصل يف هذه الوصية حيجب فرعه : ويرتتب عن ذلك مسألتان

ها أوالده، فإن كان ابن البنت هو املتوىف دون فرع غريه، وأن حصة املتوىف يأخذ
فإن فرعه ال يرث بالوصية الواجبة ألنه من الطبقة الثانية، والثانية أن قسمة 

  .الوصية بني مستحقيها تكون كقسمة املرياث للذكر مثل حظ األنثيني
  :  شروط وجوب الوصية الواجبة‐ثانيا 

 من 371 و369 يشرتط لوجوب الوصية الواجبة وفقا ألحكام املادتني
  :املدونة ثالثة شروط

جتب الوصية لفرع الولد الذي مات يف حياة أبيه أو أمه سواء مات حقيقة : 1
، ويستوي أن يكون موت 50كاملقتول أو حكما كاملفقود مىت صدر احلكم بتمويته

الفرع سابقا لألصل أو مات معه حبيث مل يعرف السابق من الالحق كمن ميوت 
ث سيارة مثال، ولئن كان الشك يف معرفة من منهما سابق إىل مع والديه يف حاد

، فإنه يف الوصية الواجبة ال يعترب كذلك بل هو سبب 51املوت مانع من املرياث
  . من املدونة 369اليت وردت باملادة " قبلة أو معه"لوجوبها، بدليل لفظة 

                                                 
 .2006‐1‐ 2‐605دد  ملف ع2007‐10‐24 الصادر يف 535 قرار اجمللس األعلى عدد ‐  49

 من املفيد اإلشارة إىل قرار حديث حملكمة النقض قرر أن للمحكمة الصالحية يف حتديد أمد املدة اليت ‐  50
حيكم مبوت املفقود بعدها، وهي يف ذلك ال تتقيد بسن التعمري املقرر يف الفقه املالكي، قرار حمكمة النقض عدد 

متويت : وانظر للمزيد حتقيقنا على نفس القرار حتث عنوان. 2009‐1‐2‐ 417 ملف عدد 13/4/2010 بتاريخ 195
  .10املفقود، نشرة قرارات حمكمة النقض، غرفة األحوال الشخصية واملرياث، العدد 

إذا مات عدة أفراد، و كان بعضهم يرث بعضا، ومل :  من مدونة األسرة على أنه328تنص املادة :  انظر‐  51
نهم، فال استحقاق ألحدهم يف تركة اآلخر، سواء كانت الوفاة يف حادث واحد أم يتم التوصل إىل معرفة السابق م

  ."ال
  :وموانع اإلرث يف املذهب سبعة رمز إليها صاحب الدرة البيضاء تسهيال للحفظ بقوله

  حصرت فلتقتفي" عش لك رزق"موانع اإلرث سبع وهي يف  
       شك، لعان، كفر ذي اعتزالمينع اإلرث عدم استهـالل:  وفصلها الشيخ الرمسوكي بقوله

  رق، زنا، وقتل ظلم مسجال     إال الوال عن عتق قد قـتـال
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كذلك، ال أن ال يكونوا وارثني يف أصلهم املتوىف جدا أو جدة،فإن كانوا : 2
  .جتب هلم الوصية الواجبة قل نصيبهم اإلرثي أو جل

أن ال يكون أصلهم املتوىف جدا أو جدة أعطاهم على وجه التربع ما : 3
يساوي على األقل مقدار ما جيب هلم مبقتضى الوصية الواجبة، فإن كان ما 
أعطاهم يقل عما جيب هلم بالوصية الواجبة يكمل هلم نصيبهم القانوين يف 

  .ود نصاب الوصية الواجبةحد
  .نصاب الوصية الواجبة: املطلب الثالث

مل حيدد الفقهاء الذين قالوا بالوصية الواجبة مقدارا معينا، فابن حزم مل 
حيدد هلا نصابا معينا، وترك أمر تقديرها للموصي أو للقاضي حبسب اجتهاده، 

 أقصى ال ميكن أما مدونة األسرة فلم ترتكها دون حتديد وإمنا حددت هلا حدا
جتاوزه وهو الثلث من الرتكة، فإن كانت حصة من جتب هلم أكثر من ذلك 

 ما يستحقون، احصرت يف الثلث كسائر الوصايا، وإن كان أقل من ذلك أعطو
ويتمثل احلد األدىن للوصية الواجبة يف مقدار احلصة اليت كان سريثها موروثهم 

  .عن أصله املتوىف لو بقي حيا
 الوصية الواجبة تقدر باألقل من القدرين، املرياث الذي كان واخلالصة أن

يستحقه الفرع الذي توىف يف حياة أصله، والثلث، فإن كان املرياث هو األقل 
  . 52قدرت به، وإن كان أكثر قدرت بالثلث

 من مدونة األحوال الشخصية 267 و266وقد عرفت مقتضيات الفصول 
مبقدار " من مدونة األسرة خاصة عبارة 370 و369امللغاة واليت تقابلها املواد 

الواردة يف القانونني تفسريا متباينا عند التطبيق، وينطلق اخلالف من " حصتهم
هل يعطى للحفدة نصيب أبيهم وأمهم اللذان كانا : "طرح السؤال التايل

يستحقانه من تركة أصله أو أصلها لو قدرت حياتهما، أم أن نصيب احلفدة 
  م يف مسألة أبيهم أو أمهم ؟يتحدد حسب حصته

                                                                                                                                                         
  ومينع اخلطـأ إرث الديـة     وقاتل احلـق من الورثــة

  .333 و332 و331 املشار إليه والفصول 328واملدونة أشارت إىل هذه املوانع يف الفصل 
، وعدم االستهالل واختالف الدين، ومن نفى الشرع نسبه الشك: ويستفاد منها أن موانع اإلرث ستة فقط

واملقصود ابن الزنا، وابن املالعنة، مث القتل العمد على أن القاتل خطأ يرث يف املال دون الدية، وهنا نسجل تأثر 
    . املشرع املغريب باملصطلحات املستعملة قدميا كمصطلح الدية

  .180، ص  حممد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، م س‐  52
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فذهب رأي أول إىل أن نصيب مستحقي الوصية الواجبة يكون مبقدار سهم 
، وأنه على ذلك تكون عبارة حصتهم 53أبيهم ال مبقدار سهمهم باعتبارهم حفدة

  . 55، وإقحام يف النص مستمد من القانون السوري54جمرد حشو
هو أحد أعضاء اللجنة وعلى هذا الرأي نبه موالي عبد الواحد العلوي و
لذا جعل قانون األحوال : "اليت أوكل إليها تقنني مدونة األحوال الشخصية إذ قال

الشخصية للمملكة املغربية للحفدة الذين توىف آباؤهم يف حياة جدهم أو جدتهم 
حظا واجبا هلم من متخلفهما استدراكا عليهما، ال يتعدى حظ أبيهم امليت كما ال 

 الرتكة، وهي يف هذا، كالتنزيل الذي حكمه هو أن خيرج من يتعدى مطلقا ثلث
الثلث، فالوصية الواجبة اليت أقرها القانون املغريب مل تدخل أي تغيري على 
حظوظ الوارثني بالفرض أو بالتعصيب، إال ما يدخله عليهم التنزيل الذي يقوم 

  ". 56به اهلالك قيد حياته
 عضو جلنة تدوين مدونة األحوال وهو نفس الرأي الذي أكده محاد العراقي

الشخصية جبعله مسألة الوصية الواجبة كالعائلة، حبيث يدخل ضرر الوصية 
، وتبعه 57الواجبة على مجيع الورثة ذوي الفروض وغريهم ألنها وصية ال مرياثا

  . 58آخرون
مقدار : "يف حني يذهب الرأي الثاين وميثله الغازي احلسيين إىل القول بأن

جبة هو مقدار احلصة اليت يرثها األحفاد من احلصة اليت يرثها أبوهم الوصية الوا
أو جده أو (من جدهم أو من جدتهم على فرض أنه بقي حيا بعد أبيه أو أمه 

وليس مقدار الوصية الواجبة هو مجيع احلصة اليت يرثها والد األحفاد ) جدته
ار التنزيل باملساواة، من أبيه أو من أمه ألن القانون املغريب مل يطبق عليها مقد

بل حددها مبقدار آخر يساويه أو يكون أقل منه، والقول خبالف ذلك أي جعل 
حصة الوصية الواجبة هي حصة االبن املتوىف مع وجود من يرثه بالفرض فيه 

                                                 
، 1965. ، س1. جلول حممد النقاشي، الوصية الواجبة يف اإلسالم، دار كرميا ديس للطباعة، تطوان، ط‐  53

  .9.ص
  .9 جلول حممد النقاشي، م س، ص ‐  54
 حممد رياض، أحكام املواريث بني النظر الفقهي والتطبيق العملي وفق مدونة األحوال الشخصية ‐  55

  .250، ص 1998. ، س1. ديدة، طاملغربية، مطبعة النجاح اجل
  .95، ص 1977 عبد الواحد العلوي، املواريث، مطبعة جامعة حممد اخلامس، فاس ‐  56

 محاد العراقي، الوثائق العدلية وفق مدونة األحوال الشخصية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ‐  57
  .103ص 

 .  وما بعدها328ث والوصية، ص  حمي الدين امساعيل علم الدين، األموال واملواري‐58 
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، وعلى هذا الرأي الثاين صار قضاء 59تضييع لورثة األصل يف جزء من مرياثهم
يكون نصيب األحفاد مبقتضى : "اراتهاحمكمة النقض، حيث جاء يف أحد قر

الوصية الواجبة مساويا لنصيبهم يف والدهم فيما يرثه من جدهم على فرض 
نصيب الطاعنة باعتبارها الوارث الوحيد لوالدها هو النصف . تأخري وفاته عليه

وإن كانت واحدة فلها : فيما يرثه من والده وليس مجيع احلصة لقوله تعاىل
 من مدونة األحوال الشخصية يتعلق ببيان حكم اقتسام 269ل إن الفص. النصف

الوصية الواجبة بني األحفاد وما يتعرض له عمود نسبهم من حجب األصل لفرع 
دون فرع غريه واختصاص كل فرع، مل حيجب بأصله مبا ينوب أصله، وال منافاة 

  ". 60 الوارد قبله الختالف أحكام كل منهما267بني هذا الفصل وبني الفصل 
ويظهر أن حمكمة النقض سايرت الرأي الرمسي لوزارة العدل الذي أعلنت 
عنه يف كتاب وجهته إىل السيد وزير الفالحة واإلصالح الزراعي بتاريخ 

وفيما ورد . 61 جوابا عن استشكاله أمر تطبيق الوصية الواجبة25/1/1980
  . 62بالدليل العملي ملدونة األسرة

جتاه الثاين انطالقا من قرار اجمللس األعلى، وقد انتقد حممد رياض هذا اال
 من مدونة 267 والفصل 266واعترب ما ذهب إليه مناقضا لظاهر نص الفصل 

وتفسريها " مبقدار حصتهم"األحوال الشخصية امللغاة وأن الوقوف عند عبارة 
مبقدار إرثهم، زيادة على النص، يتوقف على تصريح من واضع النص، أو توضيح 

قصود من معىن الوصية الواجبة خضوعها إلرث األحفاد إلرث على أن امل
نصيب أبيهم من جدهم، فيكون هناك إرث مركب وليس هناك وصية مقدرة 

وإن كانت : وأن االستدالل بقوله تعاىل. على أساس إرث أب األحفاد ألصله فقط
                                                 

 الغازي احلسيين، خمتصر الفرائض واحلقوق اإلرثية، منشورات مجعية تنمية البحوث والدراسات ‐  59
 العلمي احلراق، مدونة األسرة والتوثيق العديل، دراسات وتعاليق، نشر وتوزيع مكتبة ‐. 151، ص 1982القضائية 

 عبد الرمحان بلعكيد علم الفرائض واملواريث، مطبعة النجاح ‐. 138، ص 2005. دار السالم بالرباط، ط
  . وما بعدها277، ص 1995. ، س3. اجلديدة، ط

  .122. ، ص38 و37، جملة قضاء اجمللس األعلى عدد 28/5/1985 بتاريخ 805 قرار اجمللس األعلى عدد ‐  60
أنهي إىل ... و جوابا : "...  فيه ومما جاء25/1/1980 بتاريخ 20396 راجع كتاب السيد وزير العدل عدد ‐  61

 املشار إليه حدد بوضوح كيفية تطبيق الوصية الواجبة حيث ورد فيه 266 املوايل للفصل 267علمكم أن الفصل 
الوصية الواجبة هلؤالء األحفاد تكون مبقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله على فرض موت أبيهم : " ما يلي

وعليه يظهر أن العقد العديل الذي منحت مبوجبه . ن ال يتجاوز ذلك ثلث الرتكةإثر وفاة أصله املذكور على أ
". البنت املنفردة نصف حصة ما كان يرثه أبوها عن أصله هو الصواب شريطة أن ال تتعدى حصتها ثلث الرتكة

 كل السادة وقد عمم السيد احملافظ العام رئيس إدارة احملافظة على األمالك العقارية فحوى هذا الكتاب على
 والعمل باحملافظة اليوم 21/3/1980 بتاريخ 426احملافظني على األمالك العقارية والرهون مبوجب كتابه عدد 

  .جار على مقتضاه
  .370 الدليل العملي ملدونة األسرة، م س، ص ‐:  انظر‐  62
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ال استدالل يف غري حمله ألن اآلية يف اإلرث، واجملال جم. واحدة فلها النصف
وصية وينتهي إىل تأييد الرأي األول اعتمادا على ظاهر النص وحقيقته وأن 

  . 63العدول عن احلقيقة إىل التأويل حيتاج إىل دليل منفصل
وقد انتقد بعض الفقهاء حتديد املشرع نصاب الوصية يف ثلث الرتكة ألنه 

مخسة أحيانا قد ال يفي بالغاية املطلوبة، وضرب لذلك مثال كما لو كان ألب 
أبناء وتويف أربعة منهم وتركوا ذرية، وبقي الولد اخلامس على قيد احلياة، فعند 
وفاة األب يأخذ فروع أوالده األربعة ثلث الرتكة عن طريق الوصية الواجبة 

 يف حني لو بقي إخوته على قيد احلياة ألخذ اخلمس 3/2ويأخذ اخلامس الثلثني 
الوصية الواجبة باختالف احلاالت، فقط، واقرتح نتيجة ذلك أن خيتلف نصاب 

  . 64ألن الثلث هو نصاب الوصية االختيارية ال الواجبة
والواقع أن بعض األوضاع اليت يثريها حتديد نصاب الوصية الواجبة يف 
الثلث وفقا للرأي األول وملا يدعو إلية األستاذ رياض يثري االستغراب كما يف 

من حصة األصل اآلخر املوجود على احلالة اليت يأخذ فيها الفرع حصة أكثر 
  .قيد احلياة

ولدين، وبنت، وبنت ابن : مثال ذلك أن يتوىف شخص ويرتك على قيد احلياة
تويف والدها قبل جدها، وترك مرياثا قدره سبعمائة فإن قسمة الرتكة تكون 

 وهي مقدار ما ترثه يف 200 ولبنت االبن 100، وللبنت 400لالبنني معا : كالتايل
الدها وهي دون الثلث، فكان أن أخذت بنت االبن أكثر من البنت اليت من حصة و

صلب اهلالك، حىت أن بعض الفقهاء علق على هذه النتيجة بأنها منافية للعدالة 
على أن تطبيق طريقة املناسخة يف . 65وغري منطقية، وختالف أحكام املرياث

جيعلين أميل إىل استخراج الوصية الواجبة خيفي مثل هذه الفروق، وهو ما 
الطريقة الثانية يف استخراج الوصية الواجبة ال شفقة على ذوي الفروض من 

، ولكن ملا تؤدي إليه الطريقة األوىل من نتائج غري 66الضياع كما يقول ذ رياض

                                                 
  .248 حممد رياض، م أحكام املواريث، م س، ص ‐:  انظر‐  63
  .60س، هشام قبالن، م :  انظر‐  64
  .61هشام قبالن، م س، ص :  انظر‐  65
  .249حممد رياض، أحكام املواريث، م س، ص :  انظر‐  66
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مستقيمة أعيت حىت من يقول بها فدعوا على الوصية الواجبة بأن تزول من 
  . 67نصوص املدونة أصال ونوعا لضعف أصلها

وألن تنظيم الوصية الواجبة باعتبارها قانونا وضعيا جيرى على تفسريها 
قواعد تفسري القانون وقواعد الدالالت اللغوية، وقصد املشرع إن تبينت أمارته، 
وقامت شواهده، وإذا اعتربنا قصد املشرع وجدنا الطريق معبدا لألخذ بالطريقة 

 الرمسي الذي أعدته وزارة العدل، أن  عرب عن رأيه يف الدليلعالثانية ألن املشر
قصد املشرع أن يعطي احلفيد مقدار ما كان سريثه يف أبيه ال مقدار ما يرثه أبوه 

  .68يف أبيه
وللفائدة ورفعا للخالف أسوق نظما يف طريقة استخراج الوصية هداية 

  .ملتلمس الطريق

 قد جاء لألحفاد يف املدونـة     
 تثبت يف مرتوك جد مـن أب      

 ونوا غري وارثني  بشرط أن يك  
 ومات والدهم قبل أ صـلهم     
 وأن ترد حتديد قدر الوصية    

واستخرج األصل وصحح ما    
 بهــــــــــــــــا
 مث اعتربه هالكا عن صـحته     

ــه يف   ــا حظ ــسم عليه واق
ــسابقة  الـــــــــــ
 وحصة األحفاد منه تعتـربه    
 ونصف حظه إىل احلفيـدة    
 وما بقـي يـضاف كلـه إىل       
 فاحتسب هلم مسألة ارثيـه    

والفاضل اقسمه على الورثة    
ــعو ـــل م ــي األصـ وارث

ــددة   ــة حم ــية مالي  وص
 أو جدة تكون أيضا مـن أب      

يف أصلهم بـسبب احلجـب      
 املـــــــــــــبني
 ومل ينزلوا من طرف جدهم    

فاجعــل إيــاهم عاصــبا يف 
 املـــــــــــــسألة
 من انكسار إن يكن أصـابها     
 واستخرجن مسألة لوارثـه   
 متبعــا قواعــد املناســخة
 قدر الوصية إليهم بـالنظر    

ـ      يةعند انفرادها بذي الوص
 ورثة األصل بـإرث جيتلـى     
ــدها مــسألة الوصــية  وبع
 مبقتضى قواعـد الوصـية    

                                                 
 اوإن كان هناك من ال يستسيغ ما ذهبنا إليه وإن كنا أيضا ال نستسيغ ما ذهبو: "يقول ذ رياض:  انظر‐  67

جبة برمتها من نصوص املدونة أصال حىت يفتح اهللا بيننا وبينهم، فتزول الوصية الوا" إليه ولكل وجهة هو موليها
  .251حممد رياض، أحكام املواريث، م س، ص ".  أصلها، وما يرتتب عليها، ويومئذ يفرح املؤمنونفوفرعا لضع

  . وما بعدها217دليل عملي ملدونة األسرة، م س، ص :  انظر‐  68
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  خيرج مـا ينـوب لألحفـاد  69السداد

  تزاحم الوصايا مع غريها من الوصايا: املبحث الثالث
التزاحم يكون مع التعدد، والوصايا قد تتعدد بتعدد املوصى هلم أو بتعدد 

وصايا قول السميع املوصى به أو بتعدد مصدر الوصية، واألصل يف تعدد ال
  .70الوصية للوالدين واألقربني باملعروف: العليم

. فالتعريف يف قوله تعاىل الوصية للجنس يشمل الوصية الواحدة واملتعددة
فمىت كانت الوصايا متعددة واتسع هلا ثلث الرتكة أو الرتكة كلها عند إجازة 

بني الوصية الورثة، أخذ كل واحد من املوصى هلم وصيته كاملة، ال فرق 
أما إن ضاق الثلث عن الوفاء . 71للقربات أو لألشخاص، واجبة كانت أو اختيارية

بالوصايا و مل جيز الورثة أو أجازوا وكانت الرتكة ال تتسع هلا مجيعا، فعندئذ 
  .72يكون التزاحم

فاملقصود بالتزاحم إذا أن تتعدد الوصايا ويزيد جمموعها على ثلث الرتكة، 
، فيقال إن 73هذه الزيادة، أو أجازوها ولكن الرتكة ال تتسع هلاومل جيز الورثة 

الوصايا قد تزامحت، أي أن املال قد ضاق عن تنفيذها على الوجه الذي أراده 
  . 74املوصي

وإذا تزامحت الوصايا، فال خيلو األمر أن يكون التزاحم بني الوصايا اإلرادية 
ا اإلرادية والوصية الواجبة حيث يضيق اجلمع والتوفيق بينها، أو بني الوصاي

: وعلى ذلك تقتضي غاية حبث تزاحم الوصايا تقسيم هذا الفرع إىل مبحثني
تزاحم الوصية اإلرادية : تزاحم الوصايا اإلرادية، املطلب الثاين: املطلب األول

  .والوصية الواجبة
  تزاحم الوصايا اإلرادية: املطلب األول

                                                                                                                                                         
  .155الغازي احلسيين، خمتصر علم الفرائض، م س، ص :  انظر‐  69
  . من سورة البقرة180 اآلية ‐  70
الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  حممد كمال الدين إمام، ‐  71

  132.، ص1996، 1. والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
  .230.س، ص/ حممد أبو زهرة، م‐  72
 111.، ص8 س، ج/وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، م ‐. 184.س، ص/حممود الشافعي، م ‐  73

 عبد الودود حممد السرييت، الوصايا واألوقاف واملواريث يف الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية ‐  73
   141.، ص1997 للطباعة والنشر
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ية يف القانون املغريب، فإن دراسة نظرا للطابع الديين الذي يكتسي الوص
تزاحم الوصايا اإلرادية يستلزم التمييز بني تزاحم الوصايا يف الفقه اإلسالمي و 
: تزاحم الوصايا يف التشريع، وعلى ضوء هذا ينقسم هذا املطلب إىل فقرتني

ا تزاحم الوصاي) الفقرة الثانية(تزاحم الوصايا يف الفقه اإلسالمي، ): الفقرة األوىل(
  . يف مدونة األسرة

  .تزاحم الوصايا يف الفقه اإلسالمي: الفقرة األوىل
عاجل الفقهاء مسألة تزاحم الوصايا االختيارية وميزوا بني ثالث حاالت 

تزاحم وصايا العباد تزاحم وصايا القربات تزاحم وصايا العباد : للمزامحة
  .والقربات
  :  تزاحم وصايا العباد‐أوال

 املتزامحة كلها للعباد، كمن يوصي لزيد بوصية مستقلة  إذا كانت الوصايا
. ويوصي لعمر بأخرى وال يتسع للوصيتني ثلث الرتكة أو كلها ولو مع اإلجازة

فمذهب الظاهرية أنه ينظر إىل تارخيها مث يبدأ باألول فإذا مت الثلث بطل ما زاد 
  .75عليه

ة به مث األهم ويرى املالكية أنه جيب البدء مبا نص املوصي على البداي
  .76فاألهم واآلكد فاآلكد، تقدم أو تأخر

ويرى أبو حنيفة أن الوصية مهما زادت على الثلث ومل جيز الورثة الزائد، 
وقعت باطلة يف القدر الزائد، فيفرض أنه أوصى لكل واحد بالثلث ويقسم بينهما 

ث يف حني يرى الصاحبان أن الثل. 77الثلث بالتساوي نصفني على قدر حصتهما
يقسم بني املوصى هلما على نسبة أنصبتهم، وبه يقول الشافعية وبعض 

  . 79، ويظهر أن رأي اإلمام أبو حنيفة هو الراجح لدى احلنفية78املالكية
غري أنه يالحظ أنه مىت كانت إحدى هذه الوصايا بعني معينة أخذ املوصى 

 وصية مؤقتة له سهمه منها ال من غريها، وأنه مىت وجد بني الوصايا املتزامحة
مبرتب لشخص أو جلهة مث مات الشخص املوصى له كان نصيبه لورثة املوصي 
ألن الوصية باملرتب تنتهي مبوت صاحبها فينتقل ما بقي من الوصية إىل ورثة 
                                                 

   333.، ص3س، ج/ ابن حزم، م‐  75
   508.س، ص/ حممد التاويل، م‐  76
   549.س، ص/ حممد الزحيلي، م‐  77
  694.، ص1. ط الوصايا، دار اجليل، بريوت،  أمحد احلصري، الرتكات و‐  78
   549.س، ص/ حممد الزحيلي، م‐  79
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املوصي، وكذلك لو كانت الوصية مبرتب جلهة من جهات الرب، مث انقطعت هذه 
ألحكام سواء كانت الوصية بعني وتطبق هذه ا. 80اجلهة قبل انتهاء مدة الوصية

معينة وأخرى مببلغ من املال، وثالثة مبنفعة معني، فتقدر كل وصية ليعرف 
مقدارها، وخترج حصة كل موصى له باحملاصة أو بالتساوي على اخلالف 

  .81السابق بني املذاهب
  : تزاحم وصايا القربات‐ثانيا

ات متعددة، كأن حيصل تزاحم وصايا القربات حالة الوصية بالقربة جله
وقد ميز الفقهاء بني ما . 82يوصي للمسجد واملستشفى وفقراء البلد واحلج عنه

  .إذا كانت هذه الوصايا متحدة يف الرتبة أو متفاوتة أو خمتلطة
فإن احتدت يف الرتبة بأن كانت كلها فرائض أو مندوبات فيقدم ما بدأ به 

ملوصى به فيبطل ما بقي من املوصي أوال مث الذي يليه حىت يأيت على املال ا
الوصايا على رأي أيب حنيفة وصاحبيه، وحجتهم أن الوصايا متساوية، فريجح ما 
قدمه املوصي يف الذكر، ألن تقدميه دليل على اهتمامه به وعادة اإلنسان أن يبدأ 

كذلك إذا وقع النص على التفاوت يف املقادير فيتبع ما نص عليه . 83باألهم
 الوصايا نسبة املقادير اليت ذكرها على طريقة احملاصة املوصي، ويوزع بني

أما إن اختلفت . 84وذلك عند أئمة احلنفية خالفا لزفر الذي قال بالتساوي
درجات الوصايا، فتقدم الفرائض على الواجبات مث األقوى فاألقوى، فإن 
استنفذت الفرائض ما تنفذ فيه الوصية وهو ثلث املال، بطل ما بقي من 

 أما إذا بقي شيء من املال يف حدود الثلث، فينفذ منه ما بقي من الوصايا،

                                                 
   134.س، ص/ حممد كمال الدين إمام، م‐  80
  .233. س، ص/ حممد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، م‐  81
  . 550.س، ص/ حممد الزحيلي، م‐
  . وما بعدها134.س، ص/ حممد كمال الدين إمام، م‐

أوصى باحلج عنه، هل خيرج وصيته من رأمسال أو من الثلث، فاملالكية واحلنفية  اختلف الفقهاء فيمن ‐  82
يقولون خبروجها من الثلث سواء كانت الوصية حبج الفريضة أو التطوع أو النذر وحجتهم أن احلج يسقط 

أمسال ويذهب الشافعية واحلنابلة إىل القول بأن الوصية باحلج خترج من ر. باملوت كما تسقط الصالة والصوم
، تسميته بالدين "فدين اهللا أحق أن يقضى: " وإن تعلقت حبج الفريضة وسندهم يف ذلك حديث رسول اهللا 

 ‐ .من بعد وصية يوصي بها أو دين:   من سورة النساء11توجب إخراجه قبل الوصية لقوله تعاىل يف اآلية 
   475.س، ص/حممد التاويل، م: انظر

   696.س، ص/ أمحد حصري، م‐  83
   235.س، ص/ حممد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، م‐ .548.س، ص/ حممد الزحيلي، م‐  84
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 86، وبهذا التمييز أخذ القانون املصري85الوصايا حسب الرتتيب يف القوة
  .87والسوري والكوييت

  : تزاحم وصايا العباد والقربات‐ثالثا
 مىت كانت الوصايا خليطا من الوصايا بالقربات والوصايا للعباد وضاق 

  :ستيعابها فإنه يفرق بني صورتنيالثلث عن ا
حيث عني سهام هذه الوصايا، أو مقاديرها فإنه يقسم املال : األوىل

  .88املخصص لتنفيذها باحملاصة بنسبة هذه السهام تنفيذا إلرادته
حيث مل يبني املوصي سهام كل جهة، فقد اختلف على قولني، : الثانية

، وثانيهما يقتضي 89 قول احلنفيةأوهلما املناصفة بني حق اهللا وحق العباد وهو
تقدمي الوصايا بالواجبات مث بالقربات وما تبقى يصرف يف حق العباد ويتحاصص 

  .90فيه أهل الوصايا وهو رأي املالكية والشافعية وبعض احلنابلة
  .تزاحم الوصايا اإلرادية يف مدونة األسرة: الفقرة الثانية

 حيث 302اإلرادية يف املادة تعرضت مدونة األسرة ملوضوع تزاحم الوصايا 
إذا ضاق الثلث يف الوصايا املتساوية الرتبة حتاص أهل الوصايا : "نصت على أنه

يف الثلث، ومن كانت وصيته يف شيء معني أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه، 
ومن كانت وصيته يف غري معني أخذ حصته من سائر الثلث، يتحاص صاحب 

ويظهر من نص ". ة قيمة املعني من جمموع الرتكةاملعني باجلزء املأخوذ من نسب
املادة أن التزاحم ال يكون إال باجتماع شرطني، األول يكمن يف تعدد الوصايا 

  . والثاين يف ضيق املال املخصص لتنفيذها واحملدد يف الثلث
                                                 

 أمحد ‐ . 548س، ص / حممد الزحيلي، م‐ .234.س، ص/ حممد أبو زهرة، شرح قانون الوصية م‐  85
   697.س، ص/حصري، م

رتكة وأجازها إذا زادت الوصايا على ثلث ال ":أنه  من قانون الوصية املصري على80املادة  تنص ‐  86
الثلث على حسب  الورثة وكانت الرتكة ال تفي بالوصايا أو مل جييزوها وكان الثلث ال يفي بها قسمت الرتكة أو

   " .األحوال بني الوصايا باحملاصة، وذلك مع مراعاة أال يستويف املوصى له بعني نصيبه إال من هذه العني
إذا كانت الوصية بالقربات ومل يف بها ما  ":نه من قانون الوصية املصري على أ81تنص املادة  ‐

تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية يف االستحقاق وإن اختلفت درجاتها 
  ".قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل

   . من القانون الكوييت286 من القانون السوري واملادة 259املادة  ‐  87
   551.س، ص/حممد الزحيلي، م ‐.  وما بعدها234.س، ص/ زهرة، شرح قانون الوصية، محممد أبو ‐  88

  .697.س، ص/أمحد احلصري، م ‐
  .551. س، ص/ حممد الزحيلي، م‐  89
  .551.س، ص/حممد الزحيلي، م ‐  90
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وبذلك يكرس القانون املغريب املفهوم الفقهي لتزاحم الوصايا غري أنه ضيق 
صاب الوصية، يف حني يتسع فقها ليشمل كل الرتكة مىت جماله يف حدود ن

  .91تعددت الوصايا وفاقت الثلث وأجاز الورثة الزائد
وحتديد التزاحم يف الثلث هو ما تسري عليه حمكمة النقض، وهكذا جاء يف 

لكن حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا استبعدت : "قرارها
لشيء املقضي، واملستدل بها باألحكام املشار إىل احلجية اليت مينحها القانون ل

مراجعها بالوسيلة، والقاضية بإجراء قسمة مبا هو مقرر يف باب القسمة من جواز 
نقضها لوارث ظهر لتمامها دون املنزلني واملوصى هلم، وقضت تبعا لذلك 

 ، تكون...باستحقاق املوصى هلم واملنزلني للثلث الواحد من تركة موروث اجلميع
  92..."قد طبقت القانون تطبيقا سليما 

وحتديد القانون املغريب للتزاحم يف ضيق جمال الثلث ينسجم مع اعتباره 
إجازة الورثة للزائد على الثلث عطية إنشاء بناء على املشهور يف املذهب 

  . 93املالكي
والتفسري املوسع للتزاحم ينطلق من مذهب احلنفية و بعض احلنابلة الذين 

إجازة الورثة ملا زاد على الثلث تنفيذ لوصية املوصي، وأنها مبتابة ترك يرون أن 
وأنه مىت حصل التزاحم وقع التحاصص بني أهلها مىت كانت . 94حقهم يف الرد

، 95الوصايا متساوية الرتبة بغض النظر عما إذا كانت الوصية مبعني أو غري معني
شيء ومن كانت أما من كانت وصيته يف شيء معني أخد حصته من ذلك ال

حصته من غري معني أخد حصته من سائر الثلث وإن اشرتكا حتاصصا على 
أما إن مل تكن الوصايا متساوية يف الرتبة . نسبة قيمة املعني من جمموع الرتكة

فالعمل مبا هو جار عليه احلكم يف املذهب املالكي حبكم اإلحالة املنصوص 
فإن نص املوصي على تقدمي وصية  من املدونة وعلى ذلك 400عليها يف الفصل 

                                                 
حممد  ‐. 230.س، ص/حممد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، م ‐. 184.س، ص/حممود الشافعي، م ‐  91

   141.س، ص/حممد السرييت، م ‐. 546.س، ص/ مالزحيلي،
 .2010‐1‐2‐483 ملف عدد 28/2/2012 الصادر بتاريخ 160 قرار حمكمة النقض عدد ‐  92

   .269.س، ص/ حممد التاويل، م‐  93
  .268.س، ص/ حممد التاويل، م‐  94

   175.س، ص/األسرة، م  دليل عملي ملدونة‐  95
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: على أخرى فالعمل على ذلك، وإن مل يكن فتقدم حقوق العباد وهي أربعة
  .97وصداق املريض 96الديون، والتربعات وفك األسري

فديون العباد الثابتة بالبينة أو بإقرار املوصي يف الصحة أو املرض ملن ال 
بها أم ال، وحجة املالكية يف يتهم أوىل بالتقدمي وخترج من رأمسال متت الوصية 

تقدمي ديون العباد على ديون رب العباد أن العبد يف حاجة إىل دينه واهللا سبحانه 
وتعاىل مستغين عنها، مث يليها يف الرتبة التربعات يف حال املرض ألنها الزمة 
بالعقد ولو أوصى بتأخريها رتبة مل تصح وصيته بتأخريها، مث فك األسري مث 

تزوج يف مرضه ودخل بزوجه ومات من مرضه ألن حق املرأة يف صداق مريض 
مث بعد حقوق العباد تأيت يف الرتبة حقوق اهللا سبحانه . الصداق تقرر بالبناء

الزكاة، زكاة الفطر، كفارة الظهار والعقل، وكفارة : وتعاىل وفقا للرتتيب اآليت
  .98اليمني فكفارة الفطر، فكفارة التأخري على تفصيل يف املذهب

  تزاحم الوصية اإلرادية والوصية الواجبة: املطلب الثاين
تزاحم الوصية اإلرادية يف شكلها العام أو يف صورة التنزيل مع الوصية 

 اجتماعهما واجتماع الوصيتني لألحفاد واألسباط، أ: الواجبة قد يأيت على شكلني
  .ألشخاص خمتلفة

والوصية الواجبة لنفس ففي احلالة األوىل، حيث جتتمع الوصية اإلرادية 
الشخص أو ألشخاص متعددين غري أنه من بينهم املستفيدون من الوصية 
الواجبة كأن يوصي اجلد أو اجلدة ألحفاده وأسباطه الذين توىف والدهم أو أمهم 
                                                 

 إىل 633 الذي خيضع ملسطرة اإلكراه البدين، طبقا للفصول  على أنه الشخص ميكن تأويل فك األسري‐  96
، فتقدم الوصية له وفقا للرتتيب السابق ألداء ما عليه من ديون، حىت يطلق 20/2/1961وظهري . ج.م. من  ق647

  .سراحه
حلقوق ويبدو من املفيد اإلشارة إىل أنه سبق للملكة املغربية، أن صادقت على االتفاقية الدولية املتعلقة با

وأن هذه االتفاقية متنع من . 3/5/1970، مبوجب الظهري الصادر يف 16/12/1966املدنية والسياسية، املؤرخة يف 
 تطبيق اإلكراه البدين يف الديون التعاقدية، وبذلك تعارضت مع مقتضيات ظهري 11خالل مقتضيات فصل 

. ة عموما، مما تسبب يف تعارض أحكام القضاء الذي جييز تطبيق اإلكراه البدين يف القضايا املدني20/2/1961
 إىل أن اإلكراه البدين يف الديون التعاقدية مل يعد مشروعا 9/4/1997حيث ذهب اجمللس األعلى يف قرار له بتاريخ 

مث يعود يف ). 170.  ص52قرار منشور مبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد . (بعد مصادقة املغرب على االتفاقية
 10/6/1997قرار صادر يف . ( املنظم لإلكراه البدين ال زال ساري املفعول20/2/1961ي بأن ظهري قرار ثان فيقض

  .) وما بعدها32. ص54 و53منشور مبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 
 :   انظر‐وللمزيد حول املوضوع، 

F.P. Blanc et A. lourde: De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle une conséquence 

d’adhésion du Maroc au pacte international relatif au droits civils et politiques R.M.D. p. 247 et suiv. n° 15 

  .  املقصود كالئ الصداق الذي يف ذمة املوروث الذي مات من مرض املوت‐  97
   . وما بعدها509.س، ص/ حممد التاويل، م: انظر‐  98
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جبزء من الرتكة، مث ميوت اجلد أو اجلدة، ثبتت هلؤالء األحفاد أو األسباط 
تقتضي هذه الصورة استخراج الوصية مبفردها ف. الوصية الواجبة حبكم القانون

ومقارنتها حبصة الوصية اإلرادية، فإن تساويا فال إشكال لعدم التفاوت، وإن 
زادت قيمة الوصية الواجبة على قيمة الوصية اإلرادية نفذت الوصية الواجبة يف 

  .حدود الثلث
لوصية وإن زادت قيمة الوصية اإلرادية على قيمة الوصية الواجبة نفدت ا

فيتحصل أنه عند اجتماع الوصيتني تنفذ الوصية األكثر . اإلرادية يف حدود الثلث
أما يف احلالة الثانية، حيث تكون الوصية ألشخاص خمتلفني، ومن ذلك . 99قيمة

  .أن تكون الوصية اإلرادية لشخص وجتب الوصية الواجبة لألحفاد أو األسباط
 هذه الوصايا متساوية يف ويضيق الثلث عن محل الوصيتني، فهل تعترب

الرتبة حيث يتحاصص أهلها فيما بينهم يف ثلث الرتكة أم يقدم بعضها على 
البعض؟ واجلواب يقتضي التعرض ملوقف الفقه أوال، مث ملوقف حمكمة النقض 

  . ثانيا
  موقف الفقه : الفقرة األوىل

ونة مل حاصل أقوال الفقهاء يف املسألة مرده إىل ثالثة آراء بسبب أن املد
  . تتعرض إىل هذه املسألة بالبيان

 يذهب عبد الرمحان بلعكيد إىل القول بأن األولوية للوصية :الرأي األول
الواجبة ثابتة، وتستخرج قبل الوصية اإلرادية مبا فيها التنزيل ولو بدون نص 
صريح، فهي من باب حتصيل احلاصل ومن تطبيقات املبادئ العامة اليت تطبق 

، ألن القانون وصفها بالوصية الواجبة، أي الوصية اليت خترج من ولو بدون نص
الرتكة وجوبا بقوة القانون وإن مل تستغرق الوصية الواجبة الثلث فإن الباقي 
تتزاحم فيه الوصايا اإلرادية باحملاصة ما مل جيز الورثة الرشداء ما تعدى 

عض التشريعات  تأثر كثريا مبا ذهبت إليه ب101، ويظهر أن هذا الرأي100الثلث
العربية اليت أخذ عنها القانون املغريب الوصية الواجبة كالقانون السوري الذي 
                                                 

  .157.س، ص/الغازي احلسيين، خمتصر علم الفرائض، م ‐  99
  . وما بعدها275. س، ص/عبد الرمحان بلعكيد، علم الفرائض، م ‐

 . وما بعدها276.س، ص/عبد الرمحان بلعكيد، علم الفرائض، م ‐  100

ل  حممد القدوري، تأمالت يف أحكام الوصية الواجبة يف ضوء مدونة األحوا‐:  االجتاه نفسيف و‐  101
بأن صيغة : "معلال وجهة نظره وما بعدها، 63.، ص1999 سنة 19الشخصية املغربية، جملة اإلشعاع، عدد 

، ويظهر من حديث يل معه أنه تراجع عن رأيه، وكان قد "الوجوب تقتضي التفضيل والتقدمي عند التزاحم
 . وزيادةوعدين بأن ميدين به مكتوبا لكنه حلد اآلن مل يفعل، وعند ي له سبعون عذرا،
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نص على أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية يف االستيفاء من 
  . 103، مع العلم أن التشريع املصري قد سار يف نفس االجتاه102ثلث الرتكة

لوصية الواجبة عن القانون السوري واحلال أن املشرع املغريب رغم أخد ا
حبيث تكاد تكون أحكام القانونني متطابقة، فإنه تعمد عدم النص على أن 
الوصية الواجبة مقدمة على الوصية االختيارية، وهو بفعله ذاك يكون قد 

  .استبعد ذلك املقتضى الذي ينص عليه القانون السوري
جتماع الوصية االختيارية ويذهب بعض الباحثني إىل القول بأنه يف حالة ا

  : والوصية الواجبة مييز بني حالتني
 إذا تعلق األمر بشخص واحد فتطبق الوصية االختيارية دون :األوىل

  .الواجبة
 إذا تعلقت كل واحدة منهما بشخص غري الشخص الذي تعلقت به :الثانية

وهو ما األخرى، ففي هذه احلالة تقدم الوصية الواجبة على الوصية االختيارية 
  .104سارت عليه معظم التشريعات احلديثة

 يذهب حممد رياض وهو من أعىت خصوم الوصية الواجبة :الرأي الثاين
إىل القول بأن الوصية اإلرادية أوىل بالتقدمي عند التزاحم مع الوصية الواجبة ألن 

من بعد وصية يوصي بها أو : الوصية اإلرادية واجبة بنص قطعي وهو قوله تعاىل
، يف حني أن الوصية الواجبة وقع تشريعها بقانون بناء على اجتهاد دين

 من 297مضطرب، وحياول حممد رياض تأصيل املسألة على أساس الفصل 

                                                 
  ... ‐ 1"  : على ما يلي1953 من قانون األحوال الشخصية السوري لسنة 257تنص املادة  ‐  102

  ."  هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية يف االستيفاء من ثلث الرتكة– 2
لى غريها الوصية الواجبة مقدمة ع" : على أن اليت تنص من قانون الوصية املصري78املادة : نظر ا‐  103

  ...."من الوصايا 
تقدمي الوصية الواجبة على الوصية :  "... صري أنملجاء يف املذكرة التفسريية ملشروع قانون الوصية او

  .." أمحد وما روي عن طاوس اإلمام مما نقله ابن مفلح عن يؤخذاالختيارية 
 حال حياته إىل غريه اإلنسانميلكه  بك ومن معه انتقال ما كان إبراهيمنص املذكرة التفسريية، أمحد يراجع 
   1046.س، ص/بعد موته، م

حممد أكديد، الوصية، عرض قدم ضمن األيام الدراسية حول مدونة األسرة، سلسلة الندوات،  ‐  104
   .63. ص، 2004 .طمنشورات املعهد العايل للقضاء، طبعة مكتبة دار السالم، 

قليد ألن احلالة األوىل اليت أشار إليها تستلزم ترجيح ويظهر أن هذا الرأي مبين على جمرد التخمني والت
الوصية األكثر قيمة ونفعا للموصى له فإن كانت الوصية اإلرادية حتقق ذلك فهي أوىل بالتقدمي وإن كانت الوصية 

   275.صس، /خمتصر علم الفرائض، ماحلسيين، الغازي : ظر ان‐ .الواجبة كان العمل بها
هي كما حياول يحمل خالف بني ثالث آراء وفق ما جيري بيانه، وليس األمر بالبدأما الصورة الثانية فهي 

     .الباحث الرتويج له يف األيام الدراسية ملدونة األسرة وتقدميه كأنه من املسلمات
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مدونة األحوال الشخصية امللغاة اليت حتيل على الراجح أو املشهور أو ما جرى 
 اهللا به العمل من مذهب اإلمام مالك فيقول مبا أن من أصول املذهب كتاب

، واملفسرون من بعد وصية يوصي بها أو دين: الكرمي وفيه قول اهللا تعاىل
متفقون على أن املقصود بالوصية هو الوصية اإلرادية اليت حيددها املرء 
بإرادته ويقدر نسبتها بنفسه، وأن احلكم يف هذه املسألة هو الراجح يف املذهب 

ه يتساءل متعجبا كيف يؤخر ما نص لقوة دليله، إذ ال أقوى من نص الكتاب بل أن
عليه القرآن وأراده الرمحان، ويقدم ما اضطرب فيه فهم اإلنسان، ويضيف بأن 
الوصية الواجبة شيء عارض طارئ على األمة واألصل يف األمور العارضة العدم، 

  .105حىت إذا زالت من املدونة، بقي األصل وهو الوصية اإلرادية مبا فيها التنزيل
 هذا الرأي ينطلق من رفضه املبدئي لتقنني الوصية الواجبة ومن والواقع أن

واحلال أن السياسة الشرعية متغرية يف املكان . 106تعصبه للمذهب املالكي
متطورة يف الزمان وأن منهجية التقنني جتيز لويل األمر أن يتخري من خمتلف 

 منظور املذاهب املعتربة ما فيه مصلحة األمة من أحكام وقواعد، فالفقه يف
جيوز االنتقال من مجيع : "منهج التقنني مذهب واحد ويف ذلك يقول القرايف

املذاهب بعضها إىل بعض يف كل ما ال ينقض فيه حكم حاكم وذلك يف أربعة 
، ومل خيرج "107أال خيالف اإلمجاع والقواعد أو النص أو القياس اجللي: مواضع

ملذاهب املعتربة، فمذهب ابن املشرع املغريب يف تقنينه للوصية الواجبة عن ا
حزم الذي أخذت عنه الوصية الواجبة حمرتم وله موقع بني املذاهب وختري 
املشرع ألحكامه من املذاهب هو اجتهاد انتقاء ال اجتهاد ابتكار واختيار املشرع 

لذلك يبقى الرأي الثاين حسب تقديري . لرأي فقهي معني مهما كانت رتبته يقويه
  .108تهاديا، وكل جمتهد مصيباملتواضع رأيا اج

 يذهب هذا الرأي إىل القول بأن نصوص القانون سواء يف :الرأي الثالث
مدونة األحوال الشخصية امللغاة أو يف مدونة األسرة فضلت السكوت عن 
إشكالية تزاحم الوصية اإلرادية مع الوصية الواجبة على الرغم من مرجعيتهما 
                                                 

   252.س، ص/ حممد رياض، أحكام املواريث، م‐  105
وع وأن القول بالوجوب ال سند له لكون والفر لألصول إن الوصية الواجبة بهذا املدلول خمالفة"  :يقول ‐106

 منسوخة عند اجلمهور مث لو ذهبنا مع فريق القائلني بالوجوب لألقارب، وأن اآلية غري منسوخة ااآلية املستدل به
وهو عند األقلني، فقصر الوجوب على األحفاد الذين ميوت أبوهم قبل جدهم من باب التخصيص دون خمصص، 

 ." بهذا املفهوم غريبة التصور دخيلة على املذاهب اإلسالمية ومنها املذهب املالكيكانت الوصية الواجبة لذلك
  . وما بعدها236.س، ص/ حممد رياض، أحكام املواريث، م‐

حممد املختار السوسي، اجملموعة الفقهية يف الفتاوى السوسية، جامعة القرويني، منشورات كلية  ‐  107
   19. ص1 ية رقمثراتكادير، سلسلة كتب أالشريعة 
  ملا بلغ اجملهود من فعل إمكان       كم ذو اجتهاد مل يؤمت و إن هفا    : يقول الناظم ‐  108
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لعربية األخرى اليت نصت صراحة على تقدمي التارخيية املستقاة من القوانني ا
الوصية الواجبة على الوصية اإلرادية، وأن هذا السكوت املتعمد للقانون رغم 

 يفسر على أنه يريد شيئا 2000 والتغيري سنة 1993خضوع املدونة للتعديل سنة 
آخر غري تقدمي إحدى الوصايا على األخرى، ألنه لو كانت نية املشرع متجهة إىل 

دمي الوصية الواجبة على غريها لنص عليها يف بداية تقنينه هلا أو حينما تق
وأنه ملا كان ذلك يبقى احتمال اعتبار مجع الوصايا . عدهلا، أو ملا مشلها بالتغيري

متساوية يف الرتبة، وهو ما يستوجب إخراج مجيع الوصايا من الثلث إذا ضاق 
 من 302اصص، موضوع املادة عنها ورفض الورثة الزائد، وفقا لقاعدة التح

 ويظهر الوقوف عند هذا الرأي أوىل، ألن سكوت القانون عن 109مدونة األسرة
تقدمي وصية على أخرى ال يفسر بأنه أراد تقدمي الوصية الواجبة ألن مصدرها 
القانون، ألنه لو أراد ذلك لنص عليه نصا وهو يستعري نصوص الوصية الواجبة 

يفسر سكوته بأنه سوى بني الوصايا مجيعها يف الرتبة ولكن . من القانون السوري
وصية أو تنزيال أو وصية واجبة الكل نطاقه الثلث يتحاصص فيه إال أن جييز 
الورثة، فالعمل على ذلك وإىل هذا الرأي الثالث أشار الدليل العملي ملدونة 

  . 110األسرة
  موقف حمكمة النقض : الفقرة الثانية 

لنقض أنها أخذت يف ظل سريان مدونة األحوال يظهر من قرارات حمكمة ا
الشخصية امللغاة بالرأي القائل بأن الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا 

 من مدونة 266بأنه من املقرر مبقتضى الفصل : "االختيارية، وهكذا قضت
األحوال الشخصية أن الوصية الواجبة مقدمة يف التنفيذ على مجيع الوصايا 

 بهذا الوضع تعترب واجبا أصليا على أساسه يقدر ما يستحقه االختيارية، وهي
املستفيد من الوصية االختيارية، فإن كان مساويا حلظه من الوصية الواجبة أخذ 
وإال وجبت تسويته معها زيادة أو نقصانا،وأجاز الورثة ما زاد، واحملكمة ملا 

ني يف النقض أعملت رسم التنزيل دون أن تأخذ بعني االعتبار حظوظ املطلوب
بالوصية الواجبة اليت هي دون القدر الذي ينوبهم بالتنزيل، تكون قد أساءت 

  111 ." املذكور، وعرضت قرارها للنقض268تطبيق الفصل 

                                                 
 العلمي احلراق، مدونة األسرة والتوثيق العديل دراسات وتعليق، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ‐  109

  . وما بعدها145. ص2000الرباط، الطبعة األوىل سنة 
  .217.س، ص/لي ملدونة األسرة، مالدليل العم ‐  110
 .97‐1‐43962 يف امللف 27/12/2001 بتاريخ 1175 قرار اجمللس األعلى عدد ‐  111
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وهو نفس الرأي الذي عاودت تأكيده وهي تطبق مدونة األسرة ولكن بتعليل 
 الواجبة لكن حيث إن األصل الشرعي للوصية: "...آخر، وهكذا جاء يف قرارها

على املشهور مقدمة على الوصية اإلرادية ولو بدون نص صريح، ألن القانون 
وصفها بالوصية الواجبة فتخرج من الرتكة وجوبا بقوة القانون، وأنه إذا مل 
تستغرق الوصية الواجبة الثلث فإن الباقي تتزاحم فيها الوصايا اإلرادية 

 الثلث، ومن مث فإن احملكمة ملا باحملاصة ما مل جيز الورثة الرشداء ما تعدى
قضت بتقدمي الوصية الواجبة على الوصية اإلرادية تكون قد بنت قضاءها على 
أساس له أصله يف الفقه الراجح والقانون،وعللت قرارها تعليال كافيا، وما بالسبب 

 128 وهو نفس القضاء الذي أكدته يف قرارها عدد 112."غري قائم على أساس
حكم تزاحم الوصايا اإلرادية ولو كانت مبعني أو بغري معني، والذي بينت فيه 

أنه جيب على احملكمة أن تبحث يف : "...والتنزيل والوصية الواجبة، وهكذا قضت
إخراج ثلث الرتكة على أن يكون املعني للوصية اإلرادية ضمنه باعتباره خمصصا 

لوصية الواجبة للوصايا سواء كانت مبعني أو بغري معني وللتنزيل كذلك، أو ا
باعتبارها مقدمة قانونا مث بعد ذلك تقدم أصحاب الوصية الواجبة يف أخد 
حقوقهم من الثلث املذكور خارج املعني للوصية اإلرادية إن أمكن وإن فضل 
شيء عن ذلك كان ألصحاب الوصية اإلرادية على أن يكون يف املعني ما أمكن، 

اء قرارها غري معلل تعليال صحيحا، وملا مل تراع هذه القواعد الفقهية فقد ج
  ".113وهو مبثابة انعدامه ومعرضا للنقض

وحمكمة النقض بقضائها املتواتر هذا، وهي تتحرك يف مساحة اجتهادية 
تكون قد أرست القاعدة وحسمت اخلالف وعبدت الطريق حملاكم املوضوع يف 

  . كثري من مسائل الوصية الواجبة
 واحلاجة تدعو إىل تسجيل ث نهايته،إىل هنا بلغ موضوع البح: خامتة

  :املالحظات اآلتية
 أن املشرع املغريب رغم انتصاره لفكرة تقنني أحكام الوصية الواجبة ‐

وصياغتها يف نصوص تشريعية، فال يزال تنظيمه ألحكامها متواضعا وحمدودا كما 
  . مت بيان ذلك يف حمله

ظهر ذلك يف ترتيب  ضعف املشرع املغريب يف صناعة النص التشريعي، وي‐
النصوص التشريعية وتبويبها وعالمة ذلك الوصية الواجبة، واليت عاجلها املشرع 
                                                 

 .2006‐1‐2‐510 يف امللف 14/3/2007 بتاريخ 155 قرار اجمللس األعلى عدد ‐  112

 .2010‐1‐2‐177 ملف عدد 21/2/2012 بتاريخ 128 قرار حمكمة النقض عدد ‐  113
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مرتني ضمن الكتاب املتعلق باملرياث، واحلال أن مكانها الطبيعي هو كتاب 
الوصية كما جيهر بذلك امسها، مما ترتب عن ذلك خلط يف فهم بعض أمورها 

 .وفق ما مت بيانه

اإلحالة على الفقه املالكي يف مجيع املسائل املتعلقة  اعتماد تقنية ‐
بالوصية الواجبة، رغم أن منهجية التقنني اليت اختارها يف تشريع أحكامها 

 أخذ الوصية من املذهب هذلك أنتتجاوز املذهب املالكي يف كثري من الفروع، 
رفها الظاهري ومع ذلك حييل على املذهب املالكي واحلال أن هذا األخري ال يع

، ومن أوىل بالتقدمي عمق اخلالف يف نصابها وطريقة استخراجهامما وال ينظمها 
  عند تزامحها مع غريها من الوصايا ؟

لذا أقرتح مبا أن أصل املسألة املكون للمادة التشريعية للوصية الواجبة 
مأخوذ من غري املذهب املالكي، فإن اإلحالة جيب أن ترجع إىل املذهب الذي 

التشريع مادته، فإذا كان األصل يف األخذ بالوصية الواجبة هو املذهب أخد منه 
الظاهري، فيجب الرجوع خبصوص تفريعاتها غري املنصوص عليها يف التشريع 
إىل ذلك املذهب، مع حتديد الئحة الكتب اليت يرجع إليها يف هذا املذهب، 

عليها يف وبذلك يتضح أن اإلحالة املطلقة على املذهب املالكي املنصوص 
  . من مدونة األسرة إحالة عامة وغري دقيقة400املادة 

 ويف انتظار أن يأخذ هذا االقرتاح طريقه إىل التشريع، أرى أن على القضاء 
أن يقوم بدوره يف تصحيح القانون، وتتميمه على النحو الذي حيقق نوعا من 

جتهاد العاقل االتساق بني النص والفقهي والنص التشريعي، وذلك بتفعيل دور اال
الذي يتدبر النصوص وبتمعنها حبس العدل، وبدافع االحرتام للمنطق التشريعي، 
الذي ينظر إىل الفقه اإلسالمي باعتباره وحدة كاملة ال مذاهب متفرقة، وينظر 
إىل التشريع كوحدة متناسقة تنظم القواعد الكلية، وهذا ما تسعى إليه حمكمة 

   .هللا، وهو مقصد قضاتهاالنقض يف تبتل ال يعلمه إال ا
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  اجلزء الثالث
  قرارات الغرفة التجارية
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  1306 ار عددرالق

  2011  نونرب 3الصادر بتاريخ 
  906/3/2/2010 عددالتجاري لف يف امل

 

  
  . جوهر العيب‐ ضمان العيب اخلفي ‐ سيارة ‐بيع 

جمرد ثبوت عيب خفي يف السيارة املبيعة، ولو بإقرار منتجها، غري 
إذ أنه من بني الشروط املوضوعية املتعلقة كاف لقيام ضمان البائع، 

 من قانون 549جبوهر العيب  أن يكون مؤثرا حبسب مدلول الفصل 
االلتزامات والعقود، فإذا مل ينقص العيب من قيمة الشيء املبيع أو من 
االنتفاع به إال نقصا يسريا، ومل جيعله غري صاحل لالستعمال فيما أعد له 

  .  ال يتحققحبسب طبيعته، فإن الضمان 
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبة 
 مقاال إىل احملكمة 21/1/2008شركة البناء وصنع املواد اإلمسنتية قدمت بتاريخ 

ن  اشرتت م19/12/2006التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 
أربع شاحنات أدت مثنها وشرعت بعد تسلمها يف " شركة سكانيا"الطالبة 

استعماهلا، وبعد مدة وجيزة ظهرت بها عيوب وأعطاب بأجزائها وتعطلت معها 
 قصد التدخل لإلصالح 30/5/2007عن العمل، فأخربت البائعة بتاريخ 

ل فاستجابت لذلك وطلبت استقدام الشاحنات ألحد فروعها مبراكش من أج
املعاينة واإلصالح لكن دون حصول أي إصالح، وبعد تبادل الرسائل بسبب 
أعطاب أخرى بالرغم من اإلصالح فإن األعطاب بقيت على حاهلا، فطلبت من 
املدعى عليها استبدال الشاحنات لكنها رفضت، فاستصدرت أمرا استعجاليا 

يكية، عني هلا  بإجراء خربة ميكان1954/2007 يف امللف عدد 30/1/2008بتاريخ 
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اخلبري السيد احلبيب الشعايل الذي أجنز تقريرا أكد فيه بصفة قطعية العيوب 
واألعطاب الالحقة بالشاحنات واملتمثلة يف عيوب يف الصنع على مستوى 
الصفحات اخللفية ذات التحمل القوي وغري املستوية وغري املتمركزة يف أماكنها، 

هذه العيوب بإرساهلا إشعارا تقنيا مكتوبا وأن الشركة السويدية األم معرتفة ب
شركة "ومصورا تبني فيه كيفية اإلصالح فعليها إرجاع مجيع الشاحنات إىل 

حىت ميكن إصالحها جذريا، أما اإلصالح املؤقت فهو غري جمد كما وقع " سكانيا
إلحدى الشاحنات اليت أخضعت لإلصالح واليت بعد جتربتها تبني أن النتيجة 

ال يرى " شركة سكانيا" وأن العيب احلاصل باملضخة، وأن مدير غري مرضية،
مانعا من إصالحها على حسابه بعد جتديد الضمان وأن املدعى عليها مل تف 
بالتزامها باعتبارها صانعة وبائعة وأن مدة الضمان حمددة يف سنة، وأن املشرتية 

حلكم على متضررة من عدم إصالح الشاحنات وعدم إمكان إصالحها، ملتمسة ا
املدعى عليها باستبدال الشاحنات األربع بأخرى من صنف آخر صاحل 

 درهم وإجراء خربة لتحديد 200.000لالستعمال وأداء تعويض مسبق قدره 
التعويض عن األضرار جراء األعطاب املستمرة للشاحنات نتيجة التوقف عن 

واب انتهت استعماهلا أو استعماهلا استعماال غري جمد وحفظ حقا، وبعد اجل
القضية بصدور حكم قضى بإبدال املدعى عليها للشاحنات األربع من نوع 

 19/12/2006 بتاريخ 1302411سكانيا املبيعة للمدعية موضوع الفاتورة رقم 
بأخرى صاحلة ومن نفس النوع مع الصائر مع رفض ما زاد على ذلك استأنفته 

ستئناف التجارية مبقتضى الطالبة أصليا واملطلوبة فرعيا، وأيدته حمكمة اال
  .القرار املطلوب نقضه

 جمتمعتني املتخذتني من التناقض يف يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية
التعليل املوازي النعدامه وخرق القانون ألن القرار االستئنايف بتأييده احلكم 

تعمال االبتدائي يكون قد تبىن علله وحيثياته الذي أكد أن استمرار املطلوبة يف اس
الشاحنات ال يدحض وجود العيب، وهذا دليل قاطع على أن العيب املتحدث 
عنه مل يكن مؤثرا وليس على درجة من اجلسامة ألنه مل ينقص من املنفعة 

ع .ل. من ق549العادية للشاحنات وال من قيمتها واعتمد مقتضيات الفصل 
 من قيمته نقصا بتأكيده على أن البائع يضمن عيوب الشيء املبيع اليت تنقص

حمسوسا أو اليت جتعله غري صاحل الستعماله فيما أعد له، يف حني رد نفس 
احلكم طلب التعويض املقدم من املطلوبة بعلة أن هذا الطلب غري مربر ألنه 
تبت للمحكمة استمرارها يف استعمال الشاحنات برغم العيب املوجود فيها والذي 

ث ضجيج من الشاحنات ومل حيل دون كان يف أقصى أحواله يتسبب يف انبعا
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استعماهلا طوال املدة اليت بقيت عندها، وأن اعتماد القرار على حيثيتني 
متناقضتني باعتباره من جهة أن العيب املوجب للضمان هو الذي ينقص من 
قيمة الشيء املبيع نقصا حمسوسا أو الذي جيعله غري صاحل لالستعمال فيما 

طلب التعويض املقدم من املطلوبة بعلة أن هذا أعد له، ومن جهة أخرى رد 
العيب مل حيل دون استعمال الشاحنات موضوع البيع طيلة املدة اليت بقيت 

ع والذي وضع األسس .ل. من ق549عندها واختار عدم إعمال مقتضيات الفصل 
لضمان عيوب الشيء املبيع وفرق بني العيب املوجب للضمان والذي ال خيول 

ه إذا كان ما تزعمه املطلوبة صحيحا فإن ذلك يقتضي منها أن ذلك، مضيفة أن
تضع رهن إشارة الطالبة الشاحنات موضوع النزاع ال أن تستمر يف استعماهلا ملا 

 سنوات وجتين أرباحها مما يؤكد على أن الشاحنات صاحلة 3يزيد عن 
ة لالستعمال، وأن ما علل به القرار من أن العيب املزعوم أقرت به الطالب

 تقرير حيب ال يرتكز على أساس وفيه حتريف واقرتحت حلوال استنادا إىل
ملضمون الوثائق املعروضة واليت تشرح فيها املسألة التقنية املعتربة عيبا من 
املطلوبة وال متثل إقرارا، وهو ما أكده مسؤوهلا أمام اخلبري ملا اعترب أن ما 

يبقى أمرا عاديا، مث إن القرار تشكوه املطلوبة من صداع على مستوى الشاحنات 
ع حني أكد .ل. من ق549املطعون فيه استند يف تعليله على مقتضيات الفصل 

على أن البائع يضمن عيوب الشيء املبيع اليت تنقص من قيمته نقصا حمسوسا 
أو اليت جتعله غري صاحل الستعماله فيما أعد له، وكذا على مقتضيات الفصلني 

نون وأخذ باآلثار القانونية اليت ترتبها مقتضيات الفصلني  من نفس القا557 و556
ع هي الواجبة التطبيق على النازلة .ل. من ق549األخريين وأن مقتضيات الفصل 

ملا ثبت للمرجع االستئنايف صالحية الشاحنات األربع لالستعمال فيما أعدت له 
ضيات الفصل بدليل أنها مازالت تستعمل من قبل املطلوبة وأن عدم إعمال مقت

  . املذكور يشكل خرقا للقانون
حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة، ذلك أن حمكمة االستئناف التجارية 

أن احلكم كان معلال تعليال "مصدرة القرار املطعون فيه ملا عللته مبا مضمنه 
قانونيا ومنطقيا معتمدا على خربة أثبتت العيب يف الصنع الذي أقرت به الشركة 

قرتحت له حلوال استنادا إىل تقرير حيب، وأن االستمرار يف استعمال املصنعة وا
الشاحنات املعيبة ال ميكن أن ينفي عن هذه العيب، وأنه ما دام أن املسألة 
تتعلق ببيوع املثل فإنه ميكن للطرف املشرتي أن يطلب تسليم مثلها من النوع 

 املقدم من املطلوبة ، مث إنها يف رد هذا االستئناف الفرعي"خالية من العيب 
أن املستأنف عليها أصليا استمرت يف استعمال الشاحنات املبيعة فإنه " عللته 
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، معتربة عن غري صواب أن جمرد ثبوت العيب "ليس هناك أي مربر للتعويض
باملبيع كاف لثبوت الضمان دون أن تربز ما إذا كان العيب الالحق بالشاحنات 

ي ينقص نقصا حمسوسا من قيمة املبيع أو موضوع الضمان هو من النوع الذ
الذي جيعله غري صاحل لالستعمال حبسب طبيعته أو تنقص من قيمته نقصا 
يسريا أو من االنتفاع به رغم ثبوت استغالل الشاحنات موضوع النزاع من قبل 
املطلوبة، فجاء قرارها على النحو املذكور معلال تعليال ناقصا ينزل منزلة 

 . نقضهانعدامه ويستوجب

  
  لـهـذه األسـبـاب
  .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

 ‐ السيدة خدجيـة الباين : املقرر‐ عبد الرمحان مزور السيد:رئيسال
  . احممد بلقسيوية السيد:احملامي العام
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  180 ددعالقرار 

  2011  فرباير 3الصادر بتاريخ 
  513/3/3/2007 عدد التجاريلف يف امل

 

  
 إلغاء احلكم بتمديد التصفية ‐ إبطال ‐ باملزاد العلين بيع عقار

  .القضائية
ما دام قد مت إلغاء احلكم بتمديد التصفية القضائية إىل مسري 
املقاولة فإنه حيق له املطالبة بإبطال البيع باملزاد العلين اجملرى على 
أحد ممتلكاته العقارية تنفيذا للحكم املذكور، على اعتبار أن الطعن 

لبطالن ال ينصب على اإلجراءات السابقة على البيع باملزاد العلين تبعا با
 من قانون املسطرة املدنية، وإمنا األمر يتعلق 484ملقتضيات الفصل 

بالسند القانوين الذي مت مبوجبه بيع العقار، إذ أن القاعدة املقررة أن ما 
  .بين على باطل فهو باطل

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

 4832ستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه بالنقض عدد حيث ي
 يف 17/10/2006الصادر عن حمكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

تقدم مبقال إىل ) م( أن املطلوب يف النقض السيد سامل 295/06/14امللف عدد 
 فيه أن املدعى ، عرض16/10/2001احملكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

سبق له أن استصدر حكما يقضي بالتصفية القضائية ) ح(عليه السيد الشرقي 
، وأنه تقدم 26/7/1999للشركة الدولية لإلمارات مبقتضى احلكم الصادر بتاريخ 

 ‐ إىل مسريها 26/7/1999بطلب آخر يرمي إىل متديد أثر احلكم الصادر بتاريخ 
 يف امللف التجاري عدد 25/10/1999  فحصل على حكم بتاريخ‐أي املدعي 

 قضى بتمديد التصفية القضائية للمدعي، وأنه بناء على هذا احلكم 7328/99
بادر إىل حتريك مسطرة بيع عقار ميلكه املدعي عن طريق املزاد العلين 

وأن املدعي ملا . 8077/03واستطاع أن يبيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 
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ع على احلكم الذي بين عليه بادر إىل استئنافه فأصدرت علم بذلك البيع واطل
 قرارا 2826/2000 يف امللف التجاري عدد 23/2/2001حمكمة االستئناف بتاريخ 

بإلغاء احلكم القاضي بتمديد التصفية القضائية للطاعن وحكمت بعد ذلك 
برفض الطلب، كما قضت يف مسطرة أخرى بإلغاء احلكم القاضي بتصفية 

دولية لإلمارات، ونظرا إىل أن البيع القضائي للعقار واملنقول ما هو إال الشركة ال
عقد بيع عادي جيب أن تتوفر فيه مجيع شروط عقود البيع ومنها رضائية 
األطراف، وأن طبيعته القانونية هذه جتعله مثل باقي العقود األخرى معرضا 

رار القاضي بإلغاء لإلبطال والبطالن حسب احلاالت، وأن النتيجة املنطقية للق
احلكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية هي إعدام السند القانوين الذي بين 
عليه البيع باملزاد العلين، وأن احلكم برفض طلب متديد مسطرة التصفية 
القضائية للطاعن الصادر مبقتضى القرار االستئنايف املشار إليه أعاله هو رفض 

بإبطال بيع العقار احملفظ املسجل بالرسم أصبح نهائيا، لذلك التمس احلكم 
 موضوع حمضر بيع العقار احملفظ باملزاد العلين 8077/33العقاري عدد 
 مع كل ما يرتتب على ذلك 57 يف ملف التصفية عدد 8/2/2000الصادر بتاريخ 

من آثار قانونية، واألمر بإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل إجراء ذلك البيع، 
 من 15/12/2004 املدعى عليهم وإدالئهم مبقال إدخال أول بتاريخ وبعد جواب

 إلدخال 23/6/2005أجل إدخال السيد رئيس كتابة الضبط، ومقال ثان بتاريخ 
فاستأنفه املدعي، . سنديك املقاولة صدر احلكم برفض الطلب) م(السيد علي 

البيع وقضت حمكمة االستئناف التجارية بإلغائه واحلكم من جديد بإبطال 
 موضوع 8077/33باملزاد العلين للعقار احملفظ واملسجل بالرسم العقاري عدد 

 مع كل ما 57 يف ملف التصفية القضائية عدد 8/2/2000حمضر البيع املؤرخ يف 
يرتتب على ذلك من آثار قانونية وإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل البيع 

  . عون فيه بالنقضباملزاد العلين املذكور، وهو القرار املط
يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية والشق الثاين من الوسيلة الثالثة 

 من 482 و480 حيث يعيب الطاعنان القرار خبرق مقتضيات الفصلني :جمتمعني
 أعطى لألغيار الذين يدعون 482م بدعوى أن املشرع مبقتضى الفصل .م.ق

 مسطرة االستحقاق قبل إجراء حقوقا على عقار وقع بيعه باملزاد العلين سلوك
املزايدة، واحلال أن الدعوى قدمت بعد املزايدة وانتهاء مسطرة البيع باملزاد 
العلين، كما أن املشرتي قيد شراءه بالرسم العقاري واكتسب بذلك حقوقا 
وحبسن نية، وأنه بعد تسجيل البيع باحملافظة العقارية واستنادا إىل مقتضيات 

األثر املنشئ للحق واحلماية :  هذا البيع يرتتب عنه أثران فإن2/6/1915ظهيـر 
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إزاء األغيار، وأنه ما دام املطلوب مل يطعن يف أي إجراء جتاه حمضر إرساء البيع 
باملزاد العلين، فإن هذا احملضر الذي مت تسجيله باحملافظة العقارية أصبح 

ل ويبقى ملن سندا قاطعا للملكية وال جيوز الطعن فيه بأي حال من األحوا
تضررت مصاحله املطالبة بالتعويض يف مواجهة من كان سببا يف الضرر، وأنه 
استنادا إىل قاعدة حجية الشيء احملكوم به، فإن أثر هذا احلكم ميتد إىل اخللف 
اخلاص بشرط صدوره قبل انتقال الشيء إليه، والطاعن اشرتى العقار باملزاد 

مشمول بالنفاذ املعجل، والقرار االستئنايف العلين باالستناد إىل حكم ابتدائي 
احملتج به عليه جاء بعد مرور أكثر من سنة وشهرين على البيع باملزاد العلين 
وتسجيله باحملافظة العقارية، واحملكمة املصدرة للحكم اعتمدت يف قضائها 
على كون احلكم القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية إىل املطلوب قد مت 

 استئنافيا، كما مت إلغاء احلكم القاضي بتصفية الشركة التجارية الدولية إلغاؤه
لإلمارات، وبذلك اعدم السند القانوين للبيع، إال أنه يتعني اإلشارة إىل أن 

وأنه . الطاعن ومن معه مل يكونا طرفا يف احلكمني املذكورين حىت يتأثرا بهما
 مجيع اإلجراءات املسطرية اشرتى عقارا حمفظا بواسطة املزاد العلين، وأن

متت بعد صدور احلكم القاضي بالتصفية القضائية وإشهار هذا احلكم وتبليغه 
ونشره ومباشرة إجراءات اخلربة لتحديد الثمن االفتتاحي للبيع وحتديد تارخيه، 
واملطلوب مل يثبت أنه طعن يف إجراءات البيع خالل املسطرة اليت متت حتت 

 املنتدب، وبالتايل يكون البيع قد مت وفق إجراءات إشراف السنديك والقاضي
 3.030.000سليمة يف ظل حكم مشمول بالنفاذ املعجل وأن مثن البيع الذي هو 

) م(درهما باإلضافة إىل واجبات التسجيل والتحفيظ استفاد منها السيد سامل 
ات، بصفته مدينا، فقد دفع املبلغ املذكور لتغطية ديون الشركة الدولية لإلمار

وأن هذه األخرية ال ميكنها اإلثراء على حساب الطاعنني بصفتهما مشرتيني 
حسين النية، وذلك عن طريق تسديد ديون ال دخل هلما فيها ويبقى ملن تعرضت 
حقوقه للضرر املطالبة بالتعويض يف مواجهة من كان سببا يف الضرر وليس يف 

يت كانت قائمة قبل بيع العقار، مواجهة الغري الذي ال عالقة له بتلك النزاعات ال
وأنه استنادا إىل قاعدة حجية الشيء احملكوم به فإن أثر هذا احلكم ميتد إىل 
اخللف اخلاص بشرط صدوره قبل انتقال احلق إليه، والطاعن اشرتى العقار 
باملزاد العلين بواسطة حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ املعجل، وبالتايل فالقرار 

تج به يف مواجهة الطاعن جاء بعد مرور أكثر من سنة وشهرين االستئنايف احمل
  . على عملية البيع باملزاد العلين وتسجيل وحتفيظ العقار
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لكن، حيث يرتتب على إلغاء األحكام إلغاء إجراءات التنفيذ اليت متت 
استنادا إليها ويتم إرجاع األطراف بشأنها إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل صدور 

املنفذ الذي مت إلغـاؤه، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا عللته احلكم 
خالفا ملا ذهب إليه احلكم املستأنف فإن الطعن مل ينصب "مبا جاءت به من أنه 

وإمنا األمر يتعلق بالسند ... على اإلجراءات السابقة على البيع باملزاد العلين
واسطة املزاد العلين مت إلغاؤه كما القانوين الذي مبوجبه مت بيع عقار الطاعن ب

 يف امللف عدد 23/2/2001هو ثابت من خالل القرار االستئنايف الصادر بتاريخ 
 – والقاضي بإلغاء احلكم بتمديد التصفية القضائية للطاعن 2826/2000

 16/2/2001 واحلكم برفض الطلب، وكذا القرار الصادر بتاريخ ‐املطلوب 
ية الشركة الدولية لإلمارات، وأن زوال السبب الذي والقاضي بإلغاء حكم تصف

مبوجبه مت بيع العقار وحموه جيعل مجيع اآلثار القانونية اليت ترتبت عليه كأنها 
مل تكن، وال ميكن االحتجاج باستقرار املعامالت واإلبقاء على اآلثار القانونية 

راعت جممل ، تكون قد "حلكم أصبح معدوما، ألن ما بين على باطل فهو باطل
ما ذكر مرتبة اآلثار القانونية الالزمة على إلغاء احلكم الذي كان سندا يف بيع 
عقار املطلوب يف النقض باملزاد العلين على أساس أن هذا البيع حصل بناء 
على سند مت إلغاؤه، وال وجه ملا متسك به الطاعنان من عدم احرتام املطلوب 

م، اللذين يتعلقان .م. من ق482 و480للمسطرة املنصوص عليها يف الفصلني 
بدعوى االستحقاق الفرعية اليت يسلكها الغري لوقف إجراءات بيع عقار يدعي 
ملكيته، وخبصوص ما أثري بشأن عدم اجلواب على الدفع املتعلق بعدم ثبوت 
سوء نية املشرتين فإن احملكمة اليت قضت ببطالن البيع تكون قد اعتربت ضمنا 

 يف جانب املشرتين وذلك يف إطار سلطتها التقديرية يف تقدير سوء النية قائما
ذلك من خالل ما ثبت هلا من تتابع البيوع املنصبة على العقار وتسارعها من 
أجل مواجهة املطلوب حبسن نية املشرتين وحرمانه من االحتجاج يف حقهم 

يع بإبطال البيع، وخبصوص املنازعة املتعلقة باملبالغ املؤداة كثمن الب
ومصاريف التسجيل والتحفيظ فإن الذي استفاد منها هي الشركة وليس 
املطلوب يف النقض ألن صفته كشريك ال تعين كونه استفاد من املبالغ املذكورة 
ألن ذمته يف إطار شركة األموال مستقلة عن الذمة املالية للشركة، الشيء الذي 

ا أثري غري جدير مل خيرق معه القرار أي مقتضى مما هو مدعى خرقه وم
  . باالعتبار

 حيث يعيب الطاعنان القرار :يف شأن الشق األول من الوسيلة الثالثة
بعدم اجلواب على دفوع قدمت بصفة صحيحة بدعوى أنهما متسكا أمام قضاة 
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، وأنه مل تعد له )ع(املوضوع بأنهما باعا العقار موضوع الدعوى للمسمى ياسر 
يء املبيع إىل شخص رابع، وأنه حفاظا على صفة يف النزاع بعد انتقال الش

حقوق األطراف كان على احملكمة البت يف هذا الدفاع واستدعاء مجيع األطراف 
  . حفاظا على مصاحل وحقوق اجلميع

لكن، حيث إن احملكمة ال تستدعي إال من كان طرفا يف الدعوى أصليا كان 
ليس بطرف يف الدعوى ) ع (أو متدخال فيها إراديا أو مدخال وملا كان السيد ياسر

ال بصفة أصليـة وال بصفته مدخال فيها، فإن عدم رد احملكمة مصدرة القرار 
املطعون فيه على ملتمس استدعائه جواب ضمين برفضه والشق من الوسيلة 

 . غري جدير باالعتبار

  
  لـهـذه األسـبـاب

  . بغرفتني برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
القسم (وسفي العلوي رئيس الغرفة املدنية السيد أمحد الي: الرئيس

 ‐) القسم الثالث( السيدة زبيدة تكالنيت رئيسة الغرفة التجارية ‐) الثالث
  .السيد حممد صادق:  احملامي العام‐السيد أمحد ملجاوي : املقرر
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  1254 القرار عدد

  2011  أكتوبر 27الصادر بتاريخ 
  1695/3/1/2010 عددالتجاري لف يف امل

 

  
 دين ناشئ بعد صدور حكم فتح ‐ حتقيق الديون ‐وية قضائية تس

  . املسطرة
 الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية 
ال ختضع ملسطرة حتقيق الديون، وال يفرض على الدائن التصريح بها، 
 وإمنا يتم  سدادها باألسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم ال
بامتيازات أو ضمانات، ويبقى من حق الدائن املطالبة بأداء دينه إما يف 

  .مواجهة املقاولة املدينة مباشرة أو يف مواجهة السنديك حسب األحوال
    رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 

 يف امللف 11/6/2010 بتاريخ 3058لبيضاء حتت عدد االستئناف التجارية بالدار ا
، أن املطلوب سنديك التصفية القضائية للمطلوب حضورها 3335/09/11عدد 

شركة مطاحن إفريقيا تقدم بكتاب للقاضي املنتدب التمس فيه حتقيق دين 
 أورو، وتقدم 20.000، الذي صرح به لديه يف حدود مبلغ )ب(الطالب عبد احلق 

 مبذكرة للقاضي املنتدب جاء فيها أن دينه يتكون من أصل مببلغ هذا األخري
 أورو، وضريبة على القيمة املضافة 1500.00 أورو وصوائر قانونية مببلغ 20.000
 أورو، تضاف له الفوائد القانونية من تاريخ صدور مقرر نقيب هيأة 3.920مببلغ 

ت . من م575لمادة ، وهذا الدين خيضع ل26/4/2007احملامني بباريس بتاريخ 
لنشوئه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية يف مواجهة الشركة املذكورة اليت 
كلف بالدفاع عنها أمام حمكمة التحكيم بباريس، ملتمسا التصريح بقبول دينه 

ت، واألمر . من م575ومتتيعه باألولوية واالمتياز الناجتني عن مقتضيات املادة 
را، فصدر أمر القاضي املنتدب بعدم قبول دعوى بأدائه له أصال وفائدة وصائ
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حتقيق مديونية األستاذ عبد احلق بناين الناصري يف مواجهة شركة مطاحن 
  .إفريقيا أيد مبقتضى القرار املطعون فيه

  :يف شأن الوسيلتني جمتمعتني
حيث ينعى الطاعن على القار نقصان التعليل املستمد من تناقض تعليالته 

 وقائع النازلة، بدعوى أن األمر االبتدائي قضى بعدم القبول مع منطوقه وحترف
، وملا رفع "أن الطالب مل يصرح بدينه بعد احلكم بالتصفية القضائية"بعلة 

النزاع حملكمة االستئناف التجارية تبنت ما أورده الطاعن يف مقاله االستئنايف، 
 التصريح خاصة عدم قانونية إخضاع دينه للمساطر اجلماعية مبا يف ذلك

للسنديك، وعوض أن تصرح بإلغاء األمر االبتدائي الصادر عن القاضي املنتدب، 
وإحالة امللف عليه للبت فيه من جديد، أو التصدي للنزاع بالقول بالتشطيب 
على القضية من احملكمة، ألن امللف فتح بناء على كتاب وجهه السنديك 

إىل ) احملكمة(طالب، عمدت للقاضي املنتدب، وليس بناء على دعوى رفعها ال
تأييد األمر االبتدائي، بالرغم من أنه مل يتقدم بأي تصريح بالدين الذي هو منطلق 

ت، وهو ما يفيد . من م575دعوى حتقيق الدين، لكونه مشموال مبقتضيات املادة 
  .أن القرار تناقض بني تعلله ومنطوقه، وينزله بالتايل منزلة انعدام التعليل

بأنه يتعني تأييد األمر " يف تعليالت القرار املطعون فيه كما أنه جاء
املستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى حتقيق املديونية لكن بعلل 

، يف حني مل يتقدم الطالب بأي دعوى أمام القاضي املنتدب، وهو ما "أخرى
جيعل األمر االبتدائي والقرار االستئنايف غري ذي موضوع، على أساس أنه مت 

عتبار الطالب غري مصرح بدينه ويف نفس الوقت قضى بعدم قبول دعواه، اليت ا
يعد التصريح هو منطلقها، إذ أن املعتمد يف امللف هو رسالة للسنديك موجهة 

 بشأن أداء أتعاب الطالب، لذلك ال توجد 22/9/2008للقاضي املنتدب بتاريخ 
أساس، ويكون القرار هناك قضية للمناقشة، ويبقى استدعاؤه غري مستند على 

  .مبا ذهب إليه متسما بالتناقض وحتريف وقائع النازلة ويتعني نقضه
لكن، حيث إن موضوع القضية املاثلة يتعلق بطلب تنفيذ أتعاب، قدمه 

، فقام هذا )ب(الطالب احملامي عبد احلق بناين الناصري للسنديك حلسن 
 التمس فيه حتقيق دين 29/9/2008األخري بتقدمي طلب للقاضي املنتدب بتاريخ 

، 13/1/2009احملامي املذكور، وعلى إثره أدىل هذا األخري مبذكرة مودعة بتاريخ 
صرح فيها بأنه دينه صدر فيه مقرر عن نقيب احملامني بباريس وأصبح مكتسبا 
حلجيته بعد إعطائه الصيغة التنفيذية، وهو ال حيتاج لتصريح، ويتوجب أداؤه يف 
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وبعد مناقشة . ت، دون خضوعه ملسطرة حتقيق الديون. م من575إطار املادة 
القضية، صدر أمر القاضي املنتدب بعدم قبول الدعوى لكون أساس دعوى 
حتقيق الدين هو التصريح به، غري أن الدائن مل يقم بذلك ومل يرفع السقوط 

ويف املرحلة االستئنافية أيدت احملكمة األمر االبتدائي، بعلة أخرى، جاء . عنه
بأن الدين املشمول حبق األولوية ال خيضع ملسطرة حتقيق الدين، وتتم "يها، ف

فتكون قد اعتربت ". املطالبة به يف مواجهة املدين أو السنديك حسب األحوال
أن طلب السنديك الرامي لتحقيق دين الطالب غري مستند على أساس قانوين، 

 بعدم قبول دعوى هذا ما دام ال يوجد تصريح بالدين ينبغي حتقيقه، ومل تقل
األخري الذي التمس عدم إخضاع دينه ملسطرة حتقيق الديون فقامت باالستجابة 
لطلبه، ولكن مل يكن هناك ما يدعوها إلرجاع امللف للقاضي املنتدب ليصرح 
من جديد بعدم قبول الدعوى لعدم وجود تصريح بالدين ينبغي حتقيقه، أو أن 

 يسعفها به معطيات النزاع فجاء قرارها تتصدى هي للموضع للتصريح مبا مل
معلال مبا فيه الكفاية وغري حمرف ألي واقع وغري متناقض والوسيلتان على غري 

 .أساس

  
  ألجـلـه

  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
السيد عبد الرمحان املصباحي :  املقرر‐ة الباتول الناصري السيد: رئيسال

  .وي السعيد سعداالسيد:  احملامي العام‐
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  989 لقرار عددا

  2011 غشت 11الصادر بتاريخ 
   518/3/1/2010 عددالتجاري لف يف امل

 

 

 . املشعرون شخصيا– أجل التصريح بالدين ‐تسوية قضائية 

 من مدونة التجارة خص الدائنني 686لئن كان املشرع يف املادة 
احلاملني لضمانات أو عقد ائتمان إجياري مت شهرهما بوجوب إشعارهم 
شخصيا حبكم فتح املسطرة إال أنه سكت عن حتديد تاريخ انطالق أجل 

 منها اليت 687التصريح بديونهم، مما يقتضي الرجوع إىل مقتضيات املادة 
اعتمدت أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح املسطرة باجلريدة 
ن الرمسية للتصريح بالديون بالنسبة لكافة الدائنني، فإذا مل يصرح الدائ

احلامل لضمانة أو عقد ائتمان إجياري  بدينه بعد إشعاره شخصيا فإن 
األجل العام املمنوح لكافة الدائنني املنطلق من تاريخ النشر باجلريدة 

  .الرمسية يظل ساريا بالنسبة إليه طاملا مل تنته مدته
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون 

 2/08 يف امللف عدد 10/2/2010 بتاريخ 14االستئناف التجارية بفاس حتت عدد 
أن الطالبة شركة برومو الصنوبر فتحت يف حقها مسطرة التسوية القضائية 

رسالة مضمونة للمطلوب ) ب(، ولقد وجه السنديك ادريس 30/6/2004بتاريخ 
ونه االمتيازية، وأن هذا األخري توصل بها القرض العقاري والسياحي للتصريح بدي

، أي بعد مرور أكثر من 12/10/2004، وصرح بديونه بتاريخ 2/8/2004بتاريخ 
 درهما على رئيس 35.289.488،97شهرين، وبعدما عرض التصريح بالدين البالغ 

 درهما، وجبلسة التحقيق أمام 3.586.734،21املقاولة نازع فيه مث قبله يف حدود 
ي املنتدب، أمر هذا األخري بإجراء خربة أسندها للخبري عبد العزيز مفوح القاض

وبعد . مث قضى خبربة ثانية أجنزها اخلبريان احممد اجلواهري وحممد عثماين
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 1.209.609،90التعقيب عليها، أصدر أمره بقبول دين البنك يف حدود مبلغ 
ته شركة برومو الصنوبر دراهم، استأنفه القرض العقاري استئنافا أصليا، واستأنف

وأدىل السنديك . استئنافا فرعيا، التمست فيه التصريح بسقوط دين البنك
بواسطة حماميه األستاذ عبد احلق بناين الناصري مبقال يرمي للتصريح 

 درهم، واحتياطيا إجراء 50.000.000مبسؤولية البنك وأدائه تعويضا ال يقل عن 
وبعد إدالء النيابة مبلتمساتها . ته املقاولةخربة لتحديد قيمة الضرر الذي تكبد

قضت احملكمة خبربة عهدت بها للخرباء صبري واالمايل والعياشي، مث حكمت 
خبربة كلفت بها اخلرباء الشرقاوي وفلكي والغندوري وملا استنفد األطراف أوجه 
دفاعهم، قضت قطعيا بتأييد األمر املستأنف مع تعديله بتحديد دين الدائن يف 

  . درهما وهو القرار املطعون فيه73،1.328.489لغ مب
 730 حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق املادة :يف شأن الوسيلة األوىل

ت وانعدام التعليل، بدعوى أنها دفعت بعدم قبول استئناف البنك .من م
 أيام خرقا للمادة املذكورة، غري أن احملكمة 10املطلوب لتقدميه خارج أجل 

ار املطعون فيه قضت بقبول االستئناف رغم تقدميه خارج األجل مصدرة القر
  .دون تقدميها أي مربر الستبعاد الدفع املذكور، مما يتعني نقض قرارها

 النازلة املاثلة يتعلق بتحقيق دين، فإن أجل علكن، حيث إنه ما دام موضو
 15الطعن باالستئناف ضد أوامر القاضي املنتدب الصادرة خبصوصه حمدد يف 

يوما من تاريخ اإلشعار بالنسبة للدائن واملدين ومن تاريخ املقرر بالنسبة 
للسنديك، وملا مل يثبت للمحكمة أن االستئناف كان خارج األجل املذكور، 

أن االستئناف األصلي قدم وفق الشروط املتطلبة قانونا "اعتربت وعن صواب 
يا الدفع املثار بعدم ، فتكون قد استبعدت ضمن."مما يستوجب التصريح بقبوله

  .القبول بقرار معلل وغري خارق ألي مقتضى والوسيلة على غري أساس
 حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق املادتني :يف شأن الوسيلة الثانية

ت ونقصان التعليل املوازي النعدامه وانعدام األساس القانوين، . من م687 و686
 بصفته متوفرا على ضمانات قصد بدعوى أن السنديك أشعر املطلوب الدائن

، غري أنه مل يتقدم 2/8/2004التصريح بدينه، وذلك بكتاب توصل به بتاريخ 
 يوما املنصوص 60، أي بعد فوات أجل 12/10/2004بالتصريح بدينه إال بتاريخ 

ت، علما أن األجل الذي ينطلق من تاريخ النشر باجلريدة . من م686عليه باملادة 
ج أي أثر بالنسبة للدائنني احلاملني لضمانات، لكون النص الرمسية، ال ينت

يتحدث عن التبليغ الشخصي هلم، وهو ما يفيد أن املشرع مل يقم باملساواة بني 
الدائنني، ومل يكن هناك ما يوجب على السنديك انتظار نشر حكم فتح املسطرة 
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ومل جيب على ليقوم بإشعار الدائن املرتهن، غري أن تعليل احملكمة جاء ناقصا 
ت مما يتعني نقض القرار املطعون . من م687كافة أوجه الدفع خارقا املادة 

  .فيه
لكن، حيث إنه ملا كان املشرع أوجب بالنسبة للدائنني بصفة عامة أن يدلوا 
بتصرحياتهم بديونهم للسنديك داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ نشر 

يدة الرمسية وإال عد ساقطا حسب ما احلكم القاضي بفتح املسطرة يف اجلر
ت، فإنه بالنسبة للدائنني احلاملني . من م690 و687متليه مقتضيات املادتني 

باالطالع على ) املشرع(لضمانات أو عقد ائتمان إجياري مت شهرهما مل يلزمهم 
ما هو منشور باجلريدة الرمسية، وإمنا أوجب أن يتم إشعارهم شخصيا حبكم فتح 

 من نفس القانون، دون أن ينص على تاريخ انطالق 686عا للمادة املسطرة تب
 يوما املنطلق من تاريخ 60أجل التصريح بالنسبة هلم، ويف النازلة وما دام أجل 

اإلشعار الذي يستفيد منه الدائن احلامل لضمانة أو عقد ائتمان إجياري انصرم، 
اريخ النشر باجلريدة فإن األجل العام املمنوح لكافة الدائنني املنطلق من ت

الرمسية يظل ساريا بالنسبة إليه طاملا مل تنته مدته واحملكمة مصدرة القرار 
املطعون فيه اليت اعتمدت جممل ما ذكر واستبعدت الدفع بسقوط دين الدائن، 
مل خيرق قرارها أي مقتضى وجاء معلال مبا يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة 

 .على غري أساس

  
  ألجـلـه

  .  برفض الطلب األعلىاجمللس ىقض
 ‐  الرمحان املصباحيديالس: املقرر ‐ة الباتول الناصري  السيد:رئيسال

  . السعيد سعداوي السيد:احملامي العام
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  1303 القرار عدد

  2011  نونرب 3الصادر بتاريخ 
  1651/3/2/2010 عدد التجاريلف يف امل

 

 

  .ء فسخ عقد الكرا– دين ناشئ يف فرتة املالحظة ‐ تسوية قضائية 
إذا كان عدم تنفيذ املقاولة لديونها الناشئة قبل احلكم بفتح 
املسطرة ال مينح املتعاقد معها سوى حق التصريح بدينه يف قائمة 
اخلصوم، فإنه عند مواصلة تنفيذ العقد اجلاري كعقد كراء حمل جتاري، 

رتة املالحظة فإن املقاولة املدينة ملزمة بالوفاء بديونها  الناشئة يف ف
وتؤدى باألسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم ال بامتيازات 

  .أو ضمانات
جيوز للمكري طلب فسخ عقد الكراء كلما ختلفت املقاولة عن 
الوفاء بديونها يف فرتة املالحظة، وإن مطالبة السنديك مبواصلة تنفيذ 

ا ما ثبت أنه قد عهد العقد اجلاري وسلوكه مسطرة الصلح ال تأثري له إذ
  .إليه فقط مبراقبة التسيري

 رفض الطلب

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 
بصفته سنديك ) ع(حمكمة االستئناف التجارية مبراكش ادعاء السيد عمر 

يارات، أنه توصل بإنذار من طرف التسوية القضائية لشركة املعامل التقنية للس
املطلوبني يف النقض من أجل أداء كراء احملل التجاري الذي تستأجره الشركة 

 إىل 1/10/2004املذكورة اخلاضعة للتسوية القضائية، وذلك عن املدة من 
 درهم، وأنه سلك مسطرة الصلح 4.440 على أساس سومة قدرها 1/6/2005

، 1516/05 يف امللف عدد 14/9/2005تاريخ انتهت بصدور أمر بعدم جناحه ب
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وتقدم مبقاله احلايل من أجل املطالبة بإبطال اإلنذار املبلغ إليه يف إطار ملف 
، بعلة أن املطالبة بأداء الكراء ال ميكن أن تتم إال يف إطار 1517/05التبليغ عدد 

ارية، وفاء كافة الديون املصرح بها واملستحقة على الشركة عرب خمطط االستمر
ت، وأجاب املدعى . من م653وأن إفراغ الشركة ال يستقيم ومقتضيات املادة 

عليهم مبذكرة مع طلب مضاد جاء فيه أن الشركة توقفت عن أداء الكراء منذ 
، إىل أن فوجئوا بصدور احلكم القاضي بفتح 1/6/2005 إىل غاية 1/10/2004

 يطالبون بالكراء الناشئ بعد ، وأضافوا أنهم7/10/2004التسوية القضائية بتاريخ 
فتح املسطرة ملتمسني احلكم على السنديك والشركة املكرتية بأدائهما هلم مبلغ 

، وباملصادقة على اإلنذار 31/12/2005 درهم واجب الكراء إىل غاية 66.600
وبعد إدالء الشركة مبقال . وبفسخ العالقة الكرائية وعلى املكرتية بإفراغ احملل

ة اإلشهاد هلا مبواصلة الدعوى بامسها مباشرة، وبعد انتهاء إصالحي ملتمس
املناقشة، أصدرت احملكمة التجارية حكما على الشركة بأداء واجب كراء احملل 

وبعد استئنافه من طرفها، ألغته . وبإفراغ العني املكرتاة وبرفض باقي الطلبات
ه يف الباقي حمكمة االستئناف جزئيا وتصدت للحكم برفض طلب اإلفراغ وأيدت

بقرار مت الطعن فيه بالنقض من طرف املستأنف عليهم، فأصدر اجمللس األعلى 
أن احملكمة ألغت "قرارا بنقضه فيما قضى به خبصوص اإلفراغ، بعلة مضمنها 

احلكم يف شقه القاضي باإلفراغ مقتصرة على مناقشة اإلنذار املبلغ للسنديك 
 أنهم وجهوا اإلنذار كذلك إىل دون أن ترد على ما متسك به الطاعنون من

وبعد عرض القضية من جديد ". الشركة املكرتية فجاء قرارها ناقص التعليل
على حمكمة االستئناف التجارية مبراكش أصدرت قرارا بتأييد احلكم املستأنف 

  .يف شقه القاضي باإلفراغ
حيث تعيب الطاعنة القرار يف الوسيلتني األوىل والثانية خبرق قاعدة 

طرية، ذلك أنه اعترب صفة سنديك التسوية القضائية يف هذه املسطرة مس
منتفية ألن دوره يقتصر فقط على مراقبة التسيري بعد فتح املسطرة يف حق 
الطاعنة، واعتمد يف تعليله على أن السنديك ال يتوفر على أي صفة ملواجهة 

 ورتب عليه آثارا الدعوى احلالية، إال أنه اعتمد على املقال املضاد املوجه ضده
قانونية، مث إن القرار قضى ضد الطاعنة وفق املقال املضاد رغم أن هذا األخري 
قدم خرقا لقواعد املسطرة اليت حتدد شكليات تقدمي أي طلب، واملطلوبون يف 

والتمسوا احلكم على املدعى عليهما دون ) ع(النقض تقدموا مبقال مضاد ضد 
 اإلنذار املعتمد وجه إىل مدير الشركة دون حتديد صفتهم، ومن جهة ثانية أن

حتديد ما إذا كان موجها له بصفة شخصية أم بصفته كمدير للشركة، وهو بذلك 
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 اليت تقضي بضرورة حتديد صفة اجلهة 516جاء خارقا ملقتضيات الفصل 
املبلغ إليها يف حالة تعلق األمر باألشخاص االعتباريني أو الشركات مما جيعله 

  .عدمي األثر
لكن، حيث يظهر من مقال استئناف الطاعنة أنها مل تتمسك مبا تضمنته 
الوسيلتان، مما جيعل الدفع مبا ذكر ألول مرة أمام اجمللس األعلى غري مقبول 

  .الختالط الواقع فيه بالقانون
وتعيب الطاعنة القرار يف الوسيلة الثالثة بعدم االرتكاز على أساس قانوين 

ت ال . من م573 أنه اعتمد يف تعليله بأن مقتضيات املادة وانعدام التعليل، ذلك
تعفي الطاعنة من ضرورة االلتزام مبضمون اإلنذار املوجه إليها يف إطار الفصل 

 إال أن القراءة اليت اعتمدها القرار مل ترد يف السياق 24/5/1955 من ظهري 27
قاولة مبدونة العام للنصوص القانونية الواردة يف الباب املخصص لصعوبة امل

التجارة، إذ أن املشرع من خالل هذه املقتضيات اعتمد مقاربة الغرض منها 
ضمان استمرارية املقاولة، إذ ال ميكن الفصل بني العقد الذي يربط الطاعنة 
باملطلوبني عن سياقه العام ما دام أن السنديك قد وجه إىل املكرين رسالة 

د اجلاري، وأن صياغة هذا الفصل جتعل يؤكد من خالهلا املطالبة بتنفيذ العق
من املتعاقد ملزما رغم عدم وفاء املقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح املسطرة 
بإبقاء تلك اخلدمات، وال يرتتب عن عدم تنفيذ هذه االلتزامات سوى منح 
الدائنني حق التصريح بها يف قائمة اخلصوم، وأن التعليل جانب الصواب يف 

ت أعطت آثارا موقفة حلكم . من م653قتضيات، كما أن املادة تطبيقه هلذه امل
فتح املسطرة خبصوص فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من املال، وأن القرار اعترب 
املبالغ املطالب بها مشروعة بعد صدور حكم فتح املسطرة إال أنه مل يأخذ 

سطرة، بعني االعتبار بأن العقد املؤسس عليه االلتزام ناشئ قبل فتح هذه امل
وبالتايل فإن أي دعوى تعتمد هذا العقد جيب وقفها بقوة القانون مما يناسب 

  .نقض القرار
لكن، حيث إن احملكمة التجارية املؤيد حكمها بالقرار املطعون فيه عللت 

أن الشركة مت فتح مسطرة التسوية القضائية يف مواجهتها "حكمها مبا مضمنه 
 ىالكرائية املطلوبة يف اإلنذار موضوع الدعو، وأن الواجبات 7/10/2004بتاريخ 

تتعلق بفرتة ما بعد فتح تلك املسطرة، وبالتايل فهي ال ختضع للتصريح لدى 
ت، كما أن أداء هذه الواجبات ال يقع حتت . من م686السنديك عمال باملادة 

 من نفس القانون، بل إنها تؤدى 657طائلة املنع املنصوص عليه يف املادة 
ت، كما . من م575ة على باقي الديون األخرى طبقا ملقتضيات املادة باألسبقي
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 أنه إذا كان عدم تنفيذ املقاولة اللتزاماتها السابقة لفتح 573يستفاد من املادة 
املسطرة ال مينح املتعاقد معها سوى حق التصريح بتلك االلتزامات يف قائمة 

 املقاولة ملزمة بالوفاء يف اخلصوم، فإنه عند مواصلة تنفيذ العقد اجلاري تكون
، وأن حمكمة "فرتة املالحظة، ويسرتجع املتعاقد حقه يف املطالبة بفسخ العقد

االستئناف ملا أيدت احلكم املعلل مبا سبق بيانه، وأضافت عللها اخلاصة واليت 
جـاء فيها أن واجبات الكراء املطلوبة تهم فرتة الحقة على تاريخ حكم فتح 

ت ال يطبق عليها، وأنه . من م653نع املنصوص عليه يف املادة املسطرة، وأن امل
قد بادر إىل مطالبة املستأنف عليهم باالستمرار يف ) ع(لئن كان السنديك السيد 

 من نفس القانون، 573 يوما املنصوص عليه يف املادة 30عقد الكراء داخل أجل 
 وثائق امللف تفيد وبادر إىل سلوك مسطرة الصلح فإن ذلك ال تأثري له ما دامت

أن السنديك عهد إليه فقط مبراقبة التسيري بعد فتح املسطرة، وأن املقتضيات 
الواردة يف نفس القانون جتيز للمكري طلب فسخ الكراء كلما ختلفت املقاولة 
عن الوفاء بواجبات الكراء الالحقة لتاريخ حكم فتح املسطرة وهو ما حتقق يف 

عن أداء الواجبات املطالب بها فيكون من حق النازلة، إذ أمسكت الطاعنة 
 أشهر 3املكرين املطالبة بفسخ العقد واإلفراغ ما دام قد ثبت هلا انصرام أجل 

املشروطة لتقدمي هذه الدعوى على تاريخ فتح املسطرة إذ صدر احلكم 
، كما ثبت 7/10/2005 والدعوى مل تسجل إال بتاريخ 7/10/2004املذكور بتاريخ 

 دون أن تبادر إىل 1/9/2005الطاعنة باإلنذار باألداء واإلفراغ بتاريخ هلا توصل 
األداء، وأن إمساكها عن سلوك مسطرة الصلح جيعلها قد تنازلت عن جتديد 
عقد الكراء، وهي بذلك تكون قد جعلت قرارها معلال مبا يكفي لتربيره وركزته 

 . على أساس، وكان ما بالوسيلة غري مؤسس

  
  ـابلـهـذه األسـب

  . قضت حمكمة النقض برفض الطلب
احملامي  ‐لطيفة رضا   السيدة: املقرر‐ عبد الرمحان مزور  السيد:رئيسال
  . احممد بلقسيوية السيد:العام
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  428 القرار عدد

  2011  مارس 24الصادر بتاريخ 
  1157/3/2/2010 عددالتجاري لف يف امل

 

 

  . وقت إثارته‐ دفع ‐التقادم 
ال يسقط الدعوى بقوة القانون فإنه يبقى من له إذا كان التقادم 

املصلحة فيه أن حيتج به يف أي مرحلة من مراحل الدعوى، وليس 
صحيحا أن الطاعن يبقى ملزما بإثارة هذا الدفع باحرتام أجل الطعن، إذ 
أنه من حقه إثارة مجيع الدفوع يف دعواه ما دام ليس يف القانون ما مينعه 

  .من ذلك
  الةنقض جزئي وإح

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطالبة 

مقاال إىل احملكمة التجارية بفاس عرضت فيه أنها  23/4/2009قدمت بتاريخ 
 درهم منذ 1000تكرتي من املطلوب احملل الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 

 توصلت منه بإنذار يف إطار ظهري 27/4/2001 مبقتضى عقد مؤرخ 2001سنة 
 من أجل األداء واإلفراغ، وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسة 24/5/1955

إبطال اإلنذار لعدم جدية السبب باعتبارها كانت تؤدي واجبات الكراء دون أن 
 وقامت بعرض الباقي عليه 2007ميكنها من وصوالت إىل غاية فاتح يوليوز 

ما التمست احتياطيا احلكم هلا بالتعويض الكامل بعد إجراء ك. وامتنع من تسلمه
اخلربة، وبعد اجلواب وتقدمي املطلوب ملقال مضاد باحلكم على الطالبة بأداء 

 واملصادقة 2009 إىل متم ماي 2001 درهم عن كراء املدة من ماي 109000مبلغ 
كمة على اإلنذار وإفراغها من حمل النزاع ومن يقوم مقامها أصدرت احمل

التجارية حكما قضى برفض الطلب األصلي ويف املضاد بأداء الطالبة لفائدة 
 2009 إىل متم ماي 2001 درهم عن كراء املدة من ماي 97000املطلوب مبلغ 

وإفراغها من حمل النزاع استأنفته الطالبة وبعد تقدمي املطلوب ملقال إضايف 
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مبلغ الكراء احملكوم به إىل أيدته حمكمة االستئناف التجارية وعدلته بتخفيض 
 درهم عن كراء 8000 درهم ويف الطلب اإلضايف احلكم عليها بأداء مبلغ 954.000

 وحتميلها الصائر، وهو القرار املطلوب 2010 إىل متم يناير 1/6/2009املدة من 
  .نقضه

 حيث تعيب الطاعنة القرار خبرق حقوق الدفاع :يف شأن الوسيلة الثانية
م، إذ أنها .م. من ق75املوازي النعدامه وخرق مقتضيات الفصل وسوء التعليل 

أوضحت أن الوجيبة الكرائية منذ بدء العالقة كان يتوصل بها املطلوب منها 
الذي كان يسلمها وصال بكل ) د(مباشرة أو من جدها اهلالك احلاج عبد الرمحان 

نكية ووصوالت أداء جتريه أو بواسطة والدتها رجاء اليت أدلت بعدة حتويالت ب
األداء ودفعات نقدية يف حساب املطلوب وذلك رفقة املذكرة املؤرخة يف 

، وهذه العمليات كانت على مرآى ومسمع من مجيع أفراد العائلة 13/3/2010
ذلك أن اهلالك احلاج عبد الرمحان كان قد اشرتى العقار لفائدة حفيده ابن 

أن يبلغ سن الرشد القانوين، املطلوب بشرط عم املساس باملشرتى والده إىل 
وأنها التمست االستماع إىل أفراد األسرة مبقتضى مقاهلا االستئنايف جبلسة البحث 

م لطرف من .م. من ق75مبكتب املستشار املقرر وأن املقصود مبفهوم الفصل 
أطراف املنازعة ال لكليهما، وأن االجتهاد القضائي للوصول إىل احلق والعدل 

هلؤالء ولو على سبيل االستئناس، وأن رفض االستماع إليهم يتعني االستماع 
بالتعليل الذي اعتمده القرار املطعون فيه غري مقبول وال ينبين على أساس وفيه 

  .خرق حلقوق الدفاع
وتعيب عليه يف الوسيلة الثالثة سوء التعليل املوازي النعدامه وعدم االرتكاز 

 اجلواب على دفوع جوهرية على أساس قانوين وخرق حقوق الدفاع وعدم
ع محل املكرتي .ل. من ق663ووثائق ثابتة التاريخ من حيث إن املشرع يف الفصل 

االلتزام بدفع الكراء وااللتزام باحملافظة على الشيء املكرتى : بالتزامني أساسني
واستعماله بدون إفراط أو إساءة، وأن االلتزام األول يصح إثباته جبميع الوسائل 

رة أو بواسطة الغري ومل يعني املشرع طريقة لواقعة األداء والعربة إما مباش
بتوصل املكري مبقابل الكراء يف إبانه والطالبة أدلت بوصوالت كرائية وحتويالت 
بنكية ودفعات نقدية يف احلساب البنكي للمستفيد من العالقة الكرائية الذي هو 

لى اعتبار أنها غري صادرة الطفل محزة، إال أن القرار املطعون فيه رد ذلك ع
عن الطالبة، وأنه لو مت االستماع إىل اجلهة اليت صدرت عنها التحويالت 
لصرحت أنها كانت من أجل أداء الكراء للمحل موضوع النزاع من الطالبة لفائدة 
املطلوب اليت ال يعقل أن تظل باحملل ملدة تزيد عن مثاين سنوات دون أداء 
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متا ال يطالب بها، وأنه مل يثبت سبب استفادته من الكراء ويبقـى املكري صا
  .تلك التحويالت ووصوالت الكراء املسلمة للطالبة

لكن، حيث إن حمكمة االستئناف التجارية مصدرة القرار املطعون فيه 
ردت دفوع الطاعنة بشأن أدائها لواجبات الكراء املطالب بها مبقتضى اإلنذار 

ها املرحوم عبد الرمحان وبعد وفاته مباشرة املوجه إليها للمطلوب بواسطة جد
 31/7/2007إليه حبسابه البنكي، وقامت بعرض واجبات الكراء ابتداء من 

إن املكري وجه إنذارا باإلفراغ إىل املكرتية يف " بواسطة مفوض قضائي فرفضها 
 بعلة متاطلها يف أداء واجبات الكراء عن املدة من ماي 24/5/1955إطار ظهري 

 فقد كان على اجلهة املكرتية بعد توصلها باإلنذار أن تبادر 2008ىل شتنرب  إ2001
إىل أداء واجب الكراء املرتتب بذمتها داخل أجلـه القانوين أو تديل للمحكمة 
حبجة مقبولة قانونا تثبت أداءها الكراء املطلوب، وهو األمر الذي مل تقم به 

 الذي يفيد أداءها 5/7/2007خ يف املستأنفة إذ باستثناء التحويل البنكي املؤر
، فإن باقي الوثائق املدىل بها 2007 درهم عن كراء شهري ماي ويونيو 1600مبلغ 

إلثبات األداء تبقى غري جديرة باالعتبار، ذلك أن جمموع التواصيل احملتج بها ال 
ميكن االعتداد بها لكونها غري صادرة عن اجلهة املكرية بإقرار املستأنفة نفسها 

 كما أن التواصيل البنكية الصادرة عن بنك 13/3/2010املذكرة املؤرخة يف ب
يف حسابه اخلاص ) د( قام بها محزة تالوفاء تفيد فقط جمموعة من اإليداعا

دون أن تتضمن أي معطى آخر يفيد ما أثاره املستأنف خبصوصها نفس األمر 
ينطبق على اإلشعارات بالتحويل الصادرة عن البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

) د(وناصر ) د(اليت تفيد أن مجيع العمليات املضمنة بها متت بني السيدة رجاء 
، واعتربت عن صواب تلك الوثائق غري ذات "ملستأنفة طرفا فيهادون أن تكون ا

أثر وحالة املطل ثابتة يف حق الطاعنة وهي علل كافية لتربير ما انتهت إليه ومل 
تكن ملزمة بإجراء البحث ملا تبني هلا أن املطلوب االستماع إليهم كشهود على 

 75ا مبقتضيات الفصل األداء مرتبطون بعالقة قرابة مع طريف النزاع واستشهاده
ال تقبل شهادة من كانت بينهم وبني "م كان يف حمله باعتبار أنه ينص .م.من ق

األطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من األصول أو الفروع 
، سيما وأن املطلوب االستماع ...."أو احلواشي إىل الدرجة الثالثة بإدخال الغاية

جدتها (ناف هم والدة وإخوة املطلوب واللذين هم أقارب هلا إليهم مبقال االستئ
، مث إن سكوت املطلوب عن املطالبة بواجبات الكراء ملدة طويلة ال )وأخواهلا

يعترب قرينة على أدائها من قبل الطاعنة، فجاء بذلك القرار املطعون فيه خارقا 
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س قانوين وجميبا للمقتضيات احملتج بها ومعلال تعليال سليما ومرتكزا على أسا
  .مبا فيه الكفاية على الدفوع املثارة وكان ما بالوسيلة غري جدير باالعتبار

الفصل ( حيث تعيب الطاعنة القرار خبرق القانون :يف شأن الوسيلة األوىل
وسوء التعليل املوازي النعدامه وعدم االرتكاز على أساس ) ع.ل. من ق371

 27/4/2001بينها وبني املطلوب بتاريخ من حيث إن عقد الكراء أبرم . قانوين
وأوضحت يف مجيع املراحل أنها كانت تؤدي واجبات الكراء للمطلوب بواسطتها 
أو بواسطة الغري أي جدها اهلالك احلاج عبد الرمحان أو والدتها رجاء، وأنها 
فوجئت بعد وفاة جدها باملطلوب يوجه إليها إنذارا توصلت به بتاريخ 

، وأنها 2008 إىل متم شتنرب 2001 أداء واجبات الكراء من ماي  من أجل18/9/2008
 إىل 2001 تقادم املدة من ماي 13/3/2010أثارت مبقتضى مذكرتها املؤرخة يف 

ع الذي ينص على أن التقادم ال يسقط .ل. من ق372 طبقا للفصل 30/4/2003
من مراحل الدعوى بقوة القانون ومن له املصلحة فيه أن حيتج به يف أي مرحلة 

 سنوات، وأن الطالبة تستغرب 5الدعوى، وأن واجبات الكراء تتقادم مبضي 
جواب حمكمة االستئناف عن الدفع بالتقادم الذي أوضح أنه من اجلائز إثارة هذا 
الدفع يف أي مرحلة من مراحل التقادم، لكن الطرف املستأنف يبقى ملزما يف 

ان املركز القانوين لذلك، وبذلك فإن هذا اإلطار باحرتام أجل االستئناف دون بي
ما حنا إليه القرار املطعون فيه بهذا اخلصوص غري قانوين وما علل به سيئا 

  .وضعيفا ينزل منزلة انعدامه
حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة، ذلك أنها أثارت مبقتضى املذكرة 

ة عن املدة  تقادم واجبات الكراء املستحق13/3/2010املدىل بها استنافيا بتاريخ 
، وحمكمة االستئناف التجارية مصدرة القرار 30/4/2003 إىل 2001من ماي 

أنه لئن كان اجلائز قانونا "املطعون فيه ردت ما متسكت به الطالبة بتعليلها 
إثارة هذا الدفع يف أي مرحلة من مراحل التقاضي، فإن الطرف املستأنف يبقى 

ئناف، مبعىن أنه كان عليه أن يثري هذا ملزما يف هذا اإلطار باحرتام أجل االست
 يوما من 15الدفع داخل األجل القانوين ملمارسة الطعن باالستئناف احملدد يف 

، مع أن من حق الطالبة أن تثري مجيع الدفوع اليت تراها للدفاع "تاريخ التبليغ 
عن موضوع الدعوى ما دام ليس يف القانون ما مينعها من ذلك، فلم تبني السند 

لقانوين املعتمد يف رد ما متسكت به الطالبة وجاء قرارها بذلك غري مرتكز على ا
 .أساس وعرضة للنقض
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  لـهـذه األسـبـاب

 بنقض القرار املطعون فيه فيما قضى به خبصوص  األعلىاجمللس قضى
  .30/4/2003 إىل 2001ما قضى به بشأن الكراء من ماي 

 ‐السيدة خدجية الباين : رر املق‐ عبد الرمحان مزور السيد: رئيسال
  . احممد بلقسيويةالسيد: احملامي العام
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  تعليق

  وقت إثارة الدفع بالتقادم
  

  عبد الرمحان مزور
  رئيس غرفة مبحكمة النقض

إن وجوب استقرار املعامالت دفع املشرع لسن قواعد يتعني على صاحب 
بة به داخل احلق مراعاتها إن هو أراد الوصول حلقه عن طريق تقدمي املطال

أجل معني حسب نوع احلقوق إذ أجل املطالبة حبق ما خيتلف عنه بالنسبة 
  .حلق آخر

ويعترب التقادم سببا من أسباب انقضاء االلتزام أي أن صاحب احلق إذا مل 
يطالب به داخل األجل القانوين احملدد له للمطالبة به سقط حقه بشأنه 

  .رور األجل املذكورويصبح من املتعذر مطالبة مدينه به بعد م
 والتقادم هو من األمور املوضوعية اليت عاجلتها القوانني املوضوعية وال 
عالقة له بقواعد الشكل أي املسطرة، وهذا التمييز فرضته النازلة اليت صدر 

  يف امللف التجاري عدد 24/3/2011 الصادر بتاريخ 428بشأنها القرار عدد 
  ذلك أن نزاعا حصل بني مالك األصل ‐ موضوع هذا التعليق ‐ 1157/2010

التجاري ومالك الرقبة بشأن إخالل األول بالتزامه جتاه الثاين املتمثل يف عدم 
أدائه لواجبات استغالل احملل يف إبانها القانوين، وبعدما تبني للمحكمة التجارية 
وجاهة الطلب استجابت ملطالب مالك الرقبة باألداء واإلفراغ مما حدا مبالك 
األصل التجاري باستئناف احلكم املذكور بانيا استئنافه على أن مدة من واجبات 
اإلجيار تقادمت وهو ما ردته حمكمة االستئناف التجارية مصدرة القرار املطعون 

أنه من اجلائز إثارة هذا الدفع يف أي مرحلة من مراحل التقادم <<فيه بالنقض 
ملزما يف هذا اإلطار باحرتام أجل لكن يبقى الطرف املثري له وهو املستأنف 

  .>>االستئناف
وردها هذا جاء بعدما ثبت هلا أن مثري الدفع املذكور مل يتمسك به إال 
خارج جل االستئناف أي حسب رأيها حىت يقبل الدفع املذكور يتعني التمسك به 
داخل أجل الثالثني يوما من التوصل باحلكم املستأنف مىت تعلق األمر باحملاكم 
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 يوما من التوصل باحلكم املستأنف مىت تعلق باحملاكم التجارية 15عادية وال
وحبكم ما ثبت هلا بهذا الشأن ردت الدفع بالتقادم، مع أن هذا األخري هو دفع 
موضوعي وتعاجله قوانني املوضوع وال عالقة له بقانون املسطرة املدنية أي 

ف النظر عن تقدميه يلزم مناقشته يف أي مرحلة كانت عليه القضية، وبصر
داخل أجل الطعن باالستئناف أو خارجه باستثناء وجوب التمسك به من قبل 
األطراف وعدم إثارته تلقائيا من طرف احملكمة وعدم جواز إثارته ألول مرة 

  .أمام حمكمة النقض
والقرار موضوع التعليق كرس هذا املبدأ ملا نقض قرارا استئنافيا صادرا 

ربطت قبول الدفع املذكور أي << التجارية بفاس اليت عن حمكمة االستئناف
 وذلك لعلة أنه من حق >>التقادم بوجوب تقدميه داخل الطعن باالستئناف

الطرف املستأنف إثارة مجيع الدفوع اليت يراها مناسبة للدفاع عن موضوع 
الدعوى ما دام ليس يف القانون ما مينعه من ذلك، وملا مل تبني احملكمة اليت 

رته السند القانوين املعتمد يف رد الدفع املذكور تكون قد بنت قرارها على أصد
غري أساس٪  
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  456 القرار عدد

  2011  مارس 24الصادر بتاريخ 
  1265/3/1/2010 عددالتجاري لف يف امل

 

 

  . الرتاخي يف متابعة الكفيل‐ عقار حمفظ ‐رفع احلجز التحفظي 
 بتحديد التشريع 1915و  يوني2 من ظهري 208إن مقتضيات الفصل 

املطبق على العقارات احملفظة ال جتد جماال لتطبيقها يف مساطر احلجز 
التحفظي ورفعه، إذ هي تتعلق باإلجراءات اليت تتلو احلجز العقاري 
املقيد مبناسبة توجيه اإلنذار العقاري للمدين واليت يتم التشطيب عليها 

  . مواصلة اإلجراءاتبأمر رئاسي كلما تراخى الدائن الراهن يف 
كما ال ميكن اعتبار احلاجز مرتاخيا يف متابعة الكفيل شخصيا، ما دام 
أن ذلك يصبح ممكنا ملا تنتهي مسطرة حتقيق الرهن اجلارية على املدين 

  . األصلي إن بقيت هناك مديونية عالقة
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
عون فيه الصادر عن حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املط

يف امللف  20/5/2008حمكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
الطالبة تقدمت بتاريخ ) ج( أن سعاد 2609/2008 حتت عدد 1370/2008/4

 مبقال استعجايل لدى رئيس احملكمة التجارية بالدار البيضاء 26/6/2007
اشرتت مجيع الرسم  21/2/1997عرضت فيه أنها ومبوجب عقد مؤرخ يف 

، وملا أرادت تسجيل )ل( من مالكيه ومن ضمنهم حسن 5964/23العقاري عدد 
 حبجز 21/7/2000شرائها بالرسم العقاري املذكور وجدته مثقال ومنذ تاريخ 

 162.000لضمان تأدية مبلغ ) ل(حتفظي على الواجب املشاع للسيد حسن 
ها منعت من تسجيل شرائها درهم لفائدة شركة القرض الفالحي للمغرب، وأن

والتصرف فيه بسبب أن املطلوبة تراخت بعد ذلك عن تقدمي أية دعوى ضد 
  .احملجوز عليه ملتمسة احلكم برفع احلجز املذكور
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وبعد جواب املدعى عليه املطلوب ومتام املناقشة قضت احملكمة 
 .االبتدائية برفض الطلب مث تأييده استئنافيا وهو القرار املطعون فيه

 حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق :يف شأن الوسيلتني األوىل والثالثة
 وحقوق الدفاع، بدعوى 2/6/1915 من الظهري املؤرخ يف 208مقتضيات الفصل 

أن املطلوبة القرض الفالحي للمغرب قامت بإجراء حجز حتفظي على احلقوق 
ومنذ تقييده  5964/23يف الرسم العقاري عدد ) ل(املشاعة واململوكة حلسن 

 مل تقم برفع أي دعوى لتحقيق دينها ومواصلة اإلجراءات اليت 21/7/2000بتاريخ 
، وخرق الفصل 2/6/1915 من ظهري 208تتلو احلجز طبقا ملقتضيات الفصل 

على أن التعهد ال يعترب كفالة ولكن حيق ملن " ع الذي ينص .ل. من ق1124
 ينفذ كان له احلق يف التعويض حصل على هذا التعهد أن يطلب تنفيذها فإن مل

 واملطلوبة حلد اآلن مل 1995، ويتجلى هذا اخلرق يف أن الكفالة وقعت يف سنة "
تطالب تنفيذه مقتصرة على توجيه إنذار عقاري للمدينة األصلية وإجراء حجز 

  .  وهذا الرتاخي جيعل احلجز غري ذي موضوع2000حتفظي يف سنة 
 من الظهري املطبق على العقارات 208لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 

احملفظة تتعلق باإلجراءات اليت تتلو احلجز العقاري املقيد مبناسبة توجيه 
اإلنذار العقاري للمدين واليت يتم التشطيب عليها بأمر رئاسي كلما تراخى الدائن 
الراهن يف مواصلة اإلجراءات وال جتد جماال للتطبيق يف مساطر احلجز التحفظي 

 وخبصوص تلكؤ البنك عن متابعة الكفيل شخصيا، فإن ذلك يصبح ممكنا ورفعه
ملا تنتهي مسطرة حتقيق الرهن اجلارية على املدين األصيل إن بقيت هناك 
مديونية عالقة وليس حاليا مما ال يوجد معه مربر للقول برفع احلجز التحفظي 

رارها مبا جاءت تأسيسا على أنه مل يعد له طابع مؤقت، واحملكمة اليت عللت ق
أن املستأنف عليه سبق له وأن تقدم بشأن عقود الرهن مبساطر "به من 

حتقيقها وأنه ويف كل األحوال من حقه أن يتقدم باحلجز التحفظي لضمان أداء 
، راعت جممل ما ذكر مل خيرق "الدين الذي ال زال عالقا بذمة املدينة األصلية

  .ساسقرارها أي مقتضى والوسيلتان على غري أ
 حيث تنعى الطالبة على القرار املطعون فيه :يف شأن الوسيلة الثانية

حتريف الوثائق بدعوى أن القرض الفالحي يف نزاع مع املدينة األصلية شركة 
سوبريزم اليت رفعت دعوى يف مواجهة شركة القرض الفالحي للمغرب بتعويض 

فضها استئنافيا، وأن عن األضرار الالحقة بها حكمت ابتدائيا بالتعويض ويتم ر
شركة القرض الفالحي للمغرب هي اليت أدلت به يف ملف رفع احلجز التحفظي، 
وأن حمكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتربت هذا القرار يتعلق بتحقيق 
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الرهن، يف حني كان مطالبا البنك بالتعويض الشيء الذي ثبت أن القرار خرق 
املتعلق بالتعويض إىل املطالبة بتحقيق الرهن وهذا مضمون القرار االستئنايف 

  . خالف الواقع مما يتعني نقض القرار املطعون فيه
لكن، حيث ارتكزت احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه فيما خلصت إليه 
من وجود مسطرة لتحقيق الرهن إىل ما تبث هلا من وثائق امللف خاصة طلبات 

ية مت توجيهها للمدينة األصلية وليس إىل ما التبليغ، أن هناك إنذارات عقار
ذهبت إليه الوسيلة عن خطأ، وبذلك فالقرار مل حيرف أية وثيقة وأتى معلال مبا 

  . فيه الكفاية والوسيلة على غري أساس
 حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه، :يف شأن الوسيلة الرابعة

م، بدعوى أنه مل .م. من ق345 و50انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلني 
يناقش الدفوع املقدمة من طرفها واكتفى مبناقشة تاريخ الشراء وتاريخ احلجز 
التحفظي دون أن يدري ما يقصد من ذلك، وهو بذلك جاء غامضا وأخطأ ملا 

  .اعترب احلجز التحفظي مبثابة رهن رمسي مما يعرضه للنقض
ملناقشة وخبصوص ما ذكره لكن، حيث إن الوسيلة مل تبني الدفوع غري ا
 ومل تقم بتسجيله، 21/2/1997القرار من أن الطاعنة متسكت ببيع أبرم بتاريخ 

 فهو 21/7/2000وأن احلجز التحفظي الذي مت تقييده على العقار كان بتاريخ 
متسك صادر عن الطالبة أمام احملكمة والذي له تأثري على القرار مما ال جمال 

  . للقول بغموضه
 ملا جاء يف باقي الوسيلة فإن القرار مل خيلط بني الرهن واحلجز وخالفا

التحفظي، وبالتايل فهو مل خيرق أي مقتضى وجاء معلال مبا فيه الكفاية والوسيلة 
 .على غري أساس

  
  ألجـلـه

  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
مي احملا ‐ السيد أمحد بنزاكور : املقرر‐ة الباتول الناصري  السيد:رئيسال
  . السعيد سعداوي السيد:العام
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  718القرار عدد 

  2011  ماي 19الصادر بتاريخ 
  872/3/3/2010عدد التجاري يف امللف 

 

 

 عالقته بالبيع اإلمجايل ‐ حتقيقه ‐رهن أدوات ومعدات التجهيز 
  . لألصل التجاري

 تعطي مدونة التجارة من 372 من املادة 2ن مقتضيات الفقرة إ
 على اآلالت واملعدات املرهونة احلق يف أن يتابع صاحب االمتيازل

 الستيفاء دينه من ها من371 و370إجراءات البيع طبقا ألحكام املادتني 
 واحملكمة ، لألصل التجارياإلمجايلمثنها استقالال وبغض النظر عن البيع 

ملا قصرت حق صاحب االمتياز على اآلالت واملعدات على جمرد حق 
 اإلمجايلة على األدوات املذكورة يف إطار مسطرة البيع األسبقية واألفضلي

  . أساسالألصل التجاري مل جتعل لقضائها 
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
 324 ومن القرار املطعون فيه بالنقض عدد ،حيث يستفاد من وثائق امللف

 يف امللف عدد 17/3/2010الصادر عن حمكمة االستئناف التجارية بفاس بتاريخ 
 مبقال إىل 23/4/2007 تقدم بتاريخ "التجاري وفا بنك" أن الطالب 1315/2009

 67  عرض فيه أنه دائن لشركة زيوت مكناس مببلغ،احملكمة التجارية مبكناس
  درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية كما هو148. 382. 196

املدعى عليها سبق  وأن ،ثابت من كشوف احلساب املطابقة لدفاتره التجارية
هلا أن منحته رهنا من الدرجة األوىل على اآلالت واملعدات الكائنة بسيدي سعيد 
الوارد بيانها يف الئحة اآلالت واملعدات املرفقة بعقد القرض وذلك لضمان أداء 

 درهم وقد مت تقييد الرهن املذكور مبصلحة السجل 30. 000. 000 00مبلغ 
كما مت جتديد الرهن املذكور حتت ، 18/3/1997  بتاريخ16التجاري حتت عدد 

ثابت من قائمة جتديد   كما هو1/3/2007 وكذا بتاريخ 6/3/2002 بتاريخ 16عدد 
تقيد الرهن على األصل التجاري ملتمسا حتقيق الرهن على اآلليات واملعدات 
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املذكورة واإلذن له باستخالص دينه مبا يف ذلك الفوائد واملصاريف مباشرة من 
 وتعيني أحد األعوان القضائيني لتحديد الثمن االفتتاحي للبيع مع ،تابة الضبطك

 وأجابت املدعى عليها بأن أصلها التجاري مثقل .مشول احلكم بالنفاذ املعجل
 لإلمناءبعدة رهون وحجوز من مجلتها الرهن املسجل لفائدة البنك الوطين 

 وأن إغفال ،لرياض مكناساالقتصادي واحلجز التنفيذي املقيد لفائدة قابض ا
املدعي إدخال أصحاب تلك الرهون واحلجوز يف الدعوى جيعل دعواه غري 
مقبولة إضافة إىل أن املدعي سبق له أن استصدر لفائدته حكما يقضي له بالبيع 
اإلمجايل لألصل التجاري وال يتصور أن يطالب بتحقيق الرهن على اآلليات 

  كما ال،األخرى املكونة لألصل التجاريواملعدات مبعزل عن باقي العناصر 
يتصور أن يتم اللجوء إىل طلب البيع اإلمجايل ألي أصل جتاري دون أن يشمل 

 كما أنه سبق للخازن اجلهوي ،البيع كافة عناصر ذلك األصل املادية واملعنوية
 قضى بالبيع اإلمجايل 421/05مبكناس أن استصدر قرارا استئنافيا يف امللف عدد 

حيق للمدعي سوى التدخل   وأنه ال، التجاري موضوع الدعوى احلاليةلألصل
 على أن عالوةم هذا .م. من ق466على وجه التعرض عمال مبقتضيات الفصل 

جيوز له مقاضاة املدعى عليها يف إطار دعوى شخصية وسلوك  املدعي ال
 وبعد .مسطرة بيع الشيء املرهون يف نفس الوقت ملتمسة احلكم برفض الطلب

 أصدرت احملكمة التجارية حكمها بتحقيق الرهن على اآلالت ،تبادل املذكرات
واملعدات اململوكة للشركة املدعى عليها احملددة بالالئحة املرفقة بالعقد 

 واإلذن للمدعي باستخالص دينه من مثن 10/3/1997املصحح اإلمضاء بتاريـخ 
ذ مع احرتام حق األولوية البيع مباشرة من كتابة ضبط احملكمة املكلفة بالتنفي

 وبتحميل املدعى عليها الصائر ،املقرر قانونا للديون االمتيازية واملضمونة
 فاستأنفته شركة زيوت مكناس وأصدرت حمكمة ،ورفض باقي الطلبات

االستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد 
 أصدر "التجاري وفا بنك" من لدن  وبعد الطعن فيه بالنقض.برفض الطلب

 يف امللف التجاري عدد 18/3/2009 بتاريخ 402اجمللس األعلى قراره عدد 
 بنقض القرار االستئنايف وإحالة القضية على نفس احملكمة 986/3/1/2008

مبقتضى " بعلة أنه ،مصدرته للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون
ميارس امتياز الدائن املرتهن على األموال " فإنه  من مدونة التجارة365املادة 

وميارس على اخلصوص .. املثقلة باألفضلية على االمتيازات األخرى باستثناء
جتاه كل دائن صاحب رهن رمسي وباألفضلية على امتياز اخلزينة وامتياز 

 وامتياز بائع يالصندوق الوطين للضمان االجتماعي وصناديق القرض الفالح
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تجاري الذي يدخل املال املثقل يف استغالله وكذا امتياز الدائن املرتهن األصل ال
 غري أنه جيب على املنتفع من الرهن ليتمكن من .على جمموع األصل املذكور

االحتجاج به جتاه كل من الدائن املرتهن رهنا رمسيا وبائع األصل التجاري 
قييدهم أن يبلغ هلؤالء والدائن املرتهن على جمموع األصل املذكور الذين سبق ت

 وجيب إجناز .م نسخة من احملرر املنشئ للرهن.م.الدائنني وفق مقتضيات ق
، ". خالل الشهرين املواليني إلبرام الرهن، حتت طائلة البطالن،هذا التبليغ

وحمكمة االستئناف مصدرة القرار املطعون فيه اليت متسك الطالب أمامها 
 مل تناقشها ومل ترد عليها بالرغم ملا هلذا مبقتضيات املادة املذكورة واليت

الدفع من طابع حاسم يف النزاع ورفضت طلب الطاعن الرامي إىل حتقيق الرهن 
املنصب على اآلالت واملعدات املرهونة لفائدته جملرد أن اخلازن اجلهوي 

ن أ و،مبكناس استصدر قرارا استئنافيا قضى بالبيع اإلمجايل لألصل التجاري
ط احلق يف التدخل على وجه التعرض أمام اجلهات املختصة للطاعن فق

 تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا ومل جتعل ملا ،للدفاع عن حقوقه املشروعة
وبعد إحالة امللف . قضت به أساسا سليما من القانون وعرضت قرارها للنقض

ار على حمكمة االستئناف التجارية أدىل الطرفان مبستنتجاتهما على ضوء قر
 وأصدرت حمكمة االستئناف التجارية قرارها بإلغاء احلكم ،اجمللس األعلى

 املستأنف واحلكم من جديد برفض الطلب وحتميل املستأنف عليه الصائر وهو
  . القرار املطعون فيه بالنقض

حيث يعيب الطاعن القرار  :يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني
 من قانون املسطرة 345التجارة وخرق الفصل  من مدونة 365خبرق املادة 

 أساس،املدنية وفساد ونقصان التعليل املنزل منزلة انعدامه وعدم االرتكاز على 
 من قانون املسطرة املدنية وحتريف الوقائع احلقيقية 345 و369وخرق الفصلني 

ف نه اعترب أن وثائق امللأ ذلك ،للدعوى وتناقض التعليل املنزل منزلة انعدامه
تفيد أن البنك الطاعن بوصفه املنتفع من الرهن مل يبلغ لكل من الدائن املرتهن 
رهنا رمسيا وبائع األصل التجاري والدائن املرتهن على جمموع األصل التجاري 

 الذي سبق تقييده بنسخة من احملرر املنشئ للرهن خالل الشهرين ،املذكور
يكون قد أساء  ئه على هذا النحو إال أن القرار بقضا،املواليني إلبرام الرهن

 من مدونة التجارة السيما الفقرة األخرية منها واليت تنص 365تطبيق املادة 
غري أنه جيب على املنتفع من الرهن ليتمكن من االحتجاج " :صراحة على ما يلي

به جتاه كل من الدائن املرتهن رهنا رمسيا وبائع األصل التجاري والدائن املرتهن 
ع األصل املذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ هلؤالء الدائنني وفق على جممو
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 وجيب .مقتضيات قانون املسطرة املدنية نسخة من احملرر املنشئ للرهن
، ". خالل الشهرين املواليني إلبرام الرهن،إجناز هذا التبليغ حتت طائلة البطالن

الحتجاج بعقد ت أن ا. من م365ويستشف من استقراء هذه الفقرة من املادة 
الرهن على األدوات ومعدات التجهيز جتاه الدائن املرتهن لرهن رمسي أو بائع 
األصل التجاري أو الدائن املرتهن على جمموع األصل التجاري املذكور الذي 

ميكن   ال،سجل وقيد امتيازهم قبيل عقد الرهن على األدوات ومعدات التجهيز
ن على األدوات ومعدات التجهيز بتبليغ أولئك أن يتم إال إذا قام املنتفع من الره

الدائنني وفق مقتضيات قانون املسطرة املدنية بنسخة من عقد الرهن على 
 وأن عقد الرهن ،تلك األدوات ومعدات التجهيز خالل أجل الشهرين من إبرامه

 وقيد بالسجل 10/3/1997على اآلالت واملعدات متت املصادقة عليه بتاريخ 
 وأنه أثناء تسجيل عقد الرهن على ،18/3/1997 بتاريخ 16عدد التجاري حتت 

املتعلق " ج"األدوات ومعدات التجهيز مبصلحة السجل التجاري فإن منوذج 
باملدعية الراهنة مل يكن مسجال به أي تقييد يفيد وجود دين لفائدة مرتهن لرهن 

إن  ومن جهة أخرى ف،رمسي أو مرتهن على جمموع األصل التجاري من جهة
اخلازن اجلهوي مبكناس مل يستصدر قرار البيع اإلمجايل لألصل التجاري لشركة 

 يف امللف 27/5/2008 الصادر بتاريخ 861زيوت مكناس إال مبقتضى القرار رقم 
من استفاد من   وأن هذه املعطيات كفيلة بإثبات أن البنك الطاعن هو27/2008

 اإلمجايليف حني أن البيع . 18/3/1997الرهن على اآلالت واملعدات بتاريخ 
لألصل التجاري مل يصدر بشأنه قرار حمكمة االستئناف التجارية بفاس إال بتاريخ 

ميكن إلزام البنك الطاعن بتبليغ عقد الرهن على   مما حاصله أنه ال،27/5/2008
اآلالت واملعدات للخازن اجلهوي مبكناس يف تاريخ الحق لتقييده بالسجل 

حمكمة االستئناف مل تتقيد بقرار اجمللس األعلى الصادر بتاريخ  كما أن ،التجاري
 إذ أن حمكمة االستئناف التجارية ، فيما بت فيه من نقطة قانونية18/3/2009

بفاس بوصفها حمكمة إحالة اعتربت أن البنك الطاعن بوصفه الدائن يف النازلة 
التجهيز أثناء البيع له احلق يف ممارسة األسبقية واألفضلية على املعدات وأدوات 

 اجمللس أن واحلال ،اإلمجايل لألصل التجاري الذي صدر قرار استئنايف ببيعه
 الشيء الذي ،األعلى سبق أن اعترب أن هذا التعليل فاسد يتنزل منزلة انعدامه

م لعدم تقيده .م. من ق369خرق معه القرار املطعون فيه مقتضيات الفصل 
 وأن هذا التناقض يف التعليل يشكل ،ا اجمللسبالنقطة القانونية اليت بت فيه

  . م ويعرض القرار للنقض.م. من ق345خرقا ألحكام الفصل 
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 من مدونة التجارة الواردة ضمن 365حيث من جهة فإنه مبقتضى املادة 
الفصل األول من الباب الثاين املتعلق برهن أدوات ومعدات التجهيز فإن 

رهم هم الدائن املرتهن رهنا رمسيا وبائع الدائنني املرتهنني الذين جيب إشعا
األصل التجاري والدائن املرتهن على جمموع األصل التجاري املذكور الذين سبق 

 واحملكمة مل تبني نوع الرهن الذي يستفيد منه الدائنون الذين اعتربت ،تقييدهم
أنه من الالزم تبليغهم بالرهن الذي ينتفع منه املستفيد من رهن اآلالت 

 ومن ،عدات وتاريخ تقييدهم وبيان ما إذا كان سابقا أو الحقا لعقد الطالبوامل
جهة أخرى فقد متسكت الطاعنة بأن االمتياز الذي هلا على اآلالت واملعدات 
موضوع الدعوى مينحها حق األفضلية على باقي املرتهنني وخيول هلا حتقيق 

كمة مصدرة القرار  واحمل،الرهن املنصب عليها بغض النظر عن امتياز اخلزينة
أن للبنك الدائن يف النازلة ممارسة حق "املطعون فيه ردت ما متسكت به بعلة 

األسبقية واألفضلية على معدات وأدوات التجهيز أثناء البيع اإلمجايل لألصل 
 يف شقها 2 واحلال أن مقتضيات الفقرة ،"بيعهبالتجاري الذي صدر قرار استئنايف 

ت تعطي لصاحب االمتياز على اآلالت واملعدات .من م 372األخري من املادة 
 من مدونة 371 و370احلق يف أن يتابع إجراءات البيع طبقا ألحكام املادتني 

التجارة واللتني تنصان على إجراءات بيع اآلالت واملعدات املرهونة الستيفاء 
 ، لألصل التجارياإلمجايلدينه من مثنها استقالال وبغض النظر عن البيع 

واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قصرت حق صاحب االمتياز على 
اآلالت واملعدات على جمرد حق األسبقية واألفضلية على األدوات املذكورة يف 

 لألصل التجاري دون مراعاة املقتضيات املذكورة اإلمجايلإطار مسطرة البيع 
 . وعرضت قرارها للنقضأساسمل جتعل لقضائها من 

  
  ابـبـ األسذهـهـل

  .فيهقضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون 
 احملامي ‐وي اأمحد ملج ديالس: املقرر ‐  زبيدة تكالنيتة السيد:رئيسال
  . السيد رشيد بناين:العام
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  1283 القرار عدد

  2011  نونرب 3الصادر بتاريخ 
  1037/3/1/2011 عددالتجاري لف يف امل

 

  
  .دعوى جتزئة ال‐ تعدد ‐طلب قضائي 

ما دام املتضرر قد استهدف من مطالبه املدنية املقدمة  يف إطار 
الدعوى املدنية التابعة احلصول على التعويض اجلابر لكل الضرر 
الالحق به من جراء اختالس أمواله من احلساب البنكي، فإنه ال يتأتى له 
سلوك دعوى أخرى أمام القضاء التجاري للمطالبة أمامه بتعويضات 

أحجم عن تقدميها أمام القضاء اجلنائي، احرتاما ملبدأ عدم جتزئة أخرى 
  .الدعوى بني قضائني

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة 
 يف امللف عدد 1/2/2011 بتاريخ 138االستئناف التجارية بفاس حتت عدد 

تقدم مبقال لتجارية وجدة، عرض فيه أن ) ب( عبد الغاين ، أن الطالب1589/10
، 5097/99 يف امللف اجلنحي عدد 7/2/2003ابتدائية بركان أصدرت بتاريخ 
مستخدم البنك املطلوب بأدائه للمدعي ) ع(حكما قضى على املتهم حممد 

 درهما، وإحالل 40،5.311.630 درهم كتعويض وإرجاعه مبلغ 500.000مبلغ 
عامة املغربية لألبناك حمل املتهم يف األداء، وهذا احلكم اجلنحي أيد الشركة ال

استئنافيا، وبالنسبة للدعوى احلالية يبقى املدعي مستحقا للفوائد القانونية عن 
ت، ملتمسا احلكم على . من م288كل شيك مت اختالسه عمال مبقتضيات املادة 

لى وجه التضامن تعويضا املدعى عليهما البنك ومستخدمه املذكور بأدائهما ع
 درهم وانتداب خبري لتحديد املبالغ املختلسة، وحفظ حقه 30.000مؤقتا قدره 

يف تقدمي مطالبه، وبعد صدور احلكم باختصاص احملكمة التجارية نوعيا، قضت 
 .برفض الطلب، أيد مبقتضى القرار املطعون فيه
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  :يف شأن الوسيلة األوىل
م، بدعوى أنه مل .م. من ق345ق الفصل حيث ينعى الطاعن على القرار خر

  .جيب على الوسائل، واكتفى بتبنيه حيثية للحكم االبتدائي مما يعرضه للنقض
لكن، حيث إن الوسيلة مل تبني األسباب اليت مل جيب عنها القرار، والذي ال 
يعيبه تبنيه لعلل احلكم االبتدائي، فهي على غري أساس يف هذا اجلانب وغري 

  .لباقيمقبولة يف ا
  :يف شأن الوسيلة الثانية

ت بدعوى أن . من م288حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 
، يف حني التعويض "أنه ال ميكن اجلمع بني التعويض والفوائد"احملكمة اعتربت 

اجلنحي منح جلرب ضرر الفعل اجلرمي، أما الفوائد فتمنح لتعويض عدم استغالل 
  .قرار بعدم اقتناعه مبا ذكر يتعني نقضهاملبلغ املودع بالبنك، وال

لكن، حيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه مل تعتمد التعليل 
أن سلوك الطالب : "املنتقد فحسب، وإمنا اعتمدت جلانبه تعليال آخر جاء فيه

للدعوى املدنية التابعة، مينعه من املطالبة يف إطار دعوى جتارية مستقلة 
بب له فيه الفعل اجلرمي من ضرر، وخاصة ملا يكون بتعويض آخر عما تس

، وهو تعليل يربر لوحده ما "احلكم اجلنائي قد اكتسب قوة الشيء املقضي به
انتهت إليه احملكمة يف منطوق قرارها، ما دامت الدعوى املدنية التابعة كانت 
تهدف للمطالبة بالتعويض اجلابر لكل ضرر، وإن كان الطالب أحجم عن 

ة بتعويض ما يف تلك الدعوى، فال يتأتى له ذلك يف سلوك دعوى أخرى، املطالب
احرتاما ملبدأ عدم جتزيء الدعوى بني قضائني، وبذلك مل خيرق القرار أي 

 . مقتضى والوسيلة على غري أساس

  
  ألجـلـه

  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
ن املصباحي السيد عبد الرمحا:  املقرر‐ة الباتول الناصري السيد: رئيسال

  . السعيد سعداويالسيد:  احملامي العام‐
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  568لقرار عدد ا

  2011  أبريل 21الصادر بتاريخ 
  254/3/3/2010 عدديف امللف التجاري 

 

 

  . الوطين والية القضاء ‐ إلغاء تسجيل دويل ‐عالمة جتارية 
العالمة التجارية تسجيل أن الطلب ال ينصب على إلغاء  ما دام

فيما تها إلغاء متديد محاي للملكية الفكرية وإمنا فقط بامليةاملنظمة العب
ة لعالملغري مشروعة  فعل تزييف ومنافسةارتكاب  بداعيخيص املغرب 

 إلغاء  احملكمة التجارية ملا اعتربت أن البت يف طلب فإن التجارية
 خيرج عن اختصاص احلماية املتعلقة بالشق املغريب من التسجيل الدويل

وجود نص أو شرط اتفاقي غري طين تكون قد استبعدت دون القضاء الو
 للبت يف النزاع املعروض خمالف للنظام العام والية القضاء الوطين

    .ها يف ذلك سندعليها، ومل تربز
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
 ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة ،حيث يستفاد من وثائق امللف

 يف امللف عدد 30/11/2004 بالدار البيضاء بتاريخ االستئناف التجارية
 تقدمت مبقال إىل ‐ بوش إنكوربورايتد ‐ أن الطالبة شركة انهوزير ،3395/03/14

جتارية البيضاء عرضت فيه أنها املالكة لعالمة بودويزر اليت سجلتها باملكتب 
 4/6/1970 وجددت تسجيلها يف 1950املغريب للملكية الصناعية سنة 

 وأن املطلوبة شركة بودجوفيكي بودفار نارودين بودنيك قامت ،15/5/1990و
 19/5/1997بتسجيل نفس العالمة لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية بتاريخ 

 مما يشكل تسجيال تدليسيا ،وطالبت بتمديد احلماية إىل عدة دول منها املغرب
 منتوجات الطالبة مما يضر وتزييفا لعالمتها خلداع املشرتي وإيهامه بأنه يشرتي

 ملتمسة التصريح بأن ،مبصاحلها املالية واملعنوية وميس بسمعتها وحقوقها
التسجيل الذي قامت به املدعى عليها املذكورة باملنظمة العاملية والفكرية مع 
مطالبتها بتمديد محايتها إىل املغرب يشكل فعل تزييف ومنافسة غري مشروعة 
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احلماية فيما خيص املغرب وأمر مدير املكتب املغريب  وإلغاء تلك ،لعالمتها
للملكية الصناعية بإشعار مدير املنظمة العاملية املشار إليها بضرورة تسجيل 
اإللغاء يف السجالت الرمسية فيما خيص املغرب واحلكم عليها بالتوقف عن 

 2000استعمال العالمة املذكورة باملغرب حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 
درهم عن كل يوم تأخري من تاريخ صدور احلكم ومجع ومصادرة املنتوجات 
 .احلاملة للعالمة املزيفة ونشر احلكم جبريدتني باللغتني العربية والفرنسية

فأصدرت احملكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الدعوى استأنفته املدعية 
  .فيهفأيدته حمكمة االستئناف التجارية مبوجب قرارها املطعون 

حيث تنعى الطاعنة على القرار  :يف شأن الوسيلة األوىل يف فرعها الثاين
 يف 5 و مكرر من معاهدة باريس6 و3 يف فقرته 2املطعون فيه خرق الفصول 

ذلك أن  ،23/6/1916 يف فقرته األوىل من ظهري 78 من اتفاقية مدريد و6فقرته 
 العاملية للملكية الفكرية إقدام املطلوبة على تسجيل عالمة بودويزر باملنظمة

شكل اعتداء على عالمتها املستعملة من يومطالبتها بتمديد احلماية إىل املغرب 
 وأن معاهدة باريس نصت صراحة ،طرفها علنا وبصفة مستمرة يف أحناء املعمور

على أن املقتضيات التشريعية لكل دولة من دول االحتاد واملتعلقة باملسطرة 
 إذ تكون الدول املذكورة هي ، واالختصاص تبقى حمفوظةالقضائية واإلدارية

املختصة بإلغاء محاية عالمة مت تسجيلها دوليا ومتس باحلقوق املكتسبة للغري يف 
 نص على 23/6/1916 من ظهري 78 كما أن الفصل ،البلد املطلوب فيه احلماية

 يف جواز إلغاء كل تسجيل دويل لعالمة من شأنها املس حبقوق مكتسبة للغري
 وأن ، ونفس املقتضى نصت عليه اتفاقية مدريد،القطر املستفيد من احلماية

الطالبة أدلت حبكم بني نفس األطراف صادر عن ابتدائية البيضاء حائز لقوة 
 به يتعلق بنفس النزاع مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار من أن يالشيء املقض

 ملا ذكر أعاله وغري مربز الطلب قدم إىل جهة غري خمتصة غري جدي وخمالف
  .ما جيعله عرضة للنقض للسند القانوين املربر ملا قضى به وهو

حيث استندت احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه يف تأييدها للحكم 
املستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطالبة الرامية إىل إلغاء احلماية املتعلقة 

نظمة العاملية للملكية الفكرية إىل ما بتسجيل املطلوبة لعالمة بودويزر لدى امل
املطلوبة قامت بإيداع عالمتها باملنظمة العاملية للملكية "جاءت به من أن 

الفكرية بسويسرا وأن هذه اجلهة هي اليت بلغت باإليداع مبا فيه طلب متديد 
 وأن طلب الطاعنة يكون قد قدم جلهة غري خمتصة إللغاء ،احلماية إىل املغرب

 يف حني أن الدعوى ال." لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية بسويسراإيداع مت 
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 وإمنا فقط إلغاء احلماية ،تستهدف التسجيل الذي مت لدى املنظمة املذكورة
املتعلقة بذلك يف املغرب باعتبار أنه من البلدان اليت مت طلب متديد احلماية 

اء احلماية املتعلقة بالشق  وبالتايل فإن احملكمة حينما اعتربت أن إلغ،لديها
املغريب من التسجيل الدويل ليس من اختصاصها كان عليها إبراز السند القانوين 

ميكن احلسم   ألن مسائل االختصاص هي مسائل قانون حمضة ال،ملا ذهبت إليه
 اليت ،فيها دون إبراز السند القانوين املعتمد عليه لتعلقها بوالية القضاء الوطين

بعادها إال بوجود نص أو شرط اتفاقي غري خمالف للنظام العام ميكن است ال
 .ما مل يفعله القرار مما جيعله عرضة للنقض  وهو،وبيانه

  
  ابـبـذه األسـهـل

  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه
 ‐  عبد السالم الوهايب السيد: املقرر‐ زبيدة تكالنيتة  السيد:رئيسال

  .د رشيد بناين السي:احملامي العام
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  1215 القرار عدد

  2011  أكتوبر 13الصادر بتاريخ 
  453/3/2/2010 عددالتجاري لف يف امل

 

 

 عقد االئتمان ‐ معاينة حتقق الشرط الفاسخ ‐القضاء االستعجايل 
  .اإلجياري

يف حالة عدم تنفيذ املكرتي اللتزاماته التعاقدية املتعلقة بأداء 
تمان اإلجياري الواجبة األداء، فإن رئيس املستحقات النـامجة عن االئ

احملكمة بصفته قاضيا للمستعجالت خمتص مبعاينة حتقق الشرط الفسخ 
  .والذي ال يعين أنه بت يف جوهر النزاع الذي خيرج عن مناط اختصاصه

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن 
 2623/09 يف امللف 8/12/2009ة االستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ حمكم

تقدمت مبقال استعجايل " باي" أن املطلوبة شركة مغرب 5953/09حتت رقم 
أنها مولت مبقتضى عقد إجيار لفائدة : لرئيس احملكمة التجارية بالبيضاء مفاده

 املسماة 1/36091د املدعى عليها عملية متويل وكراء العقد ذي الرسم عد
، وأن املدعى عليها التزمت بأداء األقساط إال أنها توقفت عن "31الزرقطوين "

 كما هو واضح من اإلعالمات بالسحب رغم إنذارها 10/7/1998أدائها مند 
برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل، ملتمسة معاينة فسخ العقد وأمر املدعـى 

ت تنص . من م735 املدعى عليها بأن املادة وبعد جواب. عليها بإرجاع العقار
على أن العقود املربمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق ال تنطبق عليها 

 أي قبل صدور قانون 1995مقتضيات الكتاب الرابع وأن العقد أبرم يف دجنرب 
، وأن الطلب رفع خارج اإلطار القانوين السليم، كما أن الطلب مل يراع 95/15

التسوية الودية فصدر األمر القاضي مبعاينة إخالل املدعى عليها مسطرة 
 قد فسخ بقوة 03909بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد االئتمان اإلجياري رقم 

إىل ... القانون، وأمر املدعى عليها بإرجاع العقار املخصص لغرض مهين
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نافيا مبقتضى املدعية حتت طائلة غرامة تهديدية، استأنفته الطالبة فأيد استئ
القرار املطلوب نقضه، بعلة أساسية مفادها فيما يتعلق باالختصاص فإن القرار 

 قد حسم يف هذه املسألة، 3485/04 حتت عدد 5/11/04االستنايف الصادر بتاريخ 
وخبصوص التوقف عن األداء فإن املستأنف عليها أدلت بإعالمات بالسحب 

عاينة فسخ العقد وليس البت يف رجعت بدون أداء، وأن مناط الدعوى هو م
موضوع باقي بنوده األخرى، وما دام مراسلة الطاعنة بضرورة األداء قبل جلوء 
املستأنف عليها إىل القضاء تكون هذه األخرية قد استنفذت مجيع الوسائل 
احلبية واإلجراءات إلنهاء العقد، ومبا أن الطاعنة مل تتقدم بأي عرض لتسوية 

 باإلنذارات وعدم احرتامها اللتزاماتها التعاقدية تكون كل النزاع بعد توصلها
  .وسائل استنافها غري جديرة باالعتبار

حيث تنعى الطاعنة على القرار يف وسيليت النقض جمتمعتني خرق القانون، 
وعدم االرتكاز على أساس قانوين وسوء التعليل املوازي النعدامه، بدعوى أن 

 وأن القانون 1995 دجنرب 7 و5النازلة أبرم بتاريخ عقد االئتمان اإلجياري موضوع 
 1/8/1996 املتعلق مبدونة التجارة واملأمور بتنفيذه مبقتضى ظهري 15‐95رقم 

 أي يف وقت الحق إلبرام العقد وطبقا 3/10/1996نشر باجلريدة الرمسية بتاريخ 
ت، فإن العقد املذكور ال خيضع من حيث االختصاص النوعي . م753للمادة 

للمحاكم التجارية لكونه أبرم قبل دخول مدونة التجارة حيز التطبيق، وأن 
 من العقد مينح االختصاص لرئيس احملكمة االبتدائية بأنفا، وأن 57الفصل 

حمكمة االستئناف مل تستعمل سلطتها وكان من واجبها أن تثري تلقائيا ما خيالف 
 ثبوت مراسلة الطاعنة وأمام"... كما أن القرار علل ما قضى به . القانون

بضرورة األداء قبل جلوء املستأنف عليها إىل القضاء تكون هذه األخرية قد 
 من 56، إال أن الفصل "استنفذت مجيع الوسائل احلبية واإلجراءات إلنهاء العقد

عقد االئتمان اإلجياري ينص على أن الفسخ ال يتقرر إال بعد توجيه رسالة 
 إىل الطرف املستأجر قصد مطالبته بدفع مضمونة مع اإلشعار بالتوصل

 أشهر دون قيامه بالوفاء مبا بذمته، إال أن 3مستحقات اإلجيار، ومرور مدة 
الطرف املستأجر مل يتوصل بأية رسالة وفق ما تقتضيه املادة املذكورة، كما أن 

 من عقد االئتمان اإلجياري متنح االختصاص لرئيس 57بأن املادة "القرار معلل 
، فخرق مضمون العقد ألنه ال متنحه االختصاص "كمة للبت يف معاينة الفسخاحمل

املذكور، كما أن البت يف فسخ العقد أو معاينة انفساخه له مساس جبوهر النزاع 
بالنظر إىل أن ذلك متوقف على مدى ثبوت إنذار الطاعنة يف شأن األداء 

ية التسوية الودية وباقي وتوصلها باإلنذار من عدمه ومدى قيامها باستنفاد إمكان
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ت، مما يعرض . م433اإلجراءات الستكمال إنهاء العقد طبقا ملا تقتضيه املادة 
  .القرار للنقض

لكن، حيث إن حمكمة االستئناف عللت قرارها فيما خيص االختصاص ليس 
 من العقد الرابط بني الطرفني بل أيضا بأن 57فقط بالتعليل الوارد بشأن املادة 

 قد حسم يف هذه املسألة وهو تعليل مل يناقشه 3485ستنايف عدد القرار اال
وثبت هلا من . الطاعن يف وسيلته، مما يكون ما استدل به يف هذا الشأن ال أثر له

اإلعالمات بالسحب أنها مل تؤد لعدم وجود الرصيد باحلساب، وأن املطلوبة 
تضى رسائلها  فأجابت عن بعضها مبق2000أنذرت الطالبة باألداء مند سنة 

، واستخلصت من ذلك أن املطلوبة 31/5/2001 و16/1/2002املؤرخة ب 
 من عقد اإلجيار املربم بني الطرفني واستنفذت 56احرتمت مقتضيات الفصل 

مجيع الوسائل احلبية بثبوت مراسلتها للطالبة وإنذارها باألداء قبل جلوئها إىل 
ها مل تتقدم بأي عرض لتسوية القضاء، وأن الطالبة رغم إنذارها وثبوت توصل

ت الذي . من م435النزاع، معتربة أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وطبقا للفصل 
يف حالة عدم تنفيذ املكرتي اللتزاماته التعاقدية املتعلقة بأداء "ينص على أنه 

املستحقات النـامجة عن االئتمان اإلجياري الواجبة األداء، فإن رئيس احملكمة 
بصفته قاضيا للمستعجالت لألمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم خمتص 

، اعتربت أن رئيس احملكمة خمتص للبت يف النزاع ما دام مناط الدعوى ..."األداء
هو معاينة الفسخ بعد حتقق الشرط وليس البت يف موضوع باقي بنوده األخرى 

رارها على أساس ومبا وقضت بتأييد األمر املستأنف، مما تكون معه قد ركزت ق
جاء يف تعليلها وتعليل احلكم املؤيد يعترب كافيا، وتكون الوسيلتان على غري 

 . أساس

  
  لـهـذه األسـبـاب

  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
 ‐ السيدة حليمة ابن مالك : املقرر‐ عبد الرمحان مزور  السيد:رئيسال

  . احممد بلقسيوية السيد:احملامي العام
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  1180رار عدد الق

  2011  أكتوبر 6الصادر بتاريخ 
  1739/3/2/2010 عددالتجاري لف يف امل

 

 

 صحة اإلنذار املوجه من طرف – مسطرة اإلفراغ –كراء جتاري 
  .الشريك

إذا مل يكن الشريك ميلك حصة ثالثة أرباع املال املشاع اليت ختول له 
راغ احملل التجاري حق إدارته فإنه ليست له الصفة يف توجيه اإلنذار بإف

املكرى من دون باقي شركائه، ويكون اإلنذار املوجه من طرفه باطال وغري 
 .منتج ألي أثر قانوين

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

) ا(حيث يؤخذ من عناصر امللف، والقرار املطعون فيه ادعاء السيد موحى 
بني باملقال احملل التجاري امل) ب( أن له بيد السيد عزيز – طالب النقض –

 درهم، وأنه تقاعس عن أداء واجبات 200على سبيل الكراء مبشاهرة قدرها 
 درهم رغم اإلنذار 4600 وجب فيها مبلغ 2008 إىل نوفمرب 2007الكراء منذ فرباير 

 الذي بقي بدون جدوى، لذلك التمس من 24/5/1955املوجه إليه يف إطار ظهري 
عليه بأدائه له املبلغ املذكور مع تعويض احملكمة التجارية احلكم على املدعى 

 درهم وفسخ عقد الكراء الرابط بني الطرفني وإفراغ املدعى عليه 5000قدره 
من احملل املكرتى، وبعد جواب املدعى عليه بأن املدعي مل يثبت صفته يف 
االدعاء، وبأنه ال تربطه به أية عالقة وأنه يكرتي احملل من والدته بصفتها وارثة، 

د إجراء حبث مت خالله االستماع إىل الشهود، وبعد انتهاء اإلجراءات قضت وبع
 درهم واجب 4400احملكمة التجارية على املدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 

 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغ احملل 300كراء املدة املطلوبة ومبلغ 
ئناف بإلغاء موضوع النزاع حبكم استأنفه املدعى عليه، وقضت حمكمة االست

احلكم املستأنف يف شقه املتعلق بالتعويض عن التماطل واإلفراغ واحلكم من 
  .جديد بإلغاء الطلب املتعلق بهما على احلالة وبتأييده يف باقي مقتضياته
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حيث يعيب الطاعن القرار يف وسيلته الوحيدة نقصان التعليل املوازي 
أنف يف شقه القاضي بالتعويض النعدامه، من حيث إنه عندما ألغى احلكم املست

عن التماطل واإلفراغ خرق وقائع النازلة، إذ األمر يتعلق بعالقة كرائية ال غري 
وطالب النقض هو املالك الوحيد واملكري للمحل موضوع النزاع حسب شهادة 
الشهود، واحملكمة مل ترد على التماطل الثابت يف حق املطلوب يف النقض الذي 

سلك بشأنه مسطرة الصلح وسقط حقه يف أية مطالبة، توصل بإنذار ومل ي
والنزاع املعروض على احملكمة له طابع جتاري ورغم ذلك خاضت يف مسائل 
شرعية ادعاها املطلوب يف النقض، خاصة وأن رسم اإلراثة وثبوت املتخلف 

 بعد رفع الدعوى، علما أن اهلالك 28/3/2008املدىل بهما مل ينجز إال بتاريخ 
، وكان على احملكمة أن ال تأخذ بهما وحادت عن الصواب 1983ذ سنة توىف من

  .عندما قضت بإلغاء التعويض واإلفراغ
لكن، حيث إن حمكمة االستئناف الحظت من أوراق امللف املعروضة أمامها 
خاصة رسم اإلراثة وثبوت املتخلف أن احملل موضوع النزاع من متخلف اهلالك 

) ا(إىل جمموعة من الورثة من بينهم السيد موحى ، وانتقل من بعده )ا(ادريس 
طالب النقض، والحظت من خالل أنصبة الورثة يف املتخلف أن الطاعن ال ميلك 

 اليت ختول له حق إدارة املال املشاع، واعتربت أن توجيهه مبفرده 3/4حصة 
إلنذار للمكرتي املطلوب يف النقض كان غري قانوين وصادر عن غري ذي صفة، 

ت اإلنذار باطال وغري منتج ألي أثر، والدفع بالبطالن ال يواجه بالسقوط واعترب
وقضت بإلغاء احلكم املستأنف يف شقه املتعلق بالتعويض عن التماطل واإلفراغ، 
وهي بذلك قد عللت قرارها مبا يكفي، وبشأن تاريخ إجناز رسم اإلراثة وثبوت 

 بالقانون ومل يسبق الدفع به املتخلف، فإن ما أثاره الطاعن خيتلط فيه الواقع
أمام قضاة االستئناف مما ال جيوز إثارته مباشرة أمام اجمللس األعلى فكان ما 

 ./. بهذا الشق من الوسيلة غري مقبول وغري جدير باالعتبار يف الباقي

  
  لـهـذه األسـبـاب

  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
 ‐لسيدة مليكة بنديان ا:  املقرر‐ عبد الرمحان مزور السيد: رئيسال

  . احممد بلقسيويةالسيد: احملامي العام
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  اجلزء الرابع
   قرارات الغرفة اإلدارية
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   /581 القرار عدد

  2011  يناير 27الصادر بتاريخ 
   13/4/1/2011عدد يف امللف اإلداري 

  
  )دولة املغربيةال/ حمسن ناصف (

 

 

  . عدم إصدار نص تنظيمي‐ دعوى التعويض ‐اختصاص نوعي 
عوى اليت رفعها يكون االختصاص موكوال للقضاء اإلداري للبت يف الد

املدعي للمطالبة بالتعويض عما حلقه من ضرر من جراء تأخر السلطة 
احلكومية املختصة يف إصدار نص تنظيمي حيدد تعريفة أجور العدول، 
مما أفضى إىل رفض طلبه استشفاع املبيع لعدم كفاية العرض العيين 

  .الذي قدمه  للمشرتي خبصوص مصاريف العقد
  ف تأييد احلكم املستأن

  باسم جاللة امللك
حيث يؤخذ من أوراق امللف، وحمتوى احلكم املستأنف أن فريق حمسن 

، 26/1/2009ناصف ومن معه تقدموا مبقال إىل احملكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 
 بتاريخ ءعرضوا فيه أنه صدر لفائدتهم حكم من احملكمة االبتدائية بالدار البيضا

رفض طلب الشفعة املمارسة من طرف ، قضى ب1765 حتت عدد 4/1/2008
شريكتهم، وقد أسست احملكمة حكمها برفض الطلب على عدم كفاية العروض، 
ذلك أنها مل تؤد مصاريف العقد، وخاصة أجرة حتريره املنجز من طرف عدلني، 
وأن حتديد تلك األجور ترك للسلطة التنظيمية اليت ميارسها الوزير األول الذي 

 حينه مما يرتتب عنه مسؤولية السلطة العامة ملتمسني مل يصدر املرسوم يف
احلكم هلم من جراء ذلك بتعويض قدره درهم عن الضرر الالحق بهم وبعد 

  .املناقشة صدر احلكم باختصاص احملكمة اإلدارية للبت يف الطلب
حيث يعيب الطالب املستأنف احلكم بفساد التعليل، ذلك أن النشاط 

ي يدخل ضمن اختصاص القضاء اإلداري ال األنشطة اإلداري وحده فقط هو الذ
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احلكومية غري اإلدارية اليت جيب استبعادها من مراقبة القضاء اإلداري، كما هو 
الشأن بالنسبة للنشاطات اليت تدخل ضمن مفهوم الوظيفة التشريعية والوظيفة 

  .القضائية
ة جلهة لكن، حيث إن الدعوى املاثلة تدخل يف خانة االختصاصات املوكول

القضاء اإلداري، ذلك أنها ترمي إىل تعويض الضرر احلاصل للمدعني من جراء 
عدم تفعيل نص قانوين عن طريق إصدار مرسوم تنظيمي يبني كيفيات حتديد 
أجور العدول طبقا للنصوص اليت أوردها الطالبون مبقاهلم، األمر الذي ميكن أن 

ملدعون للمطالبة بشفعة اجلزء يكون له تأثري على مسار الدعوى اليت قدمها ا
 .الذي باعه شريكهم األمر الذي جيعل االختصاص موكوال للقضاء اإلداري

  
  األسـبـاب لـهـذه

  .قضى اجمللس األعلى بتأييد احلكم املستأنف
:  احملامي العام–السيد أمحد دينية :  املقرر–السيد أمحد حنني : الرئيس

  .السيد سابق الشرقاوي
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  311 القرار عدد

  2011  أبريل 21الصادر بتاريخ 
   284/4/1/2011 عدديف امللف اإلداري 

  
  ) املكتب الشريف للفوسفاط/ حرير اجلياليل(

 

 

  . نشاط شخص القانون اخلاص– دعوى التعويض ‐اختصاص نوعي 
رغم أن شخص القانون العام، املكتب الشريف للفوسفاط، حتول 

ارية، إال أن الدولة حافظت شكله القانوين من مؤسسة عامة إىل شركة جت
له مبقتضى القانون على احتكار استغالل الثروة املعدنية املذكورة 
حتقيقا للنفع العام، مما يكون معه البت يف دعوى التعويض عن األضرار 
النامجة عن نشاطه مندرجا ضمن اختصاص القضاء اإلداري طبقا للمادة 

  .41.90 من القانون رقم 8
  تأنف تأييد احلكم املس

  باسم جاللة امللك
  : يف االختصاص النوعي

 أمام احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء، 2/7/2010حيث مبقال مرفوع بتاريخ 
عرض السيد حرير اجلياليل أن نشاط اجملمع الشريف للفوسفاط يف استغالل 
مادة الفوسفاط سبب تصدعات وشقوق جبدران منزله الكائن بدوار أوالد 

عزوز بدائرة خريبكة، وحتويل مياه اآلبار وتلويت البيئة وأضرار الشاوي أوالد 
 3000صحية، ملتمسا احلكم على اجملمع املذكور بتعويض مسبق ال يقل عن 

وتعيني خبري أو عدة خرباء خمتصني للوقوف على األضرار واخلسائر مع ... درهم
دفع بعدم ، فأجاب املدعى عليه بال...حفظ حقه يف اإلدالء مبطالبه املدنية

 من القانون احملدثة مبوجبه حماكم 8االختصاص النوعي استنادا إىل أن املادة 
إدارية تنص على اختصاص هذه احملاكم بالبت يف دعاوى التعويض عن األضرار 
اليت تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، يف حني أن اجملمع الشريف 
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، خاضعة لقانون 07‐46انون رقم للفوسفاط أصبح شركة مساهمة مبقتضى الق
، وبعد املناقشة، صدر احلكم برد الدفع بعدم 95‐17شركات املساهمة رقم 

االختصاص النوعي والقول باختصاص احملكمة اإلدارية نوعيا للبت يف الطلب 
 احملتج به قد ضمن استمرار احتكار املكتب الشريف 07‐46بعلة أن القانون رقم 

ث عن الفوسفاط واستغالله املخول له من طرف للفوسفاط ملواصلة البح
الدولة، مما جيعل هذا النشاط مندرجا ضمن اختصاص احملكمة اإلدارية طبقا 

 املشار إليها وهو احلكم املستأنف من طرف املدعى عليه، متمسكا مبا 8للمادة 
  .أثاره ابتدائيا

ط لكن، حيث إنه رغم تغيري الشكل القانوين للمكتب الشريف للفوسفا
بتحويله من مؤسسة عامة إىل شركة مساهمة، الذي أملته الرهانات االقتصادية 

 املشار إليه، فإن ذلك ال يعترب 07‐46والتنافسية كما جاء يف ديباجة القانون رقم 
إعادة النظر يف غرضه املتمثل يف استغالل ثروة وطنية عن طريق االحتكار 

فع العام، مما يكون معه نشاطه املسند إليه من طرف الدولة بهدف حتقيق الن
 90‐41 من القانون رقم 8مندرجا ضمن اختصاص القضاء اإلداري طبقا للمادة 
 .ويكون بالتايل احلكم املستأنف يف حمله وواجب التأييد

  
  األسـبـاب لـهـذه

  .قضى اجمللس األعلى بتأييد احلكم املستأنف
:  احملامي العام–ن السيد حسن مرشا:  املقرر–السيد أمحد حنني : الرئيس

 .السيد سابق الشرقاوي
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  65القرار عدد 

  2011  أكتوبر 13الصادر بتاريخ 
   986/4/2/2011 عدداإلداري لف يف امل

  
  )جالل برحو/ الوكيل القضائي للمملكة(

 

 عدم مشروعية التغرمي وسحب ‐ دعوى التعويض ‐اختصاص نوعي 
  .رخصة السياقة

 احلكم جبرب الضرر الذي حلقه من ملا كانت دعوى املدعي تهدف إىل
جراء خطأ اإلدارة املتمثل يف تغرميه عن خمالفة قانون السري مل يرتكبها، 
وسحب رخصة سياقته دون وجه حق، فإن احملكمة اإلدارية تكون هي 

 8املختصة نوعيا بالبت يف  طلبه، ذلك أنه استنادا إىل مقتضيات املادة 
مبوجبه حماكم إدارية، فإن هذه األخرية  احملدثة 90. 41من القانون رقم 

هي املختصة بالبت يف دعاوى التعويض عن األضرار اليت تسببها أعمال 
ونشاطات أشخاص القانون العام، علما أن االستثناء الوارد فيها  يتعلق 
باألضرار اليت تسببها يف الطريق العام مركبات يف ملكية اإلدارة، أما تلك 

  .  فال يشملها االستثناءاليت يف ملكية اخلواص
  تأييد احلكم املستأنف 

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن ضمنها احلكم املستأنف أنه بتاريخ 

 تقدم املستأنف عليه أمام احملكمة اإلدارية بالرباط مبقال افتتاحي 11/10/2010
ق سيارته من  ليال كان يسو11 حوايل الساعة 6/7/2010عرض فيه أنه بتاريخ 

 بشارع باستور حنو شارع النصر، 2/1/23099رقم لوحتها " فياط باليو"نوع 
فاستوقفه شرطيان وسحبا رخصة سياقته األمريكية من دون موافاته بوصل 
بذلك رغم إحلاحه، وأنه مل يرتكب أي خمالفة لعدم وجود أي عالمة منع املرور 

) املستأنفة(دارة املدعى عليها مما أحلق به ضررا، لذلك التمس احلكم على اإل
 درهم قيمة الغرامة اليت أداها عن املخالفة اليت مل 400بأن ترجع له مبلغ 
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 درهم عن الضرر الذي حلق به من جراء التعسف 30000يرتكبها وبتعويض قدره 
وبعد استيفاء اإلجراءات، قضت احملكمة اإلدارية . يف حرمانه من رخصة سياقته

ة لألمن الوطين يف شخص مديرها لفائدة املدعي بتعويض على اإلدارة العام
 درهم مع املصاريف 400 درهم وبإرجاع مبلغ الذعرية وقدره 10000قدره 

ورفض الباقي، وذلك مبوجب حكمها املشار إىل مراجعه أعاله، وهو احلكم 
  . املستأنف

حيث أسس املستأنف استئنافه على أن الطلب يف نازلة احلال خيرج عن 
 من القانون 8اص احملاكم اإلدارية، ألنه ال يندرج ضمن مقتضيات املادة اختص
 الواردة على سبيل احلصر، وأن احملكمة االبتدائية ذات الوالية 90. 41رقم 

العامة هي املختصة بنظره، خاصة وأن األمر يتعلق مبخالفة قانون السري، وأن 
زعة يف عمل قضائي من املنازعة يف مدى صحة حمضر إثبات املخالفة هي املنا

أعمال النيابة العامة، لذلك التمس إلغاء احلكم املستأنف وتصديا التصريح بعدم 
  . اختصاص القضاء اإلداري للبت يف الطلب

لكن، حيث إنه ملا كان طلب املستأنف عليه يهدف إىل احلكم لفائدته جبرب 
 سياقته الضرر الذي حلق به من جراء خطأ اإلدارة املتمثل يف سحب رخصة

وتغرميه من دون مربر قانوين، وأنه ملا ثبت للمحكمة صحة هذا الطلب من خالل 
حمضر املعاينة احملرر من طرف مفوض قضائي يفيد عدم وجود أي عالمة منع 
املرور مبلتقى شارع جان جوريس وشارع باستور، خالفا ملا جاء يف احملضر 

 من 8ا إىل مقتضيات املادة املرفق باملقال االفتتاحي للدعوى، وأنه استناد
 احملدثة مبوجبه حماكم إدارية، فإن هذه األخرية هي 90.41القانون رقم 

املختصة نوعيا بالبت يف دعاوى التعويض عن األضرار اليت تسببها أعمال 
ونشاطات أشخاص القانون العام كما يف نازلة احلال، ما عدا األضرار اليت تسببها 

يف ملكية اإلدارة ال يف ملكية اخلواص، مما يكون معه يف الطريق العام مركبات 
احلكم املستأنف واجب التأييد بهذه العلة ملا قضت احملكمة اإلدارية ضمنيا 

 .بانعقاد اختصاصها النوعي للبت يف الطلب

  األسـبـاب لـهـذه
قضى اجمللس األعلى بتأييد احلكم املستأنف فيما قضى به ضمنيا من 

  .اإلداري نوعيااختصاص القضاء 
 ‐السيد حممد حمجويب :  املقرر‐السيدة عائشة بن الراضي : الرئيس

  .السيد حسن تايب: احملامي العام
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  تعليق

  استئناف احلكم باالختصاص النوعي
  املقضي به صراحة أو ضمنا

  
  حممد حمجويب

  رئيس غرفة مبحكمة النقض
  ‐ بالغرفة اإلدارية ‐

 الصادر عن الغرفة 65شور أعاله عدد تتلخص وقائع نازلة القرار املن
، يف أن الطاعن السيد  986/4/2/2011 يف امللف عدد 13/10/2011اإلدارية بتاريخ 

مجال برحو رفع دعوى أمام احملكمة اإلدارية ضد اإلدارة العامة لألمن الوطين، 
يرمي  من خالهلا إىل تعويضه عما حلقه من ضرر نتيجة سحب رخصة سياقته 

من طرف رجال األمن، بعلة أنه كان يسري يف االجتاه املمنوع، بينما " األمريكية"
أثبت عن طريق معاينة قام بها مفوض قضائي أنه ال وجود ألي عالمة منع 
املرور باالجتاه الذي كان يسري به، وبعد متام اإلجراءات، قضت احملكمة لفائدته 

دارية مبحكمة النقض، بالتعويض، فاستأنفت اإلدارة هذا احلكم أمام الغرفة اإل
ملتمسة إلغاء احلكم املستأنف، وتصديا التصريح بعدم اختصاص القضاء 
اإلداري وإحالة امللف على احملكمة االبتدائية ذات الوالية العامة، وعلى إثر ذلك 
صدر القرار املذكور القاضي بتأييد احلكم املستأنف فيما قضى به ضمنيا من 

  .ااختصاص القضاء اإلداري نوعي
وتعليقا على ما ورد يف منطوق هذا القرار خبصوص االختصاص النوعي 

  .املقضي به ضمنيا، ارتأيت التطرق هلذا املوضوع يف عموميته
 لقد نظم املشرع املغريب االختصاص النوعي مبوجب نصوص قانونية 

، والقانون ) خاصة17 و16الفصالن (متفرقة، أهمها قانون املسطرة املدنية 
، والقانون احملدثة )13 و12خاصة املادتان (وجبه حماكم إدارية احملدثة مب

والقانون احملدثة مبوجبه )  على وجه اخلصوص8املادة (مبوجبه حماكم جتارية 
، وبقراءة سريعة ملختلف هذه املقتضيات )12املادة (حماكم االستئناف اإلدارية 

نه بعد التأين واألخذ يبدو ألول وهلة أن هناك تناقضا صارخا فيما بينها، إال أ
بعني االعتبار قواعد تطبيق القانون يف الزمان، وما أقبل عليه املشرع املغريب من 
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إحداث حملاكم إدارية متخصصة، وتوجهه األكيد حنو ازدواجية القضاء بإحداث 
حماكم استئناف إدارية وجملس الدولة يف املستقبل الذي لعله قريب، فلن جند 

 بني تلك النصوص القانونية، اللهم ما تعلق بضرورة بعد كل ذلك أي تناقض
حتيني البعض منها وتعديل البعض اآلخر، ويف انتظار ذلك أوجد القاضي املغريب 

  .حلوال اعتمدت كافة املعطيات املذكورة
فقانون املسطرة املدنية صدر يف وقت مل يكن فيه وجود لقضاء إداري 

، "احملاكم القضائية"ية حماكمه ب مستقل عن القضاء العادي، الذي نفضل تسم
ألن احملاكم اإلدارية هي أيضا حماكم عادية متخصصة يف القضاء اإلداري 
وليست حماكم استثنائية، وبالتايل مل نكن يف حاجة إىل التنصيص على أحكام 
تتعلق باالختصاص النوعي، ما دامت احملاكم االبتدائية كانت هلا الوالية العامة 

ولذلك استعمل املشرع يف الفصلني ... لقضايا املدنية واإلدارية للبت يف سائر ا
ألول " اجلهة القضائية"، ومل يستعمل مصطلح "احملكمة"املذكورين مصطلح 

 احملدثة مبوجبه حماكم إدارية، ذلك أن 90.41مرة إال مبناسبة إصدار القانون رقم 
جمموعة من احملاكم يعين يف حد ذاته " اجلهة القضائية" جمرد التعبري مبصطلح 

فجهة القضاء اإلداري تنضوي حتت لوائها جمموع احملاكم : من ذات النوع
، وجهة القضاء )وجملس الدولة مستقبال(اإلدارية وحماكم االستئناف اإلدارية 

العادي يقصد بها جمموع احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف وحمكمة النقض 
، لذا فاجلهة القضائية ال يقصد ... التجاريونفس الشيء ينطبق على القضاء... 

  .اليت قد تنتمي هلذه اجلهة القضائية أو تلك" احملكمة"بها جمرد 
 من قانون املسطرة املدنية، جند أن املشرع 17 و16وبالرجوع إىل الفصلني 

، علما 17، ومرة واحدة يف الفصل 16مرتني يف الفصل " احملكمة"استعمل لفظ 
النوعي أو (وجب على من يثري الدفع بعدم االختصاص  أ16أنه يف الفصل 

أن يبني احملكمة املختصة اليت ترفع ) فقط" املكاين"املكاين، بينما الصواب هو 
إليها القضية، وإال كان طلبه غري مقبول، وإذا ما قبل الدفع أحيل امللف إىل 

 القانون رقم  من12احملكمة املختصة بقوة القانون،بينما اعترب املشرع يف املادة 
 القواعد املنظمة لالختصاص النوعي من النظام العام، خبالف ما ورد 90.41

 أعاله، ومعىن ذلك أن أي جهة قضائية كان النزاع 16عليه النص يف الفصل 
معروضا عليها، واتضح هلا أنها غري خمتصة نوعيا، وجب عليها إثارة عدم 

 بذلك، واحلكم بعدم اختصاصها اختصاصها النوعي تلقائيا، من دون انتظار دفع
النوعي، حبكم مستقل، ابتدائية كانت أو إدارية أو جتارية حسب ما أوجبته 

 من القانون 8، وهو نفس املسلك الذي سلكه املشرع يف املادة 13 و12املادتان 
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 احملدثة مبوجبه حماكم جتارية، عندما نص على وجوب البت حبكم 95.53رقم 
 من 12الختصاص النوعي، مع التذكري بسريان املادة مستقل يف الدفع بعدم ا

  . على خمتلف اجلهات القضائية باململكة90.41القانون رقم 
أما خبصوص استئناف األحكام القاضية باالختصاص أو بعدم االختصاص 

موقف أول ورد النص عليه يف الفقرة : النوعي، فنجد موقفني للمشرع املغريب
، أعطى )90.41اختصارا  (1990 لسنة 41لقانون رقم  من ا13الثانية من املادة 

فيه لكل من يعنيه األمر من أطراف النزاع احلق يف استئناف تلك األحكام أمام 
 53 من القانون رقم 8، وموقف ثان يف املادة )الغرفة اإلدارية بها(حمكمة النقض 

ا كجهة حدد فيه حمكمة االستئناف التجارية وحده) 95.53اختصارا  (1995لسنة 
استئنافية لتلك األحكام، إذا ما صدرت عن احملاكم التجارية، واعتربت قراراتها 
بهذا اخلصوص مربمة، ونتساءل هنا هل حنن أمام تناقض؟ أم أن املشرع أغفل 

 أعاله؟ وماذا لو تعلق األمر بدفع بعدم 13ما سبق له أن نص عليه يف املادة 
النزاع إداري، سواء أقدم هذا الدفع اختصاص احملكمة التجارية على أساس أن 
  من األطراف أو تلقائيا من احملكمة املذكورة؟

هذا التضارب الظاهر أوجد له القضاء اإلداري املغريب حال منطقيا 
ومنسجما مع خمتلف النصوص املنظمة لالختصاص النوعي السالف ذكرها، 

ص بني احملاكم ذلك أنه من غري املقبول أن يسند أمر البت يف تنازع االختصا
 لغري الغرفة اإلدارية ‐ابتدائية كانت أو جتارية‐اإلدارية واحملاكم القضائية

مبحكمة النقض، وقد كان أول قرار صدر عنها  وفق هذا  املنحى  بتاريخ     
 خبصوص نزاع حول الطبيعة القانونية 89/4/1/2001 يف امللف عدد 19/4/2001

 صدر ‐ إىل غاية كتابة هذا التعليق‐ر قرارللعقد، هل هو إداري أم جتاري؟ وآخ
 مبناسبة الطعن بالنقض يف 487/4/1/2012 يف امللف عدد 2012 يونيو 21بتاريخ 

قرار صدر عن حمكمة استئناف جتارية قضت مبوجبه بتأييد حكم صدر عن 
  .حمكمة جتارية قضت باختصاصها النوعي للبت يف الطلب

 من 8جارية املقصود يف املادة ومن مث فاختصاص حماكم االستئناف الت
 ال يتعدى البت يف استئناف األحكام الصادرة عن احملاكم 95.53القانون رقم 

التجارية يف موضوع االختصاص النوعي، الذي ال عالقة للدفع املثار بشأنه 
  .بوجود تنازع مع القضاء اإلداري

: الت منها  وبالرجوع إىل القرار موضوع التعليق يتجلى أنه يثري عدة تساؤ
) الغرفة اإلدارية(ملاذا مت استئناف حكم بات يف املوضوع أمام حمكمة النقض 
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بدال من حمكمة االستئناف اإلدارية؟وملاذا مل تبت احملكمة اإلدارية حبكم مستقل 
حىت ميكن استئنافه أمام حمكمة النقض؟وماذا تقصد حمكمة النقض يف منطوق 

يما قضى به ضمنيا من اختصاص القضاء قرارها بتأييدها للحكم املستأنف ف
  اإلداري نوعيا؟ 

 هذه األسئلة وغريها جنيب عنها إمجاال بالقول أن إصدار أي حكم قضائي 
ال بد أن مير بعدة حمطات قبل النطق به، وهي ) إداري أو مدين أو جتاري(

وجوب التثبت من مدى االختصاص النوعي للمحكمة املعروض عليها النزاع، 
ر عن اجلهة القضائية اليت تنتمي إليها، فإن هي كانت غري خمتصة بغض النظ

نوعيا، سواء أأثري أمامها دفع بذلك أو مل يثر، وجب عليها أن تقضي بعدم 
اختصاصها النوعي حبكم مستقل يكون قابال لالستئناف على الوجه املذكور 

ص أعاله، وإن هي كانت خمتصة نوعيا ومل يثر أمامها دفع بعدم االختصا
النوعي، وال بعدم االختصاص احمللي، فهي تكون ملزمة باالنتقال إىل التثبت من 

  .مدى قبول الطلب شكال، وإن كان مقبوال انتقلت إىل البت يف جوهر النزاع
فاحملكمة اإلدارية،يف النازلة موضوع التعليق، اليت مل يثر أمامها أي دفع 

صاصها نوعيا حبكم مستقل بعدم االختصاص النوعي، واليت مل تقض بعدم اخت
القتناعها بأنها خمتصة، بتت يف جوهر النزاع، إال أن ذلك ال يعين أنها مل تتبع تلك 
احملطات واحدة تلو األخرى أثناء املداولة، وإمنا ذلك قد حصل بالفعل، فالبت 
يف اجلوهر يعين ولو من دون تصريح، أن الطلب يندرج ضمنيا ضمن االختصاص 

اإلدارية، كما أنه مقبول شكال بالضرورة أمامها، وما دام النوعي للمحكمة 
االختصاص النوعي من النظام العام، فلمن يعنيه األمر إثارته يف أي مرحلة من 
مراحل التقاضي، و اإلدارة املستأنفة أثارت ذلك ألول مرة أمام حمكمة النقض 

ختصاص وانصب طعنها فقط على شق من احلكم يتعلق باال) الغرفة اإلدارية(
النوعي، اعتقادا منها أن القضاء اإلداري غري خمتص نوعيا، وبأنه كان عليه أن 

  .يصرح بذلك يف املرحلة االبتدائية، وهو ما مل يفعل
واملالحظ أن االستئناف مل يقدم أمام حمكمة االستئناف اإلدارية، واحلال أنه 

 من 12ادة انصب فقط على عدم االختصاص النوعي دون اجلوهر،علما أن امل
 13تبقى مقتضيات املادة : "  نصت صراحة على أنه2003 لسنة 80القانون رقم 

احملدثة مبوجبه حماكم إدارية سارية املفعول يف شأن  90.41 من القانون رقم
  .."استئناف األحكام الصادرة يف موضوع االختصاص النوعي
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فيه كمرجع وجتدر اإلشارة إىل أن حمكمة النقض مل حتل امللف بعد البت 
استئنايف إىل احملكمة املختصة، وهي احملكمة اإلدارية بالرباط، ألن هذه اإلحالة 
مل يعد هلا معىن، واحلال أن احملكمة املذكورة بتت يف جوهر النزاع، وقضت 
ضمنيا بانعقاد اختصاصها النوعي قبل البت يف املوضوع، وألن حكمها يف 

 قابل لالستئناف أمام 03.80قانون رقم  من ال9املوضوع عمال مبقتضيات املادة 
  ./. حمكمة االستئناف اإلدارية
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   /2 58 القرار عدد

  2011 أكتوبر  13الصادر بتاريخ 
  917/4/2/2011 عدداإلداري لف يف امل

  
  )الزاك‐عامل إقليم آسا/الشريف سغروشين (

 

  
 . استئناف– احلكم البات يف الدفع ‐اختصاص حملي 

بعدم االختصاص النوعي هو وحده استئناف احلكم البات يف الدفع 
 90.41 من القانون 13الذي جيب أن يقدم أمام حمكمة النقض طبقا للمادة 

احملدثة مبوجبه احملاكم اإلدارية، أما استئناف احلكم الصادر بشأن الدفع 
بعدم االختصاص احمللي املثار أمام احملكمة اإلدارية فيخضع للقواعد 

  .نصوص عليها يف قانون املسطرة املدنيةالعامة املنظمة لالستئناف امل
  عدم قبول الطلب

  باسم جاللة امللك
  :يف الشكل

  احملدثة مبوجبه احملاكم 90.41 من القانون 13بناء على مقتضيات املادة 
إذا أثري دفع بعدم االختصاص النوعي أمام جهة "اإلدارية، واليت تنص على أنه 

بت فيه حبكم مستقل وال جيوز هلا أن قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن ت
تضمه إىل املوضوع، ولألطراف أن يستأنفوا احلكم املتعلق باالختصاص النوعي 

  ..".أيا كانت اجلهة القضائية الصادر عنها أمام اجمللس األعلى
:  من نفس القانون واليت تنص على أنه14وبناء على مقتضيات املادة 

م .م. من ق17 وأحكام الفصل 16ىل من الفصل تطبق أحكام الفقرات األربع األو"
  .على الدفوع بعدم االختصاص احمللي املثارة أمام احملاكم اإلدارية

وحيث إن مؤدى املقتضيات القانونية السالفة الذكر أن استئناف األحكام 
الصادرة بشأن االختصاص النوعي هو وحده الذي جيب أن يقدم أمام اجمللس 
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حكام الصادرة بشأن االختصاص احمللي فإن استئنافها يبقى األعلى، وأما األ
خاضعا للقواعد العامة املنظمة لالستئناف واملنصوص عليها يف قانون املسطرة 
املدنية، وعليه فإن االستئناف املقدم من طرف الطاعن موالي الشريف 

 الصادر عن احملكمة اإلدارية مبكناس 351سغروشين ضد احلكم اإلداري عدد 
 والقاضي بعدم 35/2011/6:  يف امللف اإلداري عدد30/6/2011تاريخ ب

االختصاص املكاين للبت يف الدعوى وإحالة امللف بدون صائر على احملكمة 
اإلدارية بأكادير للبت فيه طبقا للقانون، وحفظ البت يف الصائر يكون لذلك 

األعلى يعترب مقدما إىل جهة غري مؤهلة قانونا للبت فيه باعتبار أن اجمللس 
واالستئناف . حمكمة نقض يف شأن مثل هذه األحكام وليس درجة استئنافية

 . املقدم أمامه يف شأن االختصاص املكاين يبقى غري مقبول

  
  األسـبـاب لـهـذه

  . قضى اجمللس األعلى بعدم قبول االستئناف  
 –السيد سعد غزيول برادة :  املقرر–السيدة عائشة بن الراضي : الرئيس

  .السيد حسن تايب: احملامي العام
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  918 القرار عدد

  2011  دجنرب 8الصادر بتاريخ 
  937/4/1/2010 داري عدداإللف يف امل

  
  ) إميان املنصوري / الوكيل القضائي للمملكة(

 

 

  . االلتزام مبدة الوظيف‐ رفض –االستقالة 
 اخلارجيني والداخليني األطباءبوضعية إن املقتضيات اخلاصة 

 الصادر بتاريخ 2‐91‐527مرسوم الواردة يف يمني باملراكز االستشفائية املق
ال متنع الطبيب املقيم من تقدمي استقالته مىت شاء طبقا  ،13/5/1993

لقانون الوظيفة العمومية، ويبقى لإلدارة، يف حال نقضه االلتزام التعاقدي 
طالبته باالستمرار يف شغل الوظيفة العمومية ملدة معينة، احلق يف م

  . استفاد منها تبعا للتعاقد املذكوررجاع املبالغ اليت بإ
عند  سلوك مسطرة اللجنة املتساوية األعضاءكما أنه غري ملزم ب

 حقوقماية حلته، إذ هي جمرد ضمانة إضافية رفض اإلدارة طلب استقال
التمسك املوظف يف مواجهة اإلدارة، وبالتايل جاز له التنازل عنها وعدم 

  .بها
  فض الطلب  ر

  باسم جاللة امللك
  وطبقا للقانون

وحمتوى القرار املطلوب نقضه الصادر عن ، حيث يؤخذ من أوراق امللف
 أن 29/10/5 يف امللف رقم 28/4/2010حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ 

املطلوبة يف النقض السيدة إميان املنصوري تقدمت مبقال إىل احملكمة اإلدارية 
نه سبق هلا بتاريخ أ عرضت فيه 12/10/2009البيضاء الصادر بتاريخ  بالدار

 باعتبار أنها طبيبة ، أن وقعت التزاما بالعمل يف إطار نظام اإلقامة14/5/2005
 ونظرا لظروفها ،متدربة يف الرتبة األوىل ختصص األذن واألنف واحلنجرة
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وزارة بتاريخ الشخصية تقدمت بطلب وضع حد لاللتزام املذكور توصلت به ال
 دون أن جتيبها عن الطلب املذكور مع أن القانون األساسي العام 11/8/2009

للوظيفة العمومية يوجب على اإلدارة أن تعقب على الطلب املذكور خالل أجل 
 ملتمسة التصريح بإلغاء املقرر الضمين برفض استقالتها التسامه بالشطط ،شهر

در احلكم مستجيبا للطلب وهو احلكم  وبعد املناقشة ص.يف استعمال السلطة
  .الذي تأيد استئنافيا مبقتضى القرار املطلوب نقضه

 من النظام 78حيث تعيب الطالبة القرار املطعون فيه خبرق الفصل 
 2‐91‐527 مكرر من مرسوم 32األساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 

جيني والداخليني  املتعلق بوضعية الطلبة اخلار13/5/1993الصادر بتاريخ 
 ذلك أن املقتضى األول رسم مسطرة خاصة ،املقيمني باملراكز االستشفائية

عندما يصطدم طلب املوظف كما هو األمر يف النازلة اهلادف إىل االستقالة من 
الوظيفة بالرفض وتتجلى هذه املسطرة يف اللجوء إىل اللجنة اإلدارية املتساوية 

كما أن ،  بهذا اخلصوص لدراسة مالبسات الرفضاألعضاء اليت تبدي رأيا معلال
 مكرر من املرسوم ال تعود على إرجاع املبلغ 32الواردة بالفصل " ما عدا"عبارة 

 وهو ،بل تعود على األصل الذي هو وجوب احرتام االلتزام املوقع مع اإلدارة
رة االختالف الواقع بني املقيمني الذين ال حيملون صفة موظف الذي تكتفي اإلدا

 يف حني أن املقيم احلامل لصفة ،بإمكانية إرجاع املبالغ اليت استفادوا منها
 واملطلوبة يف النقض تدخل يف هذا ،موظف ال ميكنه التحلل مطلقا من التزامه

  .الفئة األخرية وبذلك ال ميكنها التنصل من التزامها
لك ن احملكمة أولت نصوص القانون تأويال صحيحا ومل خترق تإ حيث ،لكن

 من القانون األساسي العام للوظيفة 78املقتضيات إذ بالرجوع إىل الفصل 
 املتعلق 13/5/1993 مكرر من مرسوم 32العمومية واملتكامل مع نص الفصل 

 فإنه يتضح من صياغته أن املشرع مل ،بوضعية الطلبة اخلارجيني والداخليني
رة الواردة يوجب سلوك املوظف عند رفض اإلدارة طلب استقالته املسط

 ومل يرتب أي جزاء على عدم االلتجاء ،بالفصل املذكور باستعمال كلمة اجلواز
إىل اللجنة املتساوية األعضاء اليت تعترب حقا من احلقوق اإلضافية للموظف 

 مكرر ال يلزم املوظف املقيم 32 كما أن الفصل ،ميكنه التنازل عن التمسك بها
 سنوات بل كل ما يف األمر أعطى 8ة باالستمرار يف شغل الوظيف طيلة مد

 وبذلك يكون ،لإلدارة يف حالة نقض االلتزام احلق يف اسرتجاع املبالغ اليت أدتها
 .املقرر املطعون فيه ملا حنى هذا املنحى معلال تعليال كافيا
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  لـهـذه األسـبـاب
  .قضت حمكمة النقض برفض الطلب

:  احملامي العام–د دينية أمحالسيد :  املقرر–أمحد حنني السيد : الرئيس
  .سابق الشرقاويالسيد 
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  59القرار عدد 

  2011 أكتوبر  13الصادر بتاريخ 
  1160/4/1/2009يف امللف اإلداري عدد  

  
  )عبد احلي اجلمال ومن معه/ عامل إقليم العرائش (

 

 

  . صلب القرار أو مرفقه– إلزامية التعليل ‐إلغاء قرار إداري 
العزل من الوظيفة ولو تعلق بعون مؤقت يعترب إن القرار اإلداري ب

قرارا إداريا فرديا سلبيا بالنسبة له، وبهذا االعتبار يتوجب على اإلدارة 
 حتت 01/03تعليل قرارها  بهذا الشأن طبقا للمادة األوىل من القانون 

طائلة عدم الشرعية، وذلك بأن تفصح يف صلبه عن الوقائع واألفعال اليت 
 اختاذه واملقتضيات القانونية املربرة للقرار اإلداري بشكل كانت السبب يف

واضح ميكن املخاطب بها من معرفتها مبجرد قراءتها، وإذا مل تشر إليها يف 
  .صلب القرار وإمنا يف حمضر أو وثيقة أخرى فيتوجب إثبات إرفاقها به

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

ملطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار ا
 أن 319/07/5 يف امللف عدد 10/6/2009االستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ 

املطلوب عبد احلي اجلمال تقدم مبقال إىل إدارية الرباط عرض فيه أنه توصل 
 10/2/2006 بقرار صادر عن الطالب عامل العرائش بتاريخ 19/4/2006بتاريخ 

ه كمقدم حضري بامللحقة اإلدارية الرابعة مبدينة مبوجبه مت عزله من منصب
، مضيفا بأن القرار املذكور مشوب بالتجاوز 1/3/2006القصر الكبري ابتداء من 

يف استعمال السلطة ومنعدم التعليل ملتمسا إلغاءه مع ترتيب اآلثار القانونية 
مل على ذلك، فأصدرت احملكمة اإلدارية حكما باالستجابة للطلب استأنفه عا

إقليم العرائش استئنافا أصليا كما استأنفه املدعي استئنافا فرعيا فأيدته حمكمة 
  .االستئناف مبقتضى قرارها املطعون فيه
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  :يف شأن السبب الوحيد
حيث ينعى الطاعن على القرار املطعون فيه عدم ارتكازه على أساس 

د يف تأييد احلكم قانوين سليم ونقصان التعليل املوازي النعدامه، بدعوى أنه استن
املستأنف القاضي بإلغاء قرار عزل املطلوب إىل كون القرار املذكور مل يتضمن 

، يف حني أنه 01/03السبب الداعي إىل صدوره مما يعد خرقا ملقتضيات القانون 
 املتضمن 9/2/2006اعتمد حمضر اللجنة التأديبية اإلقليمية املؤرخ يف 

، وأن القرار املذكور مت شابت عمل املطلوبللمخالفات وكافة اإلخالالت اليت 
بعد استشارة وزارة الداخلية، وإضافة إىل ما ذكر فإن املطلوب جمرد عون 
مؤقت ليست له نفس امتيازات املوظف الرمسي ألن مسطرة تعيني األعوان 
املؤقتني وتوقيفهم ختضع إلجراءات سهلة ومرنة تتماشى مع طبيعة وظيفتهم 

  .مما جيعل القرار عرضة للنقض
تلزم إدارات " فإنه 03.01يث إنه مبقتضى املادة األوىل من القانون لكن، ح

الدولة واجلماعات احمللية وهيئاتها واملؤسسات العمومية واملصاحل اليت عهد 
إليها بتسيري مرفق عام بتعليل قراراتها اإلدارية الفردية السلبية الصادرة لغري 

عده حتت طائلة عدم الشرعية، فائدة املعين، املشار إليها يف املادة الثانية ب
وذلك باإلفصاح كتابة يف صلب هذه القرارات عن األسباب القانونية والواقعية 

، ومؤدى املادة املذكورة أن القرارات اإلدارية الفردية اليت "الداعية إىل اختاذها 
تكون سلبية بالنسبة للمخاطب بها واملشار إليها يف املادة الثانية ومنها القرارات 

جيب ) كما هو احلال يف النازلة(إلدارية القاضية بإنزال عقوبة تأديبية أو إدارية ا
أن تتضمن يف صلبها الوقائع واألفعال اليت كانت السبب يف اختاذها واملقتضيات 
القانونية املربرة لذلك بشكل واضح ميكن املخاطب بها من معرفتها مبجرد 

رتم جملرد اإلحالة على وثيقة مل يتم قراءتها، وال يكون املقتضى املذكور قد اح
تضمني األسباب الواردة فيها بصلب القرار وال ثبت أنها مرفقة به، واحملكمة 

" مصدرة القرار املطعون فيه اليت ردت ما أثاره الطاعن مبا جاءت به من أنه 
يتبني من بنائه أنه ولئن استند إىل مقتضيات .. بالرجوع إىل القرار املطعون فيه 

، تكون قد سايرت .."ونية فإنه مل يتضمن السبب الداعي إىل صدوره قان
املقتضى املذكور باعتبار أن القرار موضوع الطعن خال من إبراز األسباب 
الواقعية اليت أدت إىل اختاذه مقتصرا على اإلشارة إىل جمموعة من القوانني 

املتعلقة بها، دون بيان وجه انطباقها على نازلة احلال بالنظر إىل الوقائع 
وخبصوص ما أثري من كون املطلوب جمرد عون مؤقت ليس له امتيازات 
املوظف العمومي فإنه ما دام أن قرار بالعزل يعترب قرارا إداريا فرديا سلبيا 
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بالنسبة للمطلوب ويتعلق باختاذ عقوبة تأديبية يف حقه فإن واجب تعليله يكون 
لمخاطب به واحملكمة مصدرة القرار قائما بغض النظر عن الوضعية الوظيفية ل

املطعون فيه ملا ذهبت إىل تأييد احلكم املستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار 
 مما جاء معه 01/03املطلوب لعدم تعليله تكون قد سايرت مقتضيات القانون 

 .   قرارها مرتكزا على أساس ومعلال مبا فيه الكفاية والسبب على غري أساس

  
  ـاباألسـب لـهـذه

  . قضى اجمللس األعلى برفض طلب النقض
 –السيد عبد السالم الوهايب :  املقرر– السيدة عائشة بن الراضي: الرئيس

  .السيد حسن تايب: احملامي العام
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  806القرار عدد 

  2010  نونرب 4الصادر بتاريخ 
  194/4/1/2010عدد اإلداري لف يف امل

  
  ) عبد النباوي امليلودي/ العريب ترايب (

 

 

 شرط ‐ انتخاب رئيس اجمللس اجلماعي ‐االنتخابات اجلماعية 
  . عدم اإلقامة باخلارج

 من امليثاق اجلماعي تنص على أنه ال جيوز 29إذا كانت املادة 
انتخاب من حتول إقامته خارج الوطن بسبب وظيفة عمومية أو نشاط 
ا، خاص دون ممارسة اختصاصاته الرئاسية داخل مجاعته أو بالقرب منه

فإن إقالته من منصبه رئيسا للمجلس اجلماعي رهني بصدور قرار من وزير 
الداخلية، وثبوت استقراره بالبلد األجنيب بعد انتخابه، وأن تكون إقامته به 

  . بسبب وظيفة عمومية أو نشاط خاص حبسب صريح املقتضى املذكور
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
القرار املطعون فيه أنه مبقال مرفوع حيث يستفاد من أوراق امللف، ومن 

 أمام احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء، طعن السيد ترايب 25/6/2009بتاريخ 
 رئيسا جلماعة 12/6/2009العريب يف انتخاب السيد عبد النباوي امليلودي بتاريخ 

بدائرة ابن امحد قيادة سيدي حجاج، وذلك بدعوى إقامته وعمله " امريزيك"
 املتعلق 78‐00 من القانون رقم 29اليا استنادا إىل مقتضيات املادة بدولة إيط

 من نفس القانون خبصوص تويل مهمة 6بامليثاق اجلماعي، وكذا خرق املادة 
كاتب اجللسة من طرف املنتخبة األصغر سنا الثانية دون تربير رفض املنتخبة 

 وأيدته حمكمة وبعد املناقشة، صدر احلكم برفض الطلب،. األصغر سنا األوىل
  .االستئناف اإلدارية مبقتضى قرارها املطلوب نقضه
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 حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه بعدم :يف شأن الوسيلة الفريدة
ارتكازه على أساس قانوين سليم وقصور يف التعليل، بدعوى أن حمكمة 

بها دون ) الطالب(االستئناف اإلدارية بنت قرارها على شهادة للسكىن متسك 
جدوى بانعدام شروط الوثيقة الرمسية فيها، كتاريخ إجنازها الذي يعد ركيزة 

) الشيخ(أساسية ورقمها التسلسلي والرتتييب، وعدم توقيع حمررها عون السلطة 
أدىل ) الطالب(وتضمنها توقيعا وحيدا للمقدم، باإلضافة للشكاية بزوريتها، وأنه 

 أي بعد انتخاب 4/7/2009ريخ بوثيقة صادرة عن نادي ايطاليا للسيارة بتا
بإيطاليا، دون أن ينفي هذه املعلومة، " دوبينو"املطلوب، تثبت سكناه جبماعة 

وقد استبعدها القرار املطعون فيه دون إجراء حبث بعلة صدورها عن جهة غري 
خمتصة، ومل يعتربها قرينة أو بداية حجة زيادة على اللفيف العديل مضيقا 

قامة حبصرها يف الوثائق الرمسية، يف حني أن اإلقامة واقعة بذلك دائرة إثبات اإل
 –مادية، جيوز إثباتها بكافة الوسائل مبا فيها اللفيفية، كما أن التزام املطلوب 

 باالستقرار باجلماعة اليت انتخب رئيسا هلا بصفة مستمرة ‐املصحح اإلمضاء 
  .لياودائمة، يعترب قرينة وحجة أخرى على أنه يقيم بدولة إيطا

 من امليثاق اجلماعي احملتج 29لكن، حيث إنه ملا كان املقصود من املادة 
بها، عدم جواز انتخاب من حتول إقامته خارج الوطن بسبب وظيفة عمومية أو 
نشاط خاص دون ممارسة اختصاصاته الرئاسية داخل مجاعته أو بالقرب منها، 

ار من وزير الداخلية، وملا حتت طائلة إقالة من يستقر باخلارج بعد انتخابه بقر
كان حمل اإلقامة هو احملل الذي يوجد به الشخص فعال يف وقت معني طبقا 

 من قانون املسطرة املدنية، فإنه ال جيدي إثبات 520للتعريف الوارد بالفصل 
اإلقامة باخلارج دون أن تكون بسبب الوظيفة أو النشاط اخلاص وعلى سبيل 

  .ملا يف ذلك من مصادرة على املطلوباالستقرار على حنو ما ذكر، 
وحيث إن هذه العلة املستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة املوضوع تعوض 

  .العلة املنتقدة ويستقيم القرار بها
  األسـبـاب لـهـذه

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
:  احملامي العام–السيد حسن مرشان :  املقرر–السيد أمحد حنني : الرئيس
  .د املوساويالسيد أمح
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  960القرار عدد 

  2011  دجنرب 22 الصادر بتاريخ
  1244/4/1/2011داري عدد اإللف يف امل

  
  )  كرمية تايب/الوكيل القضائي للمملكة (

 

  
 مدى حتقق ‐ االنقطاع عن العمل بسبب االعتقال –تأديب املوظف 
  .حالة ترك الوظيفة

 75لفصل طبقا لال يعترب املوظف العمومي يف حالة ترك الوظيفة 
 الوظيفة العمومية إذا كان انقطاعه عن العمل أتى لظرف مكرر من قانون

قاهر كاعتقاله يف السجن، إذ تتحقق هذه احلالة عندما يكون االنقطاع 
عن العمل متعمدا من املوظف، مما تظهر معه رغبته يف التخلي عن 

يف حق  يبيةتأدتوقيع عقوبة الوظيفة العمومية؛ وإنه لئن جاز لإلدارة 
املوظف العمومي بسبب انقطاعه عن العمل ولو كان خارج إرادته، فإنه 

 املقررة، واليت ال يعترب الضمانات التأديبيةجيب أن يتم ذلك مع احرتام 
املوظف متخليا عنها، يف حكم القانون، ما دامت مل تتحقق حالة ترك 

  .الوظيفة
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

 وحمتوى القرار املطلوب نقضه الصادر عن ،يث يؤخذ من أوراق امللفح
 أن 120/07 يف امللف 24/11/2010حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ 

املطلوبة يف النقض السيدة كرمية تايب تقدمت مبقال إىل احملكمة اإلدارية 
 عملها بسبب التمست فيه إلغاء مقرر عزهلا عن، 25/9/2007بالرباط بتاريخ 

 مكرر من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية باعتبارها مل 75خرق الفصل 
 وبعد 12/11/2006 ذلك أنها كانت يف حالة اعتقال إىل غاية ،ترتك وظيفتها



 

  ص 232   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

املناقشة صدر احلكم باالستجابة للطلب وهو احلكم الذي تأيد استئنافيا 
  .مبقتضى القرار املطلوب نقضه

  :لنقض لالرتباطيف وسائل ا
 ذلك ،حيث يعيب الطاعن القرار املطلوب نقضه بعدم االرتكاز على أساس

وبذلك ، 17/6/2006 الطاعنة تعمدت التخلي عن عملها بدون ترخيص من أن
كانت اإلدارة حمقة يف توجيه اإلنذار إليها للرجوع للعمل وملا تعذر تبليغها 

تعترب سليمة  املتبعة يف حقها ة وبذلك فاملسطر،باإلنذار قررت إيقاف أجرتها
 قبل اعتقاهلا وبعد 17/6/2006 وأن تغيبها يبتدئ من ،وأنها كانت عاملة بالقرار

  .اإلفراج عنها مل تلتحق بعملها
 يكون ترك الوظيف أن حيث إنه لتطبيق النص احملتج خبرقه جيب ،لكن

قيع عقوبة ن كان يسمح بتوإن تغيبه املربر بقوة قاهرة وأبإرادة من املوظف و
 واملطلوبة يف ،ها مبعزل عن الضمانات التأديبيةذانه ال يربر اختأ إال ،إدارية

النقض أدلت أمام قضاة املوضوع مبا يثبت كونها كانت معتقلة بالسجن احمللي 
حتت  (12/11/2006 إىل غاية يوم 20/6/2006مبكناس طيلة املدة املمتدة من 

 حسب 23/6/2006لعمل وجه هلا بتاريخ ن اإلنذار بااللتحاق لأو) 31027رقم 
الوثائق الثابتة أمام قضاة املوضوع أي داخل املدة اليت كانت موجودة فيها 

 وحمكمة املوضوع ملا استخلصت من هذه الوقائع أنها مل ،فعليا يف حالة اعتقال
 مكرر من 75 وعللت قرارها بأن مقتضيات الفصل ،تكن يف حالة ترك الوظيف

 خبرقه خياطب تارك الوظيفة الذي مل تبق له الرغبة يف االنتماء القانون احملتج
 غياب املطلوبة يف النقض كان أنإليها وهو ما ال وجود له بنازلة احلال باعتبار 

 وأنها مبجرد خروجها من السجن أخربت اإلدارة بذلك وقدمت ،بسبب اعتقاهلا
جيعل الوسيلة غري هلا وثائق تثبت سبب تغيبها إىل آخر تعليالت القرار مما 

  . مرتكزة على أساس
  لـهـذه األسـبـاب

  .قضت حمكمة النقض برفض الطلب
:  احملامي العام–أمحد دينية السيد :  املقرر–أمحد حنني السيد : الرئيس

  .سابق الشرقاويالسيد 
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  750 القرار عدد

  2011  أكتوبر 20الصادر بتاريخ 
  711/4/1/2010 داري عدداإللف يف امل

  
  ) أمحد بن الناجم السباعي / يل القضائي للمملكةالوك(

 

 

 مدى حتقق ‐ االنقطاع عن العمل بسبب املرض –تأديب املوظف 
  .حالة ترك الوظيفة

 عن العمل بسبب مرضه، أكان مرضا عضويا أو املوظفإن انقطاع 
إيقاع عقوبة تأديبية يف حقه يف غياب الضمانات إلدارة نفسيا، ال جييز ل

ة، واليت حالة ترك الوظيفنصوص عليها قانونا، إذ ال تتحقق التأديبية امل
 مكرر من 75الفصل يف ملسطرة املنصوص عليها اسلوك جتيز لإلدارة 

، ما دام أن انقطاعه عن العمل النظام األساسي العام للوظيفة العمومية
  .ته ومربرا مبرضهسبب خارج عن إرادكان ل

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

 وحمتوى القرار املطلوب نقضه الصادر عن ،من أوراق امللفحيث يؤخذ 
 223/08/5 يف امللف رقم 13/1/2010حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ 

أن املطلوب يف النقض السيد أمحد بن الناجم السباعي تقدم مبقال إىل احملكمة 
اء مقرر اإلدارية بالرباط التمس فيه بسبب الشطط يف استعمال السلطة إلغ

 من وظيفته كرجل 5/12/2005العزل الصادر عن السيد وزير الداخلية املؤرخ يف 
 موضحا يف طعنه أنه أصيب مبرض عقلي اضطره إىل التوقف عن عمله ،إطفاء

الذي مل يراع هذه ) سنة صدور القرار (2005حيث تدهورت حالته الصحية سنة 
 مكرر 75ه مقتضيات الفصل احلالة واعتربه يف حالة ترك الوظيف وطبق يف حق
 وبعد املناقشة صدر احلكم ،من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية
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مستجيبا للطلب وهو احلكم الذي تأيد استئنافيا مبقتضى القرار املطلوب 
  .نقضه

حيث يعيب الطالب القرار املطعون فيه يف وسائل النقض جمتمعة لالرتباط 
 ذلك أن من الثابت من وثائق امللف ،والشططخبرق القانون وعدم االختصاص 

أن اإلدارة وجهت للمطلوب يف النقض إنذارا لاللتحاق بعمله بآخر عنوان مصرح 
 ومع ذلك أصر على عدم االلتحاق بعمله ،به وجلأت بعد ذلك إىل توقيف راتبه

ة العزل يف حقه لتوافر شروط إعمال بوقمما كانت معه اإلدارة حمقة يف تقرير ع
  .تضيات املتعلقة برتك الوظيفاملق

ن الغياب من طرف املوظف املربر لسلوك اإلدارة املسطرة إ حيث ،لكن
 مكرر من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 75عليها بالفصل  املنصوص

 أما الغياب الذي يقع ،وهي حالة ترك الوظيف جيب أن يكون غيابا غري مربر
 فال ميكن اللجوء إىل ،ا هو الوضع يف النازلةلسبب خارج عن إرادة املوظف كم

املسطرة املذكورة وهو ما سارت عليه حمكمة االستئناف يف قرارها املطعون 
فيه حينما الحظت بأن املطلوب يف النقض الذي وجه له اإلنذار باستئناف عمله 

 مث قرار العزل 13/10/2005 وحلقه مقرر إيقاف أجرته بتاريخ 27/8/2005يوم 
وهي فرتات صادفت معاناته مع مرض أمل به وكان ، 5/12/2005صادف يوم الذي 

يف غري وعيه حسب الشهادتني الطبيتني الصادرتني عن الدكتور عبد العايل 
 منحه كل شهادة منهما ذيالشباين االختصاصي يف األمراض العقلية والنفسية ال

 حالته  مستنتجة منذ ذلك أن،9/8/2005 أشهر منذ 6رخصة مرضية ملدة 
املرضية كانت اضطرارية ومنعته بسبب القوة القاهرة من االستجابة لإلنذار 

 مستنتجة من ذلك أن سلوك اإلدارة ملسطرة ترك ،اللتحاق بعملهلالذي وجه له 
الوظيف يف حق املطلوب يف النقض غري مربر بالنظر حلالته الصحية ومللفه 

  .الطيب مما جيعل ما أثري بدون أساس
  سـبـابلـهـذه األ
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

:  احملامي العام–أمحد دينية السيد :  املقرر–أمحد حنني السيد : الرئيس
  .سابق الشرقاويالسيد 
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  955القرار عدد 

  2011  دجنرب 22 الصادر بتاريخ
  592/4/1/2009عدد  دارياإلف ليف امل

  
  ) حممد هالل / الوكيل القضائي للمملكة(

 

  
  . خيار الطاعن– نوع الدعوى ‐وضعية اإلدارية تسوية ال

  . التقيد بأجل الطعن باإللغاء– قبول الدعوى ‐    
 خيتار بني دعوى القضاء العمومي أن املوظفإذا كان من حق 

 يف نهإ فته اإلدارية،الشامل أو دعوى اإللغاء للحصول على تسوية وضعي
عوى اإللغاء ليمارس د جل الطعن املقرر يفكلتا احلالتني جيب أن يتقيد بأ
 حبسب من النظام العام جل، ويعد هذا األدعوى القضاء الشامل مىت شاء

   . احملدثة مبوجبه حماكم إدارية41‐90 من القانون رقم 23مدلول املادة 
  نقض بدون إحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

در عن وحمتوى القرار املطلوب نقضه الصا، حيث يؤخذ من أوراق امللف
 أن 24/07/8 يف امللف رقم 12/3/2008حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ 

املطلوب يف النقض السيد حممد هالل تقدم مبقال إىل احملكمة اإلدارية بالرباط 
 سنة 12نه قضى كمدرس بالتعليم االبتدائي مدة أ عرض فيه 3/3/2005بتاريخ 

، وبناء على مرسوم 1983 األول سنة وخترج من املركز اجلهوي كأستاذ للسلك
 بناء على قاعدة 1989 جيب ترقيته إىل السلم العاشر ابتداء من سنة 4/10/1985

 أسوة بزمالئه 9قدمية يف السلم  سنوات من األ6قدمية العامة و سنة من األ15
 ،الذين هلم وضعية مشابهة لوضعية الذين استفادوا من الرتقية إىل السلم العاشر

ونظرا هلذا احليف صدر املرسوم املؤرخ ، 1997ه مل تقع ترقيته إال يف سنة نأغري 
ن النظام األساسي اخلاص مبوظفي وزارة أ بش1985م و بتتميم مرس12/6/2002يف 
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 اليت أوضحت أن تعيني أساتذة السلك 26الرتبية الوطنية الذي عدل املادة 
 سنة من اخلدمة منها 15 على األول للتعليم الثانوي من الدرجة الثانية املتوفرين

 ملتمسا ، للسلك األول من الدرجة الثانيةا سنوات على األقل بصفته أستاذ6
احلكم بتسوية وضعيته اإلدارية واملالية واستحقاقه للفارق يف األجر، وبعد 
املناقشة صدر احلكم مستجيبا للطلب بتسوية وضعيته اإلدارية وإعادة ترتيبه 

، 20/9/1999 ابتداء من 11 وترقيته إىل السلم 20/9/1989 ابتداء من 10بالسلم 
 وبعد املناقشة صدر احلكم بإلغائه جزئيا فيما قضى به من ،استأنفته اإلدارة

  . واحلكم تصديا برفض الطلب وتأييده يف الباقي11استحقاقه للرتقية إىل السلم 
  :يف وسيلة النقض األوىل والثانية

 احملدثة 41‐90 من القانون رقم 23حيث يعيب الطاعن خرق املادة 
نه أثار أمام حمكمة املوضوع كون دعوى املطلوب أ ذلك ،مبوجبه حماكم إدارية

 لكن احملكمة ،يف النقض جاءت خارج األجل الوارد باملقتضيات احملتج خبرقها
 ابتداء من 10 يرقى إىل السلم أنردت الدفع منتهية إىل كون املدعي حمق يف 

 املتعلق بالنظام األساسي اخلاص 4/10/1985 ملرسوم  إعماال20/9/1989
 ومهما 12/6/2002 مستبعدة يف التطبيق مرسوم ،مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية

 هو النظام الذي خيضع له املوظف وليس هناك أية 1985ن مرسوم إيكن ف
ضوابط ومعايري ختالف ما هو منصوص عليه بهذا النظام وكل ما يهم املوظفني 

ه القانون الذي تقوم اإلدارة بتطبيقه يف سائر اجملاالت وتصدر قرارات ئينش
 أن وهو ، والقرار املطعون فيه قفز على معطى مهم،ختول هلم وضعية معينة

 يف إطار الرتقية االستثنائية 1997 خالل سنة 10املعين باألمر رقي إىل السلم 
 ومل ينازع فيها املعين اوأحدثهوقرار ترقيته خلق له وضعية معينة وأنتج آثارا 

 سنوات 9 من أزيد أي بعد مرور 3/3/2005باألمر وراجع القضاء بشأنها بتاريخ 
 ودعواه ، من الرتقية االستثنائية وحصوله على مستحقاته بشأنهااستفادتهعلى 

 ابتداء من 10 من الرتقية إىل السلم استفادتهتأيت يف إطار علمه اليقيين بعدم 
 ليجعل دعوى التسوية مطية 2005 يقيم الدعوى سنة أنكنه  وال مي20/9/1949

ملعاودة مراجعة القضاء بأثر رجعي وقرار ترقيته حتصن مبرور األجل وال ميكن 
  .املساس به

نه يتبني من الوقائع كما أ ذلك ،حيث صح ما عابه الطاعن على القرار
 10ىل السلم  املطلوب يف النقض متت ترقيته إأن ،أثبتها القرار املطعون فيه

 وهو املقرر الذي علم به املطلوب علما يقينيا من خالل 1997ابتداء من سنة 
 60جل أ يكون حمال ألي طعن باإللغاء داخل أناستفادته من هذه الوضعية دون 
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 علما بأنه إذا كان من حق املعين باألمر ،يوما الواردة باملقتضيات احملتج خبرقها
شامل أو دعوى اإللغاء للحصول على تسوية هذه  خيتار بني دعوى القضاء الأن

عوى باإللغاء ليمارس دجل الطعن املقرر يف أ يتجاوز أننه ال ميكن له إالوضعية ف
 اآلجال من النظام العام، مما يتعني أن واحلال ،دعوى القضاء الشامل مىت شاء

  .معه نقض القرار
ملوضوع طبق وحيث بذلك مل يبق ما يستوجب إحالة القضية على حمكمة ا

 . من قانون املسطرة املدنية369الفقرة األخرية من الفصل 

  
  لـهـذه األسـبـاب
  . بدون إحالةقضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

:  احملامي العام–أمحد دينية السيد :  املقرر–أمحد حنني السيد : الرئيس
  .سابق الشرقاويالسيد 
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  42 القرار عدد

  2012  يناير 19الصادر بتاريخ 
  1378/4/1/2010 عدداإلداري لف يف امل

  
  ) عمر مصترب ومن معه/الوكيل القضائي للمملكة (

 

  
 عدم التقيد بأجل الطعن – قبول الدعوى ‐تسوية الوضعية اإلدارية 

  . باإللغاء
ال ختضع دعاوى تسوية الوضعية اإلدارية لشرط األجل املنصوص   

دث للمحاكم اإلدارية مىت كانت تستند  من القانون احمل23عليه يف املادة 
إىل حق مستمد من القانون، وكان الفصل فيها ال يستوجب املساس 

  . بقرارات إدارية  حتصنت بسبب فوات أجل الطعن فيها باإللغاء
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

كمة حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حم
 أن املطلوب 269/8/09 يف امللف 3/6/2010االستئناف اإلدارية مبراكش بتاريخ 

عمر مصترب تقدم مبقال إىل إدارية مراكش عرض فيه أنه كان يعمل كتقين ممتاز 
 1/1/1990 الذي رقي له ابتداء من 10مبديرية األرصاد اجلوية مبراكش يف السلم 

 بالرغم 11، دون أن تتم ترقيته للسلم 1/1/2007إىل أن أحيل على التقاعد بتاريخ 
من كونه كان حيتل الدرجة الثانية يف الالئحة اإلدارية اليت تؤهله ذلك، ورغم 

 2006 خالل سنة 11 إىل السلم 10 موظفا تقنيا من الدرجة الثانية السلم 33ترقية 
د  من القانون املنظم لألرصا10مل يكن ضمنهم وهم أقل منه رتبة، وأن املادة 

 ينص على أنه يتم االختيار بعد التقييد يف جدول 2006اجلوية الصادر سنة 
 سنوات من اخلدمة، ملتمسا 10الرتقي من بني التقنيني املتوفرين على أقدمية 

 مع ما يرتتب على 11احلكم بتسوية وضعيته اإلدارية، وذلك برتقيته إىل السلم 
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ة حكما قضى باالستجابة ذلك من آثار قانونية، فأصدرت احملكمة اإلداري
استأنفه العون القضائي نيابة عن الوزير األول ووزير االقتصاد واملالية . للطلب

وكاتب الدولة املكلف باملاء والبيئة ورئيس مصلحة األرصاد اجلوية مبراكش، كما 
وبعد ضم امللفني أيدته حمكمة . استأنفته مديرية األرصاد اجلوية الوطنية

  .ة مبقتضى قرارها املطعون فيهاالستئناف اإلداري
  :يف شأن الوسيلة األوىل

 23حيث ينعى الطاعنون على القرار املطعون فيه خرق مقتضيات املادة 
 احملدثة مبوجبه احملاكم اإلدارية، بدعوى أنه رد الدفع بتقدمي 90/41من القانون 

اء قرار الدعوى خارج األجل القانوين، بكون األمر ال يتعلق بطلب يرمي إىل إلغ
إداري سابق حتصن مبرور أجل الطعن فيه، وإمنا الغاية منه االستفادة من الرتقية 
املستحقة للمطلوب األول قبل إحالته على التقاعد، وأنـه ال ميكن االحتجاج 
عليه بإفادات غريه أو علمه بها، يف حني أن هناك قرارا بعدم إفادة املطلوب 

 ألن الرتقية باالختيار سنوية، 2006خالل سنة  11املذكور يف الرتقية إىل السلم 
وأن استفادة بعض زمالئه ينهض قرارا على عدم ترقيته يؤثر يف مركزه القانوين 
وكان يتعني عليه الطعن فيه، إضافة إىل أن قرار إحالته على التقاعد ابتداء من 

دم  يتضمن وضعيته اإلدارية سلما ورتبة وحتقق العلم اليقيين له بع1/1/2007
ترقيته مما ال جمال معه لفتح النقاش فيما حتصن بعدم املنازعة فيه مما جيعل 

  .القرار عرضة للنقض
لكن، حيث إن املستقر عليه يف قضاء هذه احملكمة أن دعاوي تسوية 
وضعية املوظفني مىت كانت تستند إىل حق مستمد من القانون وكان الفصل 

مل يتم الطعن فيه خالل املدة املقررة فيها ال يستوجب املساس بقرارات إدارية 
 من 23لذلك قانونا، فإنها ال ختضع لشرط األجل املنصوص عليه يف املادة 

القانون احملدث للمحاكم اإلدارية، واحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت 
ثبت هلا من مقال الدعوى أن املطلوب يلتمس احلكم برتقيته بناء على القانون 

لحة األرصاد اجلوية وردت الدفع موضوع الوسيلة مبا جاءت به من املنظم ملص
أن الدعوى ال ترمي إىل إلغاء قرار إداري سابق قد حتصن مبرور أجل الطعن " 

فيه، وإمنا الغاية منها االستفادة من الرتقية املستحقة للمطلوب قبل إحالته على 
ذكورة ألجل دعوى ، ورتبت على ذلك القول بعدم خضوع الدعوى امل.."التقاعد

اإللغاء، تكون قد راعت جممل ما ذكر مما جاء معه قرارها غري خارق للمقتضى 
  .احملتج خبرقه والوسيلة على غري أساس
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  :يف شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعنون على القرار املطعون فيه عدم ارتكازه على أساس 

اق املطلوب للرتقية بناء قانوين وانعدام التعليل، بدعوى أنه ذهب إىل استحق
على تقييده يف جدول الرتقية وقيام اإلدارة برتقية زمالئه الذين هم يف نفس 
وضعيته، وأنها بتخطيه يف الرتقية تكون قد خرقت مبدأ املساواة بني املوظفني، 
يف حني أن الرتقية باالختيار ال تكون حتمية مبجرد استكمال شرط املدة املتطلبة 

 ختضع لشروط أخرى منها التوفر على املنصب املايل يف إطار قانونا، وإمنا
احلصيص املستعمل يف الرتقية والقيمة املهنية للمرشح والنقط احملصل عليها، 
إذ أن األقدمية هي شرط فقط للتقييد يف الئحة الرتقي أما الرتقية فتخضع 

ىل كون للسلطة التقديرية لإلدارة يف اختيار األصلح واألنسب لذلك إضافة إ
اللذين متت ترقيتهم، واعترب القرار ذلك خرقا ملبدأ املساواة دون أن يبني من هم 
وكيف توصل إىل أن املطلوب أحق منهم وال أدرج أمساءهم وال أثبت وجود 

  .احنراف يف استعمال السلطة مما جيعله عرضة للنقض
لكن، حيث إنه ولئن كانت ترقية املوظفني باالختيار ختضع للسلطة 

لتقديرية لإلدارة بالنسبة للموظفني املتوفرين على الشروط املتطلبة فيها، فإن ا
السلطة املذكورة ليست مطلقة بل ختضع لرقابة القضاء اإلداري للتأكد من 
أنها متت يف إطار احرتام مبدأ املساواة بني املوظفني الذين هم يف نفس الوضعية 

لطة، واحملكمة مصدرة القرار وأنها غري متسمة باالحنراف يف استعمال الس
املطعون فيه اليت ثبت هلا من وثائق امللف أحقية املطلوب يف الرتقية وأيدت 
احلكم املستأنف الذي استجاب لطلبه رادة ما أثري يف الوسيلة مبا جاءت به من 

أحقية املطلوب يف الرتقية قائمة باعتباره كان قبل إحالته على التقاعد "أن 
قية املطلوبة، وأن اإلدارة عملت على ترقية زمالئه الذين هم مسجال جبدول الرت

، "يف نفس وضعيته، وأنها بتخطيه تكون قد خرقت مبدأ املساواة بني املوظفني
تكون قد بسطت رقابتها على سلطة اإلدارة التقديرية وما أقدمت عليه من 
ترقية بعض املوظفني دون املطلوب وختطيه هلا رغم توفره على نفس 

شروط اليت للذين متت ترقيتهم خرقا ملبدأ املساواة بني املوظفني وهو ما ال
وخبصوص وضعية املوظفني اللذين متت ترقيتهم . يدخل يف صميم سلطتها

واستناد القرار لذلك دون إيراد تلك الوضعية، فإن احلكم املستأنف املؤيد من 
ية لتعليالته طرف احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه مما تكون معه متبن

املطلوب أدىل للمحكمة " املدعمة واملكملة لقرارها قد رد ما أثري بعلة أن 
يتبني من تفحصه أن املوظف املسمى لبهية ... جبدول صادر عن كتابة الدولة
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، كما أن جمموعة من 11 متت ترقيته إىل السلم 9 الرتبة 10حممد املرتب بالسلم 
.. 11 متت ترقيتهم إىل السلم 10 الرتبة 10املوظفني املرتبني يف إطار السلم 

 10وحرمت املطلوب رغم أولويته يف االستفادة من الرتقية لكونه مرتب يف السلم 
، وهو تعليل غري منتقد ويقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس .."11الرتبة 

 .ومعلال مبا فيه الكفاية والوسيلة على غري أساس

  
  ابـبـاألس ذهـهـل

  . مة النقض برفض طلب النقضقضت حمك
 –السيد عبد السالم الوهايب :  املقرر– السيدة عائشة بن الراضي: الرئيس

  .السيد حسن تايب: احملامي العام
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  366 القرار عدد

  2011  ماي 5الصادر بتاريخ 
   502/4/1/2010 عدداإلداري لف يف امل

  
  )الوزير األول / نصرية املنوزي (

 

 

  . قبول الدعوى املستقلة‐ة الطلب  طبيع‐فحص الشرعية 
 احملدث للمحاكم 90/41 من القانون 44بالرجوع إىل مقتضيات املادة 
 منه احملددة الختصاص هذه احملاكم، 8اإلدارية، واليت حتيل إليها املادة 

يستفاد أن فحص الشرعية هو جمرد مسألة عارضة تثار حينما يكون البت 
 العادية غري الزجرية متوقفا على يف القضية املعروضة على احملكمة

تقدير شرعية قرار إداري، وبالتايل ال تقبل الدعوى املستقلة بفحص 
  .شرعية القرار اإلداري املرفوعة مباشرة أمام احملكمة اإلدارية

  عدم قبول الطلب
  باسم جاللة امللك

  :فيما خيص قبول الطلب
 احملدث 90‐41م  من القانون رق8بناء على الفقرة األخرية من املادة 

للمحاكم اإلدارية، فإن هذه احملاكم ختتص بفحص شرعية القرارات اإلدارية 
  . من نفس القانون44وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة 

إذا كان احلكم يف قضية معروضة على " املذكورة فإنه 44وبناء على املادة 
اري وكان النزاع يف حمكمة عادية غري زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إد

شرعية القرار جديا، جيب على احملكمة املثار ذلك أمامها أن تؤجل احلكم يف 
القضية وحتيل تقدير شرعية القرار اإلداري حمل النزاع إىل احملكمة اإلدارية أو 
إىل اجمللس األعلى حبسب اختصاص كل من هاتني اجلهتني القضائيتني كما هو 

اله، ويرتتب على اإلحالة رفع املسألة العارضة بقوة  أع9 و8حمدد يف املادتني 
  ." القانون إىل اجلهة القضائية احملال إليها البت فيها
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وحيث إنه يؤخذ من وثائق امللف أن الطالبني السيدة نصرية املنوزي 
، التمسا فيه ويف 27/4/2010والسيد كرمي املنوزي، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 

 احملدث للمحاكم اإلدارية، فحص 90‐41ن القانون رقم  م44 و9إطار املادتني 
 7/10/2008 الصادر عن الوزير األول بتاريخ 2‐08‐438شرعية املرسوم رقم 

 والقاضي بتحديد 23/10/2008 بتاريخ 5676واملنشور باجلريدة الرمسية عدد 
  .امللك العام البحري للشريط الساحلي التابع إلقليم العرائش

وى النصوص املشار إليها أعاله، أن فحص شرعية وحيث يؤخذ من فح
القرارات اإلدارية هي مسألة عارضة يتوقف البت فيها على تقدير شرعية القرار 
اإلداري، وبذلك فإنها ليست دعوى مستقلة بذاتها ميكن التوجه إىل القضاء 

 من القانون احملدث للمحاكم 44 و8مباشرة بشأنها، حسب مضمن املادتني 
، مما يكون معه الطلب الرامي إىل فحص الشرعية واملقدم أمام اجمللس اإلدارية

 املذكورة، غري مقبول خلرقه املقتضيات اآلمرة املشار 9األعلى يف إطار املادة 
 .إليها أعاله

  
  األسـبـاب لـهـذه

  .قضى اجمللس األعلى بعدم قبول الطلب
:  احملامي العام–بيال السيد عبد احلميد س:  املقرر–السيد أمحد حنني : الرئيس

 السيد سابق الشرقاوي
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  اجلزء اخلامس
  قرارات الغرفة االجتماعية
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  1772  القرار عدد

  2011  دجنرب 8الصادر بتاريخ 
  838/5/1/2010 عدداالجتماعي لف يف امل

 

  
  . فسخ عقد الشغل‐ جتاوز املدة ‐إجازة املرض 

على األجري إذا ما تعذر عليه االلتحاق بشغله بسبب مرض، أن يربر 
 ساعة املوالية لذلك، وإذا ما استمر غيابه 48الل ذلك، ويشعر مشغله خ

 أيام فعليه إخبار مشغله باملدة احملتملة لغيابه، واإلدالء له 4أكثر من 
بشهادة طبية تربر غيابه، وعدم قيامه بذلك من شأنه حرمان املشغل من 
استعمال حقه يف إجراء فحص طيب مضاد عليه، وبالتايل يكون هو من 

  .لشغل بسبب مغادرته لعمله بصفة تلقائيةوضع حدا لعالقة ا
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه املشار إىل 
مراجعه أعاله أن املطلوبة تقدمت مبقال إىل احملكمة االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 بأجرة 1998لدى املدعى عليها منذ تعرض فيه أنها التحقت بالعمل  3/10/2006
 بدون مربر، 2006 درهم وأنها تعرضت للطرد من طرف مشغلتها بتاريخ 3000

والتمست احلكم هلا بتعويضات خمتلفة حسب التفصيل الوارد باملقال 
  .االفتتاحي

وأجابت املدعى عليها بأن املدعية غادرت العمل من تلقاء نفسها دون أن 
 أصدرت احملكمة االبتدائية بتطوان حكما 13/1/2009اريخ يلزمها أحد بذلك، وبت

 27125،28مبلغ : قضى بأداء املدعى عليها لفائدة املدعية التعويضات التالية
 درهما 4636,80 درهما عن الفصل، ومبلغ 10.000،96درهما عن الضرر، ومبلغ 

حقة  درهما عن العطلة السنوية، وعن األجرة املست1506،6عن اإلخطار ومبلغ 
هذا احلكم استؤنف من قبل الطالبة فقضت ...  درهما 425مبلغ إمجايل قدره 
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حمكمة االستئناف بتأييده وحتميل املستأنفة الصائر، وهذا هو القرار املطلوب 
  .نقضه

  :يف شأن الوسيلة الوحيدة املعتمدة للنقض
تعيب الطاعنة على القرار املطلوب نقضه انعدام األساس القانوين، ذلك 

 حمكمة االستئناف اعتمدت يف تأييدها للحكم االبتدائي على أن الطاعنة مل أن
تسلك املسطرة القانونية اخلاصة واليت تثبت املغادرة التلقائية، يف حني أنه 

 واملدىل بها أمام احملكمة 10/7/2007بالرجوع إىل املذكرة اجلوابية املؤرخة يف 
ليغ اإلنذار وكذا املعاينة اليت تثبت االبتدائية، جند أن الطاعنة أدلت مبحضر تب

عدم التحاق املطلوبة بالعمل رغم انصرام األجل احملدد هلا يف اإلنذار، سندها 
 وما يليها من مدونة الشغل اليت تنص على إخطار األجري 43القانوين املادة 
  . لاللتحاق بالعمل

رف وحيث إن شهود األجرية مل يثبتوا قط تعرضها للطرد التعسفي من ط
املشغلة، يف حني أن شهود طالبة النقض أثبتوا أن األجرية تغيبت بدون سبب 
مشروع، وبعد مدة طويلة من غيابها أحضرت شهادة طبية بها عجز جزئي 

 يوما، وأنه رغم انصرام األجل املشار إليه أعاله، مل تلتحق 20مؤقت قدره 
 تنص على ذلك  ساعة كما24بعملها ومل حتضر شهادة طبية داخل أجل أقصاه 

  .مدونة الشغل، وأن القرار جانب الصواب
حيث تبني صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وقائع 
القضية أن املطلوبة يف النقض تغيبت عن العمل ملدة شهر تقريبا وهو ما أقرت 

يخ به من خالل مذكرتها بعد البحث اليت أدلت بها أمام احملكمة االبتدائية بتار
 يوما، إال 20، لتديل بعدها بشهادة طبية حتدد مدة العجز املؤقت يف 27/6/2007

أنه لئن كانت املطلوبة قد أدلت مبا يربر تغيبها خالل املدة املذكورة املثبتة يف 
 من مدونة 271الشهادة الطبية املشار إليها، فإنها مل حترتم مقتضيات املادة 

ى كل أجري، تعذر عليه االلتحاق بشغله جيب عل: "الشغل اليت تنص على أنه
بسبب مرض أو حادثة، أن يربر ذلك، ويشعر مشغله خالل الثماين واألربعني 

جيب على األجري إذا . ساعة املوالية لذلك، إال إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك
استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار مشغله باملدة احملتملة لغيابه، واإلدالء 

، واملطلوبة يف نازلة احلال ."له بشهادة طبية تربر غيابه، إال إذا تعذر عليه ذلك
رغم تغيبها عن العمل ملدة شهر تقريبا بإقرارها، فإنها مل تشعر مشغلتها خالل 

 ساعة املوالية لتغيبها، ومل تدل هلا بأية شهادة طبية ضمن األجل املنصوص 48
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املشار إليها أعاله، وأن عدم قيامها بذلك  من مدونة الشغل 271عليه يف املادة 
أدى إىل حرمان الطاعنة من استعمال حقها يف إجراء فحص طيب مضاد على 
املطلوبة مما يؤكد مغادرتها لعملها تلقائيا، وبالتايل تكون هي من وضعت حدا 
لعالقة الشغل، وأن التحاقها بالعمل بعد تغيبها عنه ملدة شهر، وإدالئها بشهادة 

 يوما ال يفيدها يف شيء، وال ينفي عنها 20حتدد مدة العجز املؤقت يف طبية 
كونها غادرت العمل، خاصة وأنها مل تثبت أنه تعذر عليها اإلدالء بشهادة طبية 
ضمن األجل القانوين لتربير غيابها إما بسبب القوة القاهرة أو ألي سبب آخر 

 مبا أشري إليه أعاله مقبول، وحمكمة االستئناف رغم متسك الطاعنة أمامها
قضت خبالفه، مما جيعل قرارها غري مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما 

 .يعرضه للنقض

  
  األسـبـاب لـهـذه

  .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
 احملامي –السيدة أمحد بنهدي :  املقرر– السيدة مليكة بنزاهري: الرئيس

  . السيد حممد صادق: العام
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  1285قرار عدد ال

  2011  أكتوبر 13 الصادر بتاريخ
  1148/5/1/2010عدد  جتماعيااللف يف امل

 

  . جتزئة الفسخ– حوادث الشغل واألمراض املهنية ‐تأمني 
عدد األخطار قد وقت إنشائه بني الطرفني التأمني عقد ما دام 

ني ن فسخ عقد التأمفإاملؤمنة وميز بني حوادث الشغل واألمراض املهنية، 
يف الشق املتعلق بأحدهما ال ميكن متديده ليشمل اخلطر الثاين الذي مل 

 أن كال اخلطرين خيتلف عن وذلك باعتبار ،يشر إليه يف رسالة الفسخ
  . القانونيةهاآلخر سواء فيما تعلق بظروف وقوعه أو آثار

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

ون فيه أن املصاب حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطع
 إىل السلطة احمللية حول إصابته 24/2/2006 تقدم بتصريح مؤرخ يف )أ(حممد 

مبرض الصمم كمرض مهين، وبعد إحالته على احملكمة وإجراء حبث وجواب 
شركة التأمني بكونها فسخت عقدة التأمني مع املشغل ملتمسة إخراجها من 

ملشار إليه أعاله، فاستأنفه  أصدرت حمكمة الدرجة األوىل حكمها ا،الدعوى
املشغل بعلة أن الفسخ املتمسك به من لدن شركة التأمني إمنا انصب على 

 وبعد جواب شركة التأمني الرامي إىل تأييد .حوادث الشغل دون األمراض املهنية
 قضت حمكمة االستئناف وفق ،احلكم االبتدائي وإمتام اإلجراءات املسطرية

  .رار املطعون فيه بالنقضمطالب املستأنفة وهو الق
يف شأن وسيلة النقض الوحيدة املتخذة من خرق القانون وفساد التعليل 

 بدعوى أن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اقتصرت يف ،املوازي النعدامه
تعليل قضائها بإلغاء احلكم االبتدائي فيما قضى به من إخراج العارضة من 

ل املشغل يف األداء، على أن رسالة الفسخ الدعوى واحلكم تصديا بإحالهلا حم
 واحلال أن رسالة الفسخ ،انصبت على حوادث الشغل دون األمراض املهنية

بطة بني العارضة اتضمنت رقم بوليصة التأمني، على اعتبار أن عقدة التأمني الر
 تشمل حوادث 7.583.391واملطلوبة يف النقض األوىل واحدة رقم بوليصتها 
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 وأن إشارة العارضة يف رسالة الفسخ إىل رقم بوليصة ،اض املهنيةالشغل واألمر
 ال يعين بأن الفسخ انصب فقط على حوادث ،التأمني وإىل عبارة حوادث الشغل

دام أن العربة يف عقود التأمني هو   ما،الشغل بل يشمل كذلك األمراض املهنية
 الرابط بني  وبأن العقد،بوليصة التأمني وليس بالتسمية اليت أعطيت هلا

الطرفني إمنا هو عقد واحد ومن غري املعقول أن يتم فسخ جزء منه دون اجلزء 
 وأن فسخ العقد مل يكن موضوع اتفاق ، فالعقد واحد وال يقبل التجزئة،الثاين

سابق بني الطرفني حىت يقال بأن رسالة الفسخ إمنا انصبت على حوادث الشغل 
  .ار فيما ذهب إليه للنقض مما يعرض القر،دون األمراض املهنية

 حيث ملا كانت حملكمة املوضوع سلطة يف تقدير حجج األطراف ،لكن
ستئناف ثارها على الوجه العادل، فإنها ملا ناقشت عمال باألثر الناشر لالآوإعمال 

رسالة الفسخ املدالة بها، فاستخلصت بعد مقارنتها بعقدة التأمني األصلية بأن 
خطار النامجة عن حوادث الشغل دون األمراض آثار الفسخ تقتصر على األ

 وإذ هي ألغت احلكم االبتدائي وتصدت ،املهنية واليت يبقى التأمني بشأنها قائما
وقضت بإحالل العارضة حمل املشغل يف أداء مبالغ اإليراد احملكوم به لفائدة 
املصاب مبرض الصمم كمرض مهين، تكون من جهة قد تقيدت مبضمون رسالة 

 ليبقى ما أثري من لدن الطاعنة من أن الفسخ انصب على بوليصة الفسخ،
 يف جمموع بنودها ومجيع األخطار أمرا يعوزه 7.583.391التأمني احلاملة لرقم 

، على اعتبار أن ذات العقد وقت إنشائه بني الطرفني إمنا عدد األخطار اإلثبات
خ عقدة التأمني يف املؤمنة وميز بني حوادث الشغل واألمراض املهنية، وأن فس

 ال ميكن متديده ليشمل اخلطر الثاين الذي مل يشر إليه يف ،الشق املتعلق بأحدهما
 مبربر أن كال اخلطرين خيتلف عن اآلخر سواء فيما تعلق بظروف ،رسالة الفسخ

 ومن مت فإن إصدار الطاعنة ،وقوعهما أو اآلثار الواقعية والقانونية لكالهما
 اقتصرت وخالفا لعنوان عقدة 7.583.391تأمني عدد لرسالة فسخ بوليصة ال

التأمني الذي أورد حوادث الشغل واألمراض املهنية جيعل ما ذهبت إليه حمكمة 
 . املوضوع ساملا والوسيلة على غري أساس

  هـلـألج
  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب

 احملامي ‐زيادي عبد اهللا السيد :  املقرر–يوسف اإلدريسي السيد : الرئيس
  .جنيب بركاتالسيد : العام
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  1547 القرار عدد

  2011  نونرب 3الصادر بتاريخ 
  765/5/1/2011 عدداالجتماعي لف يف امل

 

  
  . إثبات الرجوع إىل العمل‐ ممارسته ‐حق اإلضراب 

 ال يكون املشغل ملزما بإنذار األجري بالرجوع إىل عمله بعد ممارسته 
لى عاتق األجري إثبات التحاقه بالعمل من حلقه يف اإلضراب، بل يقع ع

جديد أو منعه من ذلك، وإال اعترب يف حكم الفاسخ لعقد الشغل، وبالتايل ال 
لزوم لتقيد املشغل مبسطرة الفصل التأدييب إلنهاء عقد الشغل الرابط 

  .بينهما
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

 القرار املطعون فيه أن املطلوب حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن
تقدم مبقال التمس فيه احلكم له مبجموعة من التعويضات، وبعد اإلجراءات 
املسطرية أصدرت احملكمة االبتدائية حكما قضى له بشهادة العمل وبرفض 

استؤنف من طرف األجري، وعلى إثر ذلك أصدرت حمكمة . باقي الطلبات
م االبتدائي جزئيا، واحلكم على املستأنف االستئناف قرارا يقضي بإلغاء احلك

 درهم وعن الفصل 85608عليها بأدائها للمستأنف تعويضا عن الضرر مبلغه 
 درهم، وبتأييده يف باقي مقتضياته 3000 درهم وعن اإلخطار مبلغ 5000مبلغ 

  .وبتحميلها الصائر، وهو القرار املطعون فيه بالنقض
 حيث تعيب الطالبة على :هايف شأن الوسيلة الوحيدة جبميع أوجه

القرار املطعون فيه فساد التعليل، ذلك أن ممثل الطالبة مل يسبق له أن أقر 
طيلة مراحل القضية أنه قام بفصل العمال، وأن حمكمة االستئناف أجرت حبثا 
بني طريف النزاع، وأنه خالل جلسة البحث استمع إىل املمثل القانوين للمشغلة 

أن املستأنف كان من بني العمال : "رف كما يليالذي جاء تصرحيه باحل
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املتضامنني مع ست عمال مؤقتني ورفضوا االلتحاق بالعمل، وعلقوا استئناف 
عملهم على إرجاع زمالئهم الست املوقوفني، وحضر عون السلطة يوم 

 وكذلك مفتش الشغل وطالبوا منه الرجوع للعمل بدون جدوى، مث 17/2/2006
م أمام باب املؤسسة متضامنني مع العمال املوقوفني، استمروا يف االعتصا

وبعد االستدالل على العمال . 20/2/2006وحضر عون من احملكمة بتاريخ 
املعتصمني بواسطة أحد املستخدمني باإلدارة، رفضوا التوصل باإلنذارات اليت 

، وأن تصريح العارضة هذا الصادر عن ممثلها القانوين، هو "عرضوها عليهم
. الذي ظلت تتمسك به طيلة مراحل هذه القضية ابتدائيا واستئنافيانفسه 

وبالتايل يبقى ما جاء يف حيثيات القرار من أن العارضة أقرت بواسطة ممثلها 
القانوين هو نفسه ممثلها القانوين بفصل العمال بعد مرور األجل املمنوح هلم يف 

ائع، بدليل أن حمكمة  ساعة غري صحيح وينم عن حتريف للوق48اإلنذارات وهو 
القرار املطعون فيه مل توضح رقم امللف املماثل الذي صرح خالله ممثل 
العارضة مبا جاء يف حيثيات القرار املطعون فيه، وأن حتريف الوقائع جيعل 
القرار الصادر بناء عليه فاسد التعليل، ومن جهة أخرى اعتربت حمكمة القرار 

 20/3/2006ملنجز مبقر والية مراكش بتاريخ املطعون فيه، أن حمضر االجتماع ا
، تضمن إقرار ممثل العارضة بأنه قام بفصل العمال 24/3/2006واحملرر بتاريخ 

باعتبارهم متخلني عن عملهم، يف حني أن احملضر املذكور ال يوجد به أي 
تصريح صادر عن ممثل العارضة يفيد ما جاء يف القرار املطعون فيه، فضال 

، كما أن )ق(حملضر مل يتضمن توقيع ممثل العارضة حممد سعيد على أن هذا ا
 واحملررة يف 20/3/2006التصرحيات الواردة مبحضر االجتماع املؤرخ يف 

 على علتها ال يشكل إقرارا باملفهوم القانوين لإلقرار غري القضائي، 24/3/2006
دال بأن ومن جهة ثالثة اعتربت حمكمة القرار املطعون فيه على أنها فرضت ج

العمال خاضوا إضرابا تضامنيا، وأنهم لذلك يف حالة ترك للعمل بدون مربر، 
وبالتايل مرتكبني خلطأ جسيم، فإن املشغلة مل تدل مبا يثبت تقيدها مبسطرة 

 من مدونة الشغل، واليت هي 65 إىل 61الفصل التأدييب املقررة يف املواد 
 أنه وإن كانت مدونة الشغل إجراءات جوهرية وشرط لصحة مسطرة الطرد، إال

قد حددت مسطرة إنهاء عالقة الشغل يف حالة ارتكاب اخلطأ اجلسيم من 
طرف األجري، فإن هذه املسطرة ليست من النظام العام حىت ميكن للمحكمة أن 
تثريها من تلقاء نفسها بل على األجري أن يثريها خالل تقدميه ملطالبه خبصوص 

ينطبق على حالة املطلوب ضده يف نازلة احلال، الطرد التعسفي، وهو أمر ال 
وكذا غريه من العمال ألنهم مل يتمسكوا طيلة مراحل هذه القضية بالدفع بعدم 
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 من مدونة الشغل، وأن 65 إىل 61سلوك املسطرة املنصوص عليها يف املواد من 
القرار املطعون فيه ملا اعتمد هذه النصوص القانونية دون متسك األجري بها 

  .ترب غري قائم على أساس ومعرض للنقضيع
حيث تبني صحة ما عابته الطالبة على القرار املطعون فيه، ذلك أنه ملا 
كان األجري قد أقر خالل جلسة البحث بأنه قام هو وباقي العمال بإضراب 

 ساعة، يكون عقد العمل الذي يربطه مبشغلته 24 ملدة 16/2/2006: تضامين يوم
، وبالتايل يبقى عليه )أي إىل األجري(قف لسبب يرجع إليه قد تو) طالبة النقض(

عبء إثبات رجوعه بعد نهاية اإلضراب الستئناف عمله ومنعه منه، األمر الذي 
مل يتم إثباته من طرفه، يف حني أثبتت طالبة النقض بشهادة شاهدين امتناع 

. هماملطلوب عن االلتحاق بالعمل تضامنا مع زمالء له يف الشغل مت إيقاف
بأن املشغلة بعثت للعمال بإنذارات لكي : "فمحكمة االستئناف عندما نصت

 ساعة، مث بعثت هلم قرارات بالفصل، دون أن تتقيد 48يلتحقوا بالعمل خالل 
، " من مدونة الشغل65 إىل 61: مبسطرة الفصل التأدييب املقررة يف املواد من

األثر القانوين يف حقها، وخلصت بذلك إىل أن الطرد ذي صبغة تعسفية، ورتبت 
مع أنه من جهة، ما دام األجري مل يثبت التحاقه بالعمل بعد نهاية مدة اإلضراب، 
يكون يف حكم الفاسخ لعقد العمل الذي كان يربطه مبشغلته ومن جهة أخرى، 

يف هذه النازلة مل تكن ملزمة بتوجيه إنذار بالرجوع ) طالبة النقض(فإن املشغلة 
، وقيامها بذلك ال )املطلوب يف النقض(مقرر الفصل إىل األجري إىل العمل وكذا 

يؤثر يف عقد العمل الذي تعرض للفسخ من طرف األجري على النحو املذكور، 
مما جيعل القرار املطعون فيه فاسد التعليل املنزل منزلة انعدامه، وغري مرتكز 

 .على أساس قانوين سليم ويتعني نقضه

  
  ألجـلـه

  .ض بنقض القرار املطعون فيهقضت حمكمة النق
 احملامي ‐السيدة مرية شيحة :  املقرر– يوسف اإلدريسي السيد:  الرئيس

  .السيد جنيب بركات: العام
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  780د لقرار عدا

  2011  يونيو 9الصادر بتاريخ 
   102/5/1/2010 عدداالجتماعي لف يف امل

 

  
  .ة صبغته النهائي– االتفاق على التعويضات ‐الصلح التمهيدي 

 وكذا املدة املعتمدة يف األجريتبقى التعويضات اليت توصل بها 
مبوجب االتفاق للرجوع فيها ما دامت قد حتصلت احتسابها غري قابلة 

، وهو االتفاق الذي يعترب بصريح  الصلح التمهيدي مسطرة يف إطار متالذي
  نهائيا وغري قابل للطعن أمام من مدونة الشغل41مقتضيات املادة 

قانونية مقتضيات  له يف حني أن التوصيل عن تصفية كل حساب اكم،حملا
  . تتيح لألجري الطعن فيما تضمنه من تعويضاتخاصة

   رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطالب 
وأن هذه ، 1998تقدم مبقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع شركة التبغ منذ سنة 

الشركة مت تفويتها للمطلوبة، وأن الطالب أبرم اتفاقا مع هذه األخرية مت مبوجبه 
إنهاء العالقة الشغلية، وأن مقتضيات الفقرة األخرية من االتفاق املذكور اعتربت 
االتفاق مبثابة وصل بتصفية احلساب، وأنه بالنظر إىل أنه حرم من التعويضات 

 هذه الوثيقة، والتمس احلكم له بتعويضات، فقضت املستحقة له، فإنه يطعن يف
 ةاحملكمة االبتدائية بتمكني املدعي من شهادة العمل، حتت طائلة غرامة تهديدي

فاستأنفه الطالب، .  دراهم عن كل يوم تأخري، ورفض باقي الطلبات10قدرها 
وبعد اإلجراءات قضت حمكمة االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف، فيما قضى به 
من رفض طلب التعويض عن عدم أداء املبالغ املستحقة للضمان االجتماعي 
عن الضرر الناتج عن عدم أداء هذه املستحقات، واحلكم تصديا بعدم قبوهلا، 
وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب منحة األقدمية والتعويض عن العطلة 

دعي مبلغ السنوية، وبعد التصدي احلكم على املطلوبة بأدائها لفائدة امل
 درهما عن العطلة السنوية 1506.96 درهم عن منحة األقدمية، ومبلغ 6027.83
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األخرية وبتأييده يف الباقي، وهو القرار املطعون فيه بالنقض واملشار إىل مراجعه 
  .أعاله

 :يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية املعتمدتني يف النقض جمتمعتني
 من 360طعون فيه بالنقض خرق املادة حيث يعيب الطاعن على القرار امل

 تنص 360مدونة الشغل، وخرق قاعدة متعلقة بالنظام العام، باعتبار أن املادة 
القانون كل اتفاق، فرديا كان أو مجاعيا، يرمي إىل  يكون باطال بقوة: " على أنه

 ، وأنه ملا كانت مقتضيات."األدىن القانوين لألجر ختفيض األجر، إىل ما دون احلد
وقواعد النظام العام باعتبارها جمموعة من القواعد ذات الصبغة اآلمرة، واليت 
ال ميكن للتصرفات القانونية أو التعاقدية أن ختالفها بالنظر لتشكيلها حلد أدىن 
من الضمان واحلماية املقررة لفائدة األجري، وأنه ملا كان القرار االستئنايف قد 

ذكور أثرا قطعيا، دومنا أن يراقب مقتضيات رتب على التوقيع على االتفاق امل
النظام العام سيما يف شقه االجتماعي، فإنه يكون بذلك أغفل قاعدة أساسية 
ووظيفة هامة تنتج بالنظر إلعمال مقتضيات النظام العام، وأنه من املستقر 
عليه هو أن إرادة األطراف وإن كانت حرة يف اختيار القانون واجب التطبيق، إال 

هاته احلرية ال ميكنها بأي حال من األحوال أن تتجاوز حدود النظام العام، أن 
دأبا بشكل مستمر على تسطري قاعدة أساسية مفادها أنه وأن الفقه والقضاء 

مىت أثريت مسألة من املسائل املتصلة بالنظام العام، فإن ذلك يؤدي حتما إىل 
رادة املضمن تشريعا عرب تقييد املبدأ املدين املعرب عنه فقها بسلطان اإل

 من قانون االلتزامات والعقود، وأنه ما دام عقد الشغل 230مقتضيات الفصل 
 فإنه من املتفق عليه أنه خيضع يف عناصره ،يعترب كأصل من العقود املدنية

لتحديد األطراف يف حدود تقابل اإلجياب والقبول، أما فيما يتعلق باألجر ومدة 
 تنظيمها يتواله القانون، وأنه وملا كان الطالب قد أدىل العمل وطريقة الفسخ فإن

 أوضح فيها أن احلد األدىن لألجر هو 3/12/2007جبلسة  مبذكرته التعقيبية
 وأن سنده يف ذلك هو املرسوم عدد ، درهم1841.43 درهم وليس 2009.28
خ  بتاري5219 املنشور باجلريدة الرمسية عدد 4/6/2004 الصادر بتاريخ 2.04.421

املتعلق بالزيادة يف األجرة الدنيا يف الصناعة والتجارة واملهن احلرة ، 7/6/2004
 حتدد 2004 من فاتح يوليو ابتداء"  :والفالحة الذي حيدد يف مادته الثانية ما يلي

نوحة ماألجرة الدنيا عن الساعة امل) 9.66(يف تسعة دراهم وستة وتسعني سنتيما 
مما يعين أن ، ."الصناعة والتجارة واملهن احلرةللعمال واملستخدمني يف قطاع 
 درهم، وذلك باعتماد العملية احلسابية 2009.28احلد األدىن لألجر شهريا هو 

 درهم، وأنه ملا 2009.28=  يوما 26× عدد ساعات العمل  8 ×  درهم9.66 :التالية
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 درهم كأساس 1845.06كان ثابتا أن املبالغ املضمنة يف االتفاق أنه مت اعتماد مبلغ 
 فإنها جاءت بذلك دون احلد األدىن لألجر ،وكأجرة الحتساب مجيع التعويضات

املعترب إمجاعا بأنه من النظام العام يف شقه االجتماعي، مما تكون معه الوثيقة 
املذكورة باطلة هلذه العلة، وأنه مما يزيد يف تأكيد عدم مراعاة احلد األدىن 

 درهم، وأنه ملا 13837.95عن الضرر مبا قيمته  أنه مت تعويض الطالب ،لألجر
كانت مقتضيات هذا التعويض حمددة يف مبلغ أساسه أجرة شهر ونصف عن كل 

 × أجرة نصف الشهر + أجرة الشهر: سنة أو جزء من السنة وفقا للمعادلة التالية
مبلغ التعويض عن الضرر، مبعىن أنه عوض وفق العملية =  عدد سنوات العمل

 درهم، أي أن املطلوبة اعتمدت 13387.95=  5 × 922.53 + 1845.06: احلسابية
على أجر بعيد عن احلد األدىن الذي يقرره القانون، وأنه ملا كان األجر يدخل يف 
نظام احلماية املقررة له قانونا، بصرف النظر عن أي اتفاق خمالف، فإنه يصري 

 النظام العام، وهذا ما بذلك عنصرا من العناصر املكونة ملا يعرف مبقتضيات
  .أقره اجمللس األعلى يف جمموعة من قراراته

كما يعيب على القرار خرق القانون، ذلك أن الثابت من املقال االفتتاحي أن 
 سنوات من االشتغال الفعلي، إال أن القرار وكما 9الطالب طالب بتعويضه عن 

 سنوات فقط، 6 هو ثابت من ديباجته قد عوضه معتمدا يف حسابه أنه اشتغل
  .وهو األمر الذي يشكل سببا لنقض القرار املذكور

 وكما جاء يف تعليل القرار املطعون فيه بالنقض فإن ، من جهة أوىل،لكن
 ياالتفاق الذي مت بني الطالب وبني املطلوبة قد أبرم يف إطار الصلح التمهيد

 : على أنه3 اليت تنص فقرتها ، من مدونة الشغل41املنصوص عليه يف املادة 
 اللجوء إىل مسطرة ،عن الشغل لسبب يعتربه تعسفيا ميكن لألجري الذي فصل"

يعترب االتفاق  ": من نفس املادة على أنه5، كما تنص الفقرة "الصلح التمهيدي
 مت التوصل إليه يف إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغري قابل للطعن أمام الذي

تفاق أنه حدد للطالب التعويضات عن نه من الثابت من هذا االأ، و"احملاكم
الضرر وعن الفصل وعن أجل اإلخطار، كما مت وفق الشكليات املنصوص عليها 

 توقيع الطالب أمام ى من مدونة الشغل، حيث متت املصادقة عل41يف املادة 
السلطة احمللية، كما وقعه ممثل املطلوبة، وكذا العون املكلف بتفتيش الشغل 

، كما متت اإلشارة فيه إىل أن مبوجبه سوي النزاع نهائيا، كما الذي وقعه بالعطف
تضمن أن هذا احملضر هو يف نفس الوقت توصيل استالم مبلغ التعويض من 

 نظائر سلم لكل واحد نسخة منها، 3طرف األجري، أضف إىل ذلك أنه حرر يف 
احملاكم، مما يكون هذا االتفاق تبعا لذلك حامسا للنزاع، وغري قابل للطعن أمام 
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التعويضات اليت توصل بها الطالب مبوجب هذا االتفاق، وكذا املدة  وتبقى
" حساب التوصيل عن تصفية كل"املعتمدة يف احتسابها غري قابلة للرتاجع، وأما 

 من 76 إىل 73فله شكليات ومقتضيات خاصة مت التنصيص عليها يف املواد من 
  . أبرم بني الطرفني يف هذه النازلة الذياالتفاقمدونة الشغل، وال ينطبق عليه 

 فإن ما جاء يف الوسيلة األوىل من كون االتفاق جاء خمالفا ،ومن جهة ثانية
 من مدونة الشغل، حينما اعتمد يف تقدير التعويضات اليت 360ملقتضيات املادة 

منحت للطالب أجرا يقل عن احلد األدىن القانوين لألجر، فإنه من الثابت من 
ى االتفاق املربم بني الطرفني أن التعويضات املمنوحة للطالب االطالع عل

مبوجبه قد اعتمد يف تقديرها احلد األدىن القانوين لألجر املعمول به خالل تاريخ 
إبرام هذا االتفاق، مما يبقى ما أثري بالوسيلة األوىل بهذا اخلصوص خالف الواقع، 

 يف قرارها تكون قد بنت فهو غري مقبول، وتبعا لذلك فإن احملكمة املطعون
قرارها على أساس قانوين سليم، ودون أن خترق ما استدل به من مقتضيات 

 .قانونية، ويبقى ما بالوسيلتني ال سند له

  
  األسـبـاب لـهـذه

  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
 –السيد حممد سعد جرندي :  املقرر–ة مليكة بنزاهري السيد: الرئيس

  .يد حممد صادقالس: احملامي العام
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  1048القرار عدد 

  2011  شتنرب 8الصادر بتاريخ 
  231/5/1/2010يف امللف االجتماعي عدد 

 

 مراجعة الشرط – االلتزام بالعمل ملدة معينة ‐عقد الشغل 
  .اجلزائي

ملا ثبت للمحكمة أن عقد الشغل تضمن شرطا جزائيا لفائدة  
ء األجرية لعقد الشغل بإرادتها  يف حال إنها‐املؤسسة التعليمية ‐املشغلة 

املنفردة قبل نهاية املوسم الدراسي واعتربته مبالغا فيه فانتقصت من 
 من قانون االلتزامات 264قيمته تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 

  .والعقود تطبيقا سليما
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
اء حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه ادع

ومبقتضى مقال افتتاحي، أن الطالبة التزمت باالشتغال ) املشغلة(املطلوبة 
 حسب االلتزام 2006 إىل متم يونيه 1/9/2005لديها كمدرسة خالل املدة من 

، إال أنه وبعد مرور شهرين على بداية املوسم 1/9/2005املوقع من طرفها ب 
غم اإلشعار املوجه هلا الدراسي غادرت العمل بدون إشعارها ومل تلتحق به ر

 فقررت فصلها، وأشعرت بذلك مفتش الشغل 6/12/2005والذي توصلت به ب 
 مرات 3ملتمسة احلكم هلا وبناء على املادة الثانية من االلتزام بتعويض يعادل 

 54000) ( درهم1800(األجر السنوي، وجمموعه حسب أجرها الشهري البالغ 
استأنفته الطالبة األجرية، . ت وفق الطلب، فقضت هلا ابتدائية اخلميسا)درهم

فأيدته حمكمة االستئناف من حيث املبدأ مع تعديل املبلغ احملكوم به 
 .، وهو القرار املطعون فيه) درهم25000(بالتخفيض إىل 

  :يف شأن وسيليت النقض األوىل والثانية جمتمعتني
نقصان تعيب الطاعنة على القرار عدم االرتكاز على أساس قانوين و

التعليل املوازي النعدامه، ذلك أنه مل يعر دفوعها أي اهتمام، إذ متسكت بأنها مل 
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تغادر العمل وإمنا اضطرت إىل التغيب عنه إثر وعكة صحية أملت بها أثبتتها 
بشهادة طبية، وملا التحقت بالعمل بعد متاثلها للشفاء، رفض مدير املؤسسة 

أعلمها بأنه مت تعويضها مبدرس آخر، وملا املطلوبة السماح هلا بالدخول بعدما 
توصلت باإلنذار التحقت بالعمل إال أنها فوجئت مرة ثانية بنفس الرد، وهي بذلك 
يصعب عليها إثبات واقعة الطرد كما ذهب إىل ذلك القرار الذي أجحف يف 
حقها ملا أيد احلكم القاضي بالتعويض من حيث املبدأ، رغم أنه عدله 

 درهم 3600مل تعمل سوى شهرين وما جيب للمطلوبة هو مبلغ بالتخفيض ألنها 
فقط، فجاء بذلك غري مرتكز على أساس وناقص التعليل املوازي النعدامه 

  .ومعرضا للنقض
لكن، حيث إنه وبالرجوع لوثائق امللف كما هي معروضة على حمكمة 

 30/6/2006االستئناف، يتبني أن الطالبة التزمت ويف حالة مغادرتها للعمل قبل 
 أضعاف األجر السنوي، 3فإنها تصبح ملزمة بأداء تعويض للمؤسسة يساوي 

والثابت أيضا أن املطلوبة أنذرتها من أجل الرجوع للعمل بعد تغيبها عنه منذ 
، إال أنها مل تستجب لفحوى هذا 21/12/2005، توصلت به ب 30/11/2005

ذلك امتناع املشغلة عن اإلنذار وادعاؤها العكس ظل بدون إثبات، ومل يثبت ك
حيث لئن : " إرجاعها، ألن عليها يقع عبء ذلك، وحمكمة االستئناف بتعليلها

ثبت من الشهادة الطبية املدىل بها أن الطاعنة كانت يف وعكة صحية ومنحها 
، فإنها مل تثبت أن 29/11/2005 أسابيع تنتهي يف 3الطبيب املعاجل راحة ملدة 
عها للعمل، واحلال أنها وجهت هلا إنذارا توصلت املستأنف عليها رفضت إرجا

، أي بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية، مما تكون معه قد أخلت 21/12/2005به ب 
واحملكمة بناء ..... بااللتزام، مما يربر تطبيق الشرط اجلزائي املنصوص عليه

ع كما وقع تعديله، ترى أن مبلغ الشرط اجلزائي .ل. من ق264على الفصل 
دد يف العقد مبالغ فيه بالنظر للضرر الالحق باملؤسسة ومدة العقد احملدد احمل

 أشهر، ترى مبا هلا من سلطة تقديرية ختفيض التعويض احملكوم به إىل 10يف 
، تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللته مبا يكفي وما ...." درهم25000

 . أثري غري وارد على القرار

  األسـبـاب لـهـذه
  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى

 احملامي –السيدة نزهة مرشد :  املقرر–السيد يوسف اإلدريسي : الرئيس
  . السيد الطاهر أمحروين: العام
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  1069القرار عدد 

  2011  شتنرب 15الصادر بتاريخ 
  1077/5/1/2010يف امللف االجتماعي عدد 

 

  
 أثره على –ونية  عدم ثبوت حاالته القان–عقد الشغل حمدد املدة 

  .اإلنهاء والتعويض
إذا كان لطريف عقد الشغل املؤاجر واألجري حرية إبرام عقد الشغل 

من  17 و16ملدة حمددة إال أن توافقهما جيب أن يأيت يف نطاق املادتني 
مدونة الشغل، اللتان أورد فيهما املشرع على سبيل احلصر احلاالت 

عقد الشغل ملدة حمددة، وعلى االستثنائية اليت يسمح فيها بإبرام 
احملكمة إذا ما اعتربت أن عقد الشغل الذي مت إنهاؤه من طرف املشغل 
حمدد املدة أن تربز يف تعليلها حتقق إحدى احلاالت املنصوص عليها 

 املذكورتني، وإال وجب الرجوع إىل األصل الذي هو أن 17 و16باملادتني 
جري املطالبة بالتعويضات عقد الشغل يكون ملدة غري حمددة، وحق لأل

  .املستحقة عن إنهائه بصورة تعسفية من طرف املشغل
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن العارضة 
تقدمت مبقال افتتاحي تعرض فيه أنها التحقت بالعمل لدى املطلوبة يف النقض 

 درهم، إىل أن مت فصلها عن 2200 شهرية قدرها  مقابل أجرة2/1/2006منذ 
، والتمست احلكم لفائدتها 2/1/2008العمل من دون أي سبب مشروع بتاريخ 

مبجموعة من التعويضات، وبعد متام اإلجراءات قضت احملكمة االبتدائية برفض 
الطلب، فتم استئناف احلكم املذكور من طرف الطالبة فقضت حمكمة 

  .حلكم االبتدائي، وهو القرار املطعون فيه بالنقضاالستئناف بتأييد ا
يف شأن وسيليت النقض األوىل والثانية جمتمعتني واملتخذتني من خرق 
القانون نقص التعليل، ذلك أن القرار املطعون فيه جاء خمالفا ملقتضيات 
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 من مدونة الشغل، ألن املشرع أعطى احلق للمشغل يف إبرام 17 و16املادتني 
  :دد املدة يف حاالت استثنائية وحصرية وهيعقد عمل حم

 إحالل أجري حمل آخر يف حالة توقف عقد شغل هذا األخري ما مل يكن ‐
  .التوقف ناجتا عن اإلضراب

  . ازدياد نشاط املقاولة بكيفية مؤقتة‐
  . إذا كان الشغل ذا طبيعة مومسية‐

يها أعاله، إال أن املشغلة مل تستطع إثبات أي حالة من احلاالت املشار إل
اليت جعلتها تربم عقد شغل حمدد املدة، كما أنها مل تستطع إثبات مقتضيات 

 من مدونة الشغل، اليت تنص على أنه ميكن يف القطاعات غري الفالحية 17املادة 
عند فتح مقاولة ألول مرة أو مؤسسة جديدة إبرام عقد شغل حمدد املدة، وأنه 

رضة واملطلوبة جنده غري حمدد املدة، لعدم بالرجوع إىل العقد الرابط بني العا
توفره على أية حالة من احلاالت املذكورة أعاله، كما أن القرار املطعون فيه 

ع والذي ال ينطبق .ل. من ق230باعتماده فيما قضى به على مقتضيات الفصل 
على النازلة مل جيعل ملا قضى به أساسا من القانون، فجاء ناقص التعليل 

  .لة انعدامه وخارقا للمقتضيات احملتج بها مما يعرضه للنقضاملنزل منز
حيث تبني صحة ما عابته الطالبة على القرار املطعون فيه، ذلك أنه وإن 

أن يربما العقد بتوافق إرادتيهما، إال أن ) املؤاجر واألجري(كان لطريف عقد الشغل 
وص عليها مبدونة ذلك العقد يتعني أن يرد يف نطاق املقتضيات القانونية املنص

  .الشغل، ما دام التعاقد يف النازلة قد مت بعد دخول املدونة حيز التنفيذ
 من مدونة الشغل قد نص على 17 و16: وملا كان املشرع ومبقتضى املادتني

سبيل احلصر على احلاالت اليت يتم فيها إبرام عقد الشغل حمدد املدة، مما 
املدة، علما بأن الطرف الفاسخ لعقد يفيد أن األصل هو عقد الشغل غري حمدد 

الشغل غري حمدد املدة بدون مربر، يرتتب يف حقه األثر القانوين املتمثل يف أدائه 
التعويض للمتضرر من ذلك الفسخ، خالفا لعقد الشغل حمدد املدة، فإنه بانتهاء 
مدته يفسخ تلقائيا، وال يرتتب عن ذلك الفسخ أي تعويض، فإن حمكمة 

ندما اعتربت عقد الشغل املدرج بامللف هو عقد حمدد املدة، دون االستئناف ع
 املذكورتني، 17 و16أن تربز إحدى احلاالت املنصوص عليها حصرا باملادتني 

يكون قرارها املطعون فيه غري مرتكز على أساس قانوين سليم خلرقه املقتضى 
 .القانوين املثار، مما يعرضه للنقض
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  األسـبـاب لـهـذه

  .  بنقض القرار املطعون فيه األعلىلساجمل قضى
 ‐السيدة سعيدة بومزراك :  املقرر– يوسف اإلدريسي السيد: الرئيس

  .السيد الطاهر أمحروين: احملامي العام
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  930 القرار عدد 

   2011 غشت 11الصادر بتاريخ 
  1973/5/1/2010يف امللف االجتماعي عدد 

  

  
  .حملكمة املختصة حمليا ا‐ طبيعة الدعوى ‐الغرامة اإلجبارية 

إن املطالبة بالغرامة اإلجبارية عن التأخري غري املربر يف أداء 
اإليرادات عن حادثة شغل تعد دعوى تابعة للدعوى الرامية إىل احلصول 
على اإليراد، واليت تدخل يف حكم دعاوى التعويض، ولذلك ينعقد 

فعل املسبب االختصاص احمللي للنظر فيها حملكمة احملل الذي وقع ال
للضرر أو أمام حمكمة موطن املدعى عليه حبسب اختيار املدعي  طبقا 

 من قانون املسطرة املدنية، وبالتايل ال يلزم املدعي برفع 28للفصل 
 من 27دعواه أمام حمكمة موطن املدعى عليه تبعا ملقتضيات الفصل 

  .القانون املذكور
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
ستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه املشار إليه حيث يستفاد من م

أعاله أن املطلوبة تقدمت مبقال عرضت فيه أنها تعرضت حلادثة شغل بتاريخ 
، قضى لفائدتها 14/3/2008، واستصدرت حكما اجتماعيا بتاريخ 13/9/2004

 46،3146 إضافة إىل مبلغ 1/1/2005 درهم كإيراد سنوي ابتداء من 2210،20مببلغ 
مية، وأنها تضررت من جراء تأخري املدعى عليها عن رهم عن التعويضات اليود

 درهم كغرامة إجبارية يف 32111،75تنفيذ احلكم ملتمسة احلكم لفائدتها مببلغ 
وبعد اإلجراءات املسطرية، أصدرت . 4/2009حق املدعى عليها إىل حدود فاتح 

أخري  درهم كغرامة إجبارية عن الت72،8243احملكمة االبتدائية حكما قضى مببلغ 
 درهم  كغرامة إجبارية عن 8260،04يف أداء واجب التعويضات اليومية، ومبلغ 

، 30/3/2009 إىل غاية 1/7/2008التأخري يف أداء اإليرادات العمرية عن الفرتة من 
  .ورفض باقي الطلبات وهو احلكم املطعون فيه بالنقض
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ليل املوازي  تعيب الطالبة على القرار نقصان التع:يف شأن الوسيلة األوىل
 من قانون املسطرة املدنية، ذلك أن الطاعنة 50 و27النعدامه وخرق الفصلني 

أثارت أمام احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه بأن الدعوى احلالية ال تتعلق 
بطلب احلصول على اإليراد حىت ينعقد االختصاص حملكمة مكان وقوع احلادثة 

عادية ترمي إىل احلصول على الغرامة أو حمكمة موطن املدعي، بل إن الدعوى 
يوجد مقرها االجتماعي بالدار البيضاء، ) شركة التأمني(وأن املدعى عليها هنا 

وبالتايل فإن االختصاص ينعقد للمحكمة االبتدائية بالدار البيضاء طبقا للفصل 
 من قانون املسطرة املدنية، وأن ما انتهت إليه احملكمة من تعليل ليس يف 27

 نظرا ألن الدعوى ليست دعوى احلصول على اإليراد أو التعويضات حمله،
اليومية حىت يعود االختصاص حملكمة مكان وقوع احلادثة أو حمكمة مكان 
موطن املستفيد من التعويض، ألنه يف هذه احلالة يوجد نص قانوين يعطي 
االختصاص هلذه احملكمة، أما خبصوص طلب الغرامة فال يوجد أي نص 

جيعلها تابعة لدعوى التعويض من حيث االختصاص، بل الذي حيكم تشريعي 
 من قانون املسطرة املدنية، لذا فإن 27دعوى الغرامة هي مقتضيات الفصل 

  .احلكم املطعون فيه معرض للنقض
لكن، خالفا ملا نعته الطالبة على احلكم االبتدائي، فإن دعوى املطالبة 

عوى احلصول على اإليراد، وأن احلكم بالغرامة اإلجبارية هي دعوى تابعة لد
حيث إن دعوى : "االبتدائي ملا رد الدفع بعدم االختصاص املكاين مبا يلي

الغرامة اإلجبارية ترمي إىل احلكم بالتعويض عن الضرر احلاصل للمصاب عن 
التأخري غري املربر يف أداء اإليرادات والتعويضات حبلول أجلها يف مكان أدائها، 

طبق عليها املقتضيات القانونية احملددة لالختصاص املكاين لدعاوى وبالتايل تن
، واليت نصت على أن دعاوى التعويض تقام أمام حمكمة 28التعويض يف الفصل 

احملل الذي وقع فيه الفعل املسبب للضرر، أو أمام حمكمة موطن املدعى عليه 
  .باختيار املدعي

ضي بالتعويض للمصاب وحيث إن احلادث الذي صدر بشأنه احلكم القا
وقع بدائرة نفوذ هذه احملكمة، وأن املصاب اختار تقدمي الدعوى أمام حمكمة 
احملل الذي وقع فيه احلادث وهو ابتدائية أكادير، وبالتايل تكون احملكمة خمتصة 

، يكون ما "مكانيا للبت يف الدعوى احلالية ويتعني رد الدفع بعدم االختصاص
  . تعليال كافيا وغري خارق للمقتضيات املستدل بهاانتهى إليه احلكم معلال

 تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل وخرق :يف شأن الوسيلة الثانية
 من قانون املسطرة املدنية، ذلك أن الطاعنة أثارت أمام 32 و1الفصلني 
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احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه بأن الطرف احملكوم عليه أساسا باألداء 
شغل، وبالتايل فإنه كان جيب على املدعية توجيه دعواها ضد املشغل هو امل

 من قانون املسطرة املدنية لكنه مل يفعل، بل وجه دعواه 32 و1طبقا للفصلني 
ضد شركة التأمني اليت حكم فقط بإحالهلا يف األداء مما جيعل الدعوى باطلة، 

مة مل جتب على وقد طالبت العارضة باحلكم بعدم قبول الدعوى، لكن احملك
  .هذا الدفع نهائيا مما جيعل حكمها معرضا للنقض

لكن، حيث إن من تقاعس عن أداء الغرامة اإلجبارية احملكوم بها هي 
الطالبة شركة التأمني أكسا، وهي اليت قام دفاع املطلوبة مبكاتبتها قصد أداء ما 

املضمونة  مبقتضى الرسالة 6/10/2009ختلد بذمتها من أقساط، وذلك بتاريخ 
 حسب تأشرية 13/10/2009مع اإلشعار بالتوصل، واليت توصلت بها بتاريخ 

الطالبة، وبالتايل فإنها هي املطالبة باألداء، ويبقى عدم جواب احملكمة عن 
الدفع املثار بشأن عدم توجيه الدعوى ضد املشغلة، ردا ضمنيا له مما تبقى 

  .معه الوسيلة على غري أساس
تعيب الطالبة على احلكم املطعون فيه خرق : لثالثةيف شأن الوسيلة ا

قاعدة جوهرية يف املسطرة، ذلك أن القضايا االجتماعية هلا عالقة بالنظام 
، وما له عالقة بالنظام العام ال 6/2/1963 من ظهري 347العام طبقا للفصل 

ميكن خمالفته وإال كانت املساطر املرتتبة عن هذا اخلرق باطلة، وأن املشرع 
 من قانون املسطرة املدنية على أن احملكمة حتاول يف بداية 277نص يف الفصل 

اجللسة التصاحل بني األطراف، لكن احملكمة املصدرة للحكم املطعون فيه 
خرقت هذه املقتضيات ومل جتر حماولة الصلح بني الطرفني، فلو استدعت 

لة وحيضر ممثل الطاعنة حلضور مسطرة الصلح، فإنه سيبحث يف ملف الناز
الوثائق املثبتة لسالمة وضعية الشركة خبصوص هذا امللف، إذ تبني بعد البحث 

 أي قبل صدور احلكم القاضي 25/1/2005أنها أدت التعويضات اليومية منذ 
بالتعويضات، وأن الغرامة غري مرتتبة يف هذه احلالة، كما أنها أدت اإليرادات عن 

ثبت ذلك اعرتاف حمامية الضحية، لذا فإن الفرتة احملكوم بالغرامة عنها كما ي
  .احلكم املطعون فيه معرض للنقض

لكن، حيث تبني من احلكم املطعون فيه أنه أشار إىل تعذر إجراء حماولة 
الصلح، مما يبقى معه ما أثري من خرق يف الوسيلة ال أساس له وتبقى غري جديرة 

  .باالعتبار
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ر أول مرة أمام اجمللس األعلى ومل وفيما يتعلق بأداء اإليراد، فهو دفع يثا
يسبق الدفع به أمام قضاة املوضوع ليعرف رأيهم فيه، ويبقى هذا الشق من 

 . الوسيلة غري مقبول

  
  األسـبـاب لـهـذه

  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
 احملامي ‐السيدة نزهة مرشد :  املقرر–السيد يوسف اإلدريسي : الرئيس

  .السيد جنيب بركات: العام
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  758 القرار عدد

  2011  يونيو 2الصادر بتاريخ 
  5/1/2010/ 96عدداالجتماعي لف يف امل

 

  
  . التحرش اجلنسي‐ ثبوت اخلطأ اجلسيم ‐فصل تأدييب 

قيام األجري بالتحرش اجلنسي بزميلة له يف مكان العمل بإرساله هلا 
إن رسائل هاتفية خملة باآلداب يعد خطأ جسيما يربر فصله عن العمل، و

صدور حكم برباءته من جرمية التحريض على الفساد ال مينع املشغل من 
إثبات ارتكابه الفعل املعد خطأ جسيما، والذي يثبت جبميع وسائل اإلثبات 

  .مبا فيها شهادة الشهود
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطالب 

، وأنه تعرض 1996سنة :  عرض فيه أنه كان يشتغل مع املطلوبة منذتقدم مبقال
، والتمس احلكم له بتعويضات، فقضت 21/7/2006: للطرد من عمله بتاريخ

: احملكمة االبتدائية بأداء املدعى عليها لفائدة املدعي التعويضات التالية
 باقي  درهم عن األجرة، ورفض9332.79 درهم عن العطلة السنوية، و6587.85
فاستأنفه الطالب، وبعد اإلجراءات قضت حمكمة االستئناف بتأييد . الطلبات

  .احلكم املستأنف، وهو القرار املطعون فيه بالنقض واملشار إىل مراجعه أعاله
 حيث :يف شأن السببني األول والثاين املعتمدين يف النقض جمتمعني

انون، وخاصة يعيب الطاعن على القرار املطعون فيه بالنقض خرق الق
املقتضيات املتعلقة بتحقيق الدعوى يف قانون املسطرة املدنية، باعتبار أن 
احملكمة املصدرة له مل تستجب لطلب جتريح الشاهدة اليت اقتنعت احملكمة 
بواسطة شهادتها على ارتكاب األجري خلطأ جسيم، مع أنها هي نفسها صاحبة 

 بواسطة دفاعه قد جرح يف الشكاية املوجهة ضده، وأنه رغم كون األجري
الشاهدة املستمع إليها، وخالل جلسة البحث املنعقدة ابتدائيا باعتبار أن هلا 
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عداوة مع األجري كما هو ثابت من شهادتها الكيدية بالتحريض على الفساد، 
واليت تقدمت بها أمام السيد وكيل امللك، إال أن احملكمة مل تستجب لطلب 

إطالقا، ومضت قدما يف حتقيق الدعوى، وبذلك فإن التجريح، بل مل تبث فيه 
االستماع لشاهدة جمرحة مع ثبوت اخلطأ اخلطري للتجريح جيعل القرار 

 من قانون املسطرة 29املطعون فيه املؤيد للحكم االبتدائي خمالفا للفصل 
  .املدنية

 من مدونة الشغل اليت تنص 63كما يعيب على القرار خرق أحكام املادة 
، ..."يقع على عاتق املشغل عبء إثبات وجود مربر مقبول للفصل: "على أنه

باعتبار أن املطلوبة تقر بفصلها لألجري، وزعمت أنها قامت بفصله بسبب 
ارتكابه خلطأ جسيم يتمثل يف حتريضه على الفساد إلحدى املستخدمات، غري 

مل تقم به أن املشغلة كان عليها أن تثبت ما زعمت أمام قضاة املوضوع، وهو ما 
ال يف املرحلة االبتدائية وال يف املرحلة االستئنافية، على اعتبار أن حمكمة الدرجة 
األوىل استمعت لثالثة شهود أكد اثنان منهم أن األجري مل يرتكب اخلطأ املزعوم، 
بل مل يروه إطالقا يتحرش بشاهدة الشركة املشغلة، األمر الذي مل يثبت خالفه 

لثانية، خاصة وأن األصل يف املادة االجتماعية بأن الشك أمام حمكمة الدرجة ا
يفسر دائما لصاحل األجري، وما دام رب العمل مل يثبت اخلطأ اجلسيم بوقائعه 
املادية حىت يتمكن حملكمة املوضوع من بسط رقابتها على قراره التأدييب 

 ‐جرياملتمثل يف الفصل، والقول تبعا لذلك مبشروعيته من عدمه، وما دام األ
ورغم كونه غري ملزم بإثبات عدم ارتكابه للخطأ اجلسيم، قد أثبت بواسطة 
شهود عدم ارتكابه ألي خطأ جسيم، فإن حمكمة املوضوع تكون قد خرقت 

  .القانون
كما يعيب على القرار فساد التعليل، باعتبار أن احملكمة املصدرة له عللت 

ل اجلنحة موضوع شكاية قرارها بكون عدم صدور حكم بإدانة األجري من أج
الشاهدة جيعل القرار بالفصل مشروعا، غري أنه وإن كان عدم صدور حكم 
باإلدانة، وكما تعارف عليه فقهاء املادة االجتماعية ال يعقل يد املشغل يف حالة 
فصله لألجري الرتكابه خطأ جسيما عن إثبات هذا اخلطأ، على اعتبار أن 

خيضع ملقتضيات صارمة منصوص عليها يف اإلثبات اجلنائي هو إثبات فريد 
قانون املسطرة اجلنائية، محاية ملبدأ قرينة الرباءة، إال أن ذلك ال يضعف من 
كون اإلثبات يف املادة االجتماعية خيضع بدوره ملقتضيات حامسة، وأن حمكمة 
االستئناف مل تعلل قرارها يف النقطة األهم، وهي مشروعية قرار الشركة املشغلة 

صل األجري من عدمه، إذ كان حريا بها أن تناقش األخطاء الواردة يف رسالة يف ف
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الفصل، على اعتبار أن احملكمة ال تنظر إال يف األسباب الواردة يف رسالة الفصل 
وظروفه، وكذا معاينة إن كانت هذه األخطاء تكيف بكونها أخطاء جسيمة أم 

تها أن تنسب لألجري عادية، وكذا معاينة كون األخطاء وبعد ثبوت جسام
املفصول من العمل، لكون احملكمة االجتماعية هي اليت متارس الرقابة الالحقة 
على قرارات املشغل التأديبية، وبذلك فإن حمكمة املوضوع اليت تنظر يف نازلة 
اجتماعية تتعلق بالفصل التأدييب وبعدم إبرازها للعناصر املومأ إليها أعاله، يكون 

  . د التعليل املنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقضقرارها حتما فاس
 وخالفا ملا ورد بالوسيلة الثانية فإن احملكمة املطعون :من جهة أوىللكن، 

يف قرارها قد استخلصت يف إطار سلطتها التقديرية واليت ال رقابة هلا من قبل 
اجمللس األعلى إال من حيث التعليل، ثبوت اخلطأ اجلسيم املنسوب للطالب 

، من خالل ما )خ(ملتمثل يف التحريض على الفساد يف حق األجرية آسية وا
صرحت به الشاهدة بهيجة خليلي اليت استمعت إليها احملكمة املطعون يف 
قرارها واليت أوضحت أنها اطلعت على الرسائل اهلاتفية املخلة باآلداب اليت 

ضافت أن هذه عرب اهلاتف من الطالب، وأ) خ(كانت تتوصل بها املسماة آسية 
األخرية قد مت نقلها إىل مكان آخر وأوضحت أيضا أنه سبق له أن حترش باألجرية 
سلوى اليت أخربتها بذلك، وال يعترب ذلك من قبيل الشك الذي يفسر لصاحل 

اليت ) خ(األجري على حد تعبري الطالب، وأما ما صرحت به املسماة آسية 
ن تستمع إليها احملكمة املطعون يف استمعت إليها احملكمة االبتدائية ودون أ

قرارها حيث ختلفت خالل جلسة البحث، فإن ما ورد بتعليل القرار خبصوص 
ما صرحت به هذه األخرية يشكل تعليال زائدا يستقيم القرار بدونه، وأما الشهود 
املستمع إليهم خالل مرحلة االستئناف فهم شهود نفي يقدم عليهم شاهدة 

  .اإلثبات
اخلطأ " فإن القرار املطعون فيه حينما أورد يف تعليله بأن :نيةومن جهة ثا

اجلسيم ال يثبت فقط حبكم جنحي، وإمنا ميكن أن يثبت جبميع وسائل اإلثبات 
، فإنه قد رد على ما ورد يف استئناف الطالب من أن "خاصة شهادة الشهود

ا جاء يف امللف خال مما يثبت إدانته من أجل التحريض على الفساد، خالفا مل
بكون عدم صدور حكم بإدانة األجري من أجل "الوسيلة الثالثة من أن علل 

، وقد تقيدت "اجلنحة موضوع شكاية الشاهدة جيعل القرار بالفصل مشروعا
احملكمة باخلطأ الوحيد الوارد يف رسالة الفصل واملتمثل يف التحريض على 

 وعن صواب إىل أنه الفساد، ومارست سلطتها الرقابية على املشغلة وخلصت
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يشكل خطأ جسيما، مما كان معه القرار معلال مبا فيه الكفاية، وغري خارق ملا 
 .استدل به من مقتضيات، ويبقى ما بالوسائل ال سند هلا

  
  األسـبـاب لـهـذه

  . برفض الطلب األعلىاجمللس قضى
 ‐السيد حممد سعد جرندي :  املقرر–ة مليكة بنزاهري السيد: الرئيس

  .السيد حممد صادق: مي العاماحملا
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 1017القرار عدد 

  2011  غشت25الصادر بتاريخ 
 1144/5/1/2010يف امللف االجتماعي عدد 

 

  
  . ثبوت التعسف‐ عدم احرتام مسطرة الفصل ‐فصل تأدييب 

جيب على املشغل يف حالة ارتكاب األجري خطأ جسيما وقبل اختاذه 
 62ات القانونية احملددة يف املادة قرارا بالفصل التأدييب احرتام اإلجراء

من مدونة الشغل، وإال اعترب إنهاؤه عقد الشغل متسما بالتعسف، وال 
حاجة إىل إجراء  حبث من طرف احملكمة للتأكد من ارتكاب األجري ما 

  . نسب إليه من خطأ
 رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
ادعاء حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه 

 درهم منذ 1571،35املطلوب أنه كان يشتغل لدى الطالبة بأجرة شهرية  قدرها 
، ملتمسا احلكم له بالتعويض 8/2/2008 إىل أن فوجئ بطردها له يف 18/5/1987

عن ذلك إضافة إىل احلقوق الناجتة عن العقد، فقضت له ابتدائية الرباط 
 السنوية، ورفضت ما زاد باملستحق عن اإلخطار، الفصل والضرر وعن العطلة

  .استأنفته الطالبة فأيدته حمكمة االستئناف بالقرار املطعون فيه. على ذلك
  :يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني

تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل املوازي النعدامه وخرق الفقرة 
ستئناف مصدرته  من مدونة الشغل، ذلك أن حمكمة اال62الثانية من املادة 

اعتربت ما ورد يف املقال االستئنايف من أنها مل تستمع لألجري دون أن تأخذ بعني 
 إذ أكدت فعال أنها مل 10/11/2009االعتبار املذكرة املدىل بها من طرفها جبلسة 

 أن مسطرة 62تستمع لألجري، وأكدت كذلك واستنادا للفقرة األخرية من املادة 
 األجري ومت االستماع إليه من طرف مفتش الشغل االستماع حركت من طرف

، وأكدت أنه وجه هلا 25/1/2008حبضور ممثلها وأجنز املفتش حمضرا بتاريخ 



 

  ص 271   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  75  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

 يوضح فيها أنه مت االنتقال إىل مقر الشركة ب 23/10/2009رسالة ب 
 من أجل االستماع للعمال املشار إليهم يف احملضر املؤرخ يف 25/2/2008
تلقت املندوبية مكاملة هاتفية من أجل العمال املشار إليهم يف  بعدما 25/2/2008

هذا احملضر قصد إجناز حمضر االستماع، وهذا يؤكد أن مسطرة االستماع 
أجريت من طرف املندوبية بطلب من األجراء، وبعد إجنازه اختذت يف حق 

 ، وأنه من جهة26/2/2008األجري القرار بالفصل مبقتضى الرسالة املؤرخة يف 
 ال ترتب أي جزاء عن عدم احرتام تطبيقها وقد 62أخرى فمقتضيات الفصل 

نصت على أنه ميكن لألجري عند رفض املشغل إجراء أو إمتام مسطرة االستماع 
اللجوء ملفتش الشغل، ونفس اإلمكانية أعطيت للمشغل يف حالة تعذر االستماع 

تماع، وإذا ما امتنع لألجري، ومفتش الشغل يستدعي الطرفني لتحرير حمضر االس
من اللجوء إليه يعترب متخليا عن سلوك مسطرة االستماع وميكن للمحكمة البث 
يف النزاع على ضوء األخطاء املنسوبة إليه واملسطرة يف رسالة الفصل، إال أن 
حمكمة االستئناف محلت عبء إجراء مسطرة االستماع للمشغل وحده، وهي 

ليما وقانونيا ومل تستجب لطلب االستماع  تطبيقا س62بذلك مل تطبق املادة 
للشهود وإجراء حبث إلثبات األخطاء املفصول على أساسها، فجاء بذلك قرارها 

  .ناقص التعليل وخارقا للمقتضى املستدل به
لكن، حيث إنه ملا كانت النازلة ختضع ملقتضيات مدونة الشغل فقد 

لفصل يف حق األجري أوجبت هذه املقتضيات على املشغل وقبل اختاذ قرار ا
 من 62القرتافه أخطاء يعتربها جسيمة، احرتام مجلة إجراءات حددتها املادة 

املدونة بدءا باالستماع إىل األجري أو من ينوب عنه حلضور مندوب األجراء أو 
 أيام من تاريخ تبني وقوع الفعل، مع حترير 8املمثل النقايب وذلك داخل أجل 
رفان وتسلم نسخة منه لألجري وأخرى ملفتش حمضر يف املوضوع يوقعه الط

الشغل، وهذه مرحلة سابقة على مرحلة إيقاع الطرد، والثابت من الوثائق كما 
هي معروضة أمام حمكمة االستئناف مصدرة القرار املطعون فيه أن الطالبة مل 
حترتم ما أوجبته هذه املادة قبل إقدامها على فصل األجري املطلوب، واللجوء 

تش الشغل كان بعد اختاذها قرار الفصل، وهو بذلك يكون قد طبق إىل مف
، واحملكمة ملا أيدت احلكم الذي اعترب 62مقتضيات الفقرة األخرية من املادة 

أن الفصل الذي تعرض له فصال تعسفيا كانت على صواب ومل تكن يف حاجة 
رد يف املذكرة إلجراء البحث للتأكد من ارتكاب املنسوب إليه، وال أن تلتفت ملا و

 ألن اللجوء ملفتش الشغل هو مرحلة تأيت بعد 10/11/2009املدىل بها جبلسة 
اإلجراءات الشكلية املشار إليها أعاله، وهي مبنحاها هذا مل خترق املقتضى 
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احملتج به وعللت قرارها مبا يكفي للرد على ما أثري وما بالوسيلتني غري وارد 
 .عليه

  
  األسـبـاب لـهـذه

  .  برفض الطلب األعلىلساجمل قضى
 احملامي ‐السيدة نزهة مرشد :  املقرر‐السيد يوسف اإلدريسي : الرئيس

  . السيد جنيب بركات: العام
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  452القرار عدد 

  2011  أبريل 21الصادر بتاريخ 
   919/5/1/2010يف امللف االجتماعي عدد 

 

  
  . استحقاق التعويض– تقليص ساعات العمل ‐مدة العمل 

العمل املتفق عليها يف عقد الشغل ال جيوز خفضها من ساعات 
طرف املشغل بإرادته املنفردة، وإال حق لألجري املطالبة بالتعويض 

  املناسب عن الضرر احلاصل له من جراء هذا التخفيض
  نقض جزئي وإحالة

  باسم جاللة امللك
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه ادعاء 

 أنها التحقت للعمل لدى الطاعنة يف ‐ األجرية –ة يف النقض املطلوب
 درهم إىل أن تعرضت للطرد مع زميالت 1700 بأجرة شهرية قدرها 18/10/1993

، بعد أن عمدت إىل ختفيض األجرة ملتمسة 7/10/2003هلا بدون مربر بتاريخ 
 هلا احلكم هلا باألجرة والعطلة السنوية والتعويض عن طردها تعسفيا، فقضت

استأنفه الطرفان . احملكمة االبتدائية بالتعويض عن العطلة ورفضت الباقي
فألغته حمكمة االستئناف، وبعد التصدي قضت هلا بالتعويض عن اإلشعار 

  .واإلعفاء والطرد وعن األجرة، وأيدته يف الباقي وذلك بالقرار املطلوب نقضه
الوسيلة الثالثة خبرق  تعيب الطاعنة القرار يف :يف شأن الوسيلة الثالثة

م، ذلك أنه غري تلقائيا موضوع وسبب طلبات .م. من ق3مقتضيات الفصل 
 إىل تاريخ إنهاء العالقة 1/1/2001املطلوبة اليت طالبت بالفارق عن أجرتها من 

الشغلية، ومل تطالب بالتعويض عن الساعات الناقصة، وبقضائه بتعويض عن 
  . املذكور ومعرضا للنقض3الفصل األجرة دون أن تطلبه يكون قد خرق 

لكن، حيث إن املطلوبة يف النقض طالبت ومبقتضى منطوق مقاهلا 
، وأدرجت حتتها التعويض "بالتعويضات املفصلة أعاله"االفتتاحي احلكم هلا 

عن األجرة والعطلة، واحملكمة ملا ثبت هلا إقدام الطالبة على ختفيض ساعات 
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تعويض عن ذلك، وهي مبنحاها هذا مل خترق العمل املتفق عليها قضت هلا بال
  .املقتضى احملتج به وما ورد بالوسيلة على غري أساس

 وتعيبه يف هذه الوسيلة بعدم االرتكاز على أساس :يف شأن الوسيلة الرابعة
قانوين وانعدام التعليل، ذلك أن احملكمة مصدرته أمرت بإجراء خربة حسابية 

ن األجرة، فخلص بعد اإلطالع على أوراق األداء لتحديد املبلغ الذي مت إنقاصه م
أنه مت تسجيل عدد ساعات العمل وساعة األجرة ونسبة األقدمية، ومل تثبت 
األجرية وهي امللزمة بذلك الساعات اليت عملت خالهلا فعليا ومل تتقاضى عنها 
األجر، ومع ذلك قضى هلا بالتعويض عنها فجاء غري مبين على أساس ومعرضا 

  .للنقض
لكن، حيث إن حمكمة االستئناف مصدرة القرار املطعون فيه استندت 
لالستجابة لطلب التعويض عن ساعات العمل املخفضة على أوراق األداء عن 

أنه وقع : "، وتبني هلا من اإلطالع عليها2003 و2002 و2001السنوات الثالث 
لنموذجي تقليص ساعات العمل إىل أقل من الساعات القانونية حسب النظام ا

، مما يفيد إقدام املشغلة على ختفيض ساعات العمل 23/10/1948املؤرخ يف 
، وقضت هلا بالتعويض املناسب "املتفق عليها يف عقد الشغل بإرادتها املنفردة

عن تقليص ساعات العمل وليس عن ساعات العمل الغري مؤدى عنها، فجاء 
ى أساس وما ورد بالوسيلة قرارها على هذا النحو معلال مبا يكفي ومرتكزا عل

  .على غري أساس
 وتعيبه يف الوسيلة اخلامسة خبرق مقتضيات :يف شأن الوسيلة اخلامسة

م وانعدام التعليل، ذلك أنه على القرار حىت يكون .م. من ق346 و342الفصلني 
معلال تعليال سليما أن يبت يف وقائع النازلة وأن يستعرض دفوع ووسائل كل فريق 

ا بالرفض أو القبول، فبالرجوع إىل حمضر جلسة البحث يتبني أن والرد عليه
 وتوقفت لتناول وجبة الغداء، إال أنها 7/10/2003املطلوبة اشتغلت صبيحة يوم 

مل تلتحق بعملها، وأن الشهود املستمع إليهم يف املرحلة االبتدائية وأمام حمكمة 
مل تعد بعد ذلك، ومن مت االستئناف أكدوا أنها اشتغلت إىل حدود الثانية عشر و

تكون واقعة املغادرة التلقائية ثابتة بشهادة الشهود، وأن القرار املطعون فيه 
  .خرق تلك الشهادات فجاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض

لكن، حيث إن حمكمة االستئناف ويف إطار سلطتها التقديرية يف تقييم شهادة 
 تصرحيات ممثلة املشغلة الشهود ويف األخذ ببعضها دون اآلخر، اعتمدت

 10/10/2003الطالبة واليت أكدت بأن األجريات فعال عدن إىل عملهن ب 
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والتمسن إرجاعهن مجاعة بدون استثناء، وعلى تصرحيات شاهد املشغلة وهو 
احلارس بالباب لديها ومفادها أن األجريات تغينب على الساعة الثانية عشر زواال 

 واقفات بباب الشركة، كما استخلصت من وقائع ورجعن يف اليوم املوايل وظللن
النازلة أن األمر يتعلق بنزاع بني الطرفني حول إنقاص األجر تبعا لتقليص 

تصرحيات احلارس باملرحلة "ساعات العمل، فانتهت عن صواب إىل أن 
االستئنافية تفيد كلها رجوع األجريات لعملهن ورغبتهن يف استمرار العالقة 

في عنهن واقعة املغادرة التلقائية، وبالتايل يكون الطرد تعسفيا الشغلية، مما ين
، فلم خترق بذلك أي مقتضى وعللت قرارها مبا يكفي ..."يرتتب عنه التعويض

  .ومل خترق شهادة الشهود وما أثري على غري أساس
 تعيب الطاعنة القرار :يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية جمتمعتني

دم الرد على وسيلة من وسائل الدفاع، وخرق القانون وسوء بانعدام التعليل، وع
التعليل املوازي النعدامه، ذلك أنها أثارت ابتدائيا واستئنافيا دفعا يتعلق بتقادم 

ع واألمر .ل. من ق388طلبات األجرة والعطلة مبضي سنة واحدة طبقا للمادة 
 إال أنه مل 4/11/2003، والدعوى سجلت ب 2001يتعلق بطلبات تعود إىل سنة 

  .يرد على هذا الدفع ال إجيابا وال سلبا فجاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض
حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار املطعون فيه، ذلك أنها 
أثارت أمام حمكمة االستئناف مصدرته ومبقتضى املذكرة التعقيبية على اخلربة 

رة والعطلة، ألنه من الطلبات دفعا مفاده أن التقادم طال التعويض عن األج
املرتتبة عن عقد العمل ملرور أكثر من سنة على تاريخ االستحقاق من طرف 
املطلوبة يف النقض، إال أنها مل تتناوله باملناقشة ومل ترد عليه ال إجيابا وال سلبا 

 .فجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض

  
  األسـبـاب لـهـذه

 القرار املطعون فيه جزئيا خبصوص املبلغ  بنقض األعلىاجمللس قضى
  .احملكوم به عن األجرة والعطلة السنوية وبرفض الطلب فيما عدا ذلك

 احملامي ‐السيدة نزهة مرشد :  املقرر–السيد يوسف اإلدريسي : الرئيس
  .السيد جنيب بركات: العام
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  782 القرار عدد

  2011  يونيو 9الصادر بتاريخ 
  104/5/1/2010 عدداالجتماعي لف يف امل

 

  
  .  الكتابة‐ نفي الواقعة –املغادرة التلقائية للعمل 

 مبقتضى ألجري لشغله يقع عليه عبء إثبات مغادرةإذا كان املشغل 
 من مدونة الشغل فإنه عند إثباته توجيه إنذار إىل 63 من املادة 2الفقرة 
بعث مراسلة  وتوصله به، فإن قيام هذا األخري بعملالالرجوع إىل األجري ب

جوابية إىل مشغله يعرب فيها عن رغبته يف الرجوع إىل العمل ال يعفيه من 
  .إثبات أنه حاول فعليا ذلك

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطالب 
، 1991تقدم مبقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع موروث املطلوبني منذ سنة 

، والتمس احلكم له بتعويضات 12/3/2007 :وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ
 :فقضت احملكمة االبتدائية بأداء املدعى عليه لفائدة املدعي التعويضات التالية

 درهم عن التعويض عن 23040 درهم عن التعويض عن مهلة اإلخطار، و4018.56
 درهم عن العطلة 1738.80 و درهم عن التعويض عن الضرر،48222.72الفصل، و

 12/3/2007 إىل 1/2/2007 درهم عن أجرة املدة من 2936.64السنوية األخرية، و
 وبعد اإلجراءات قضت حمكمة .ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه املطلوبون

االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به من تعويضات عن اإلخطار 
ديا برفض الطلب، مع تأييده يف الباقي مع  واحلكم تص،وعن الفصل وعن الضرر

 7233.40التعديل بتخفيض التعويض احملكوم به عن منحة األقدمية إىل مبلغ 
 .درهم، وهو القرار املطعون فيه بالنقض واملشار إىل مراجعه أعاله

 :يف شأن الوسيلتني األوىل والثانية املعتمدتني يف النقض جمتمعتني
ار املطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل حيث يعيب الطاعن على القر
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 من مدونة الشغل، باعتبار أنه بالرجوع إىل هذا الفصل فإن رب العمل هو 63
املكلف بإثبات وجود مربر مقبول لفصل األجري من العمل، وأن بالرجوع إىل 

 فإنه قد علل بأنه من الثابت من وثائق امللف أن املشغل وجه ،القرار االستئنايف
تأنف عليه إنذارا بالرجوع إىل العمل، إال أن املستأنف عليه وعوض االلتحاق للمس

بالعمل وجه إىل املشغل رسالة يعرب فيها عن رغبته يف الرجوع إىل العمل، مع أن 
إثبات واقعة الطرد من العمل هي مسألة واقعية ميكن إثباتها جبميع وسائل 

وع عرب عن رغبته يف الرجوع إىل اإلثبات، وأن الطالب ملا توصل باإلنذار بالرج
العمل، مبقتضى إجراءين األول برسالة مضمونة، والثاين عن طريق املفوض 

 من مدونة الشغل قد مت 63ن اجمللس األعلى سيالحظ أن الفصل أالقضائي، و
خرقه، وأن الطالب عرب عن رغبته يف الرجوع إىل العمل بواسطة اإلجراءين، وأن 

  .نونية هلذا الفصل أدى إىل انعدام التعليلعدم تطبيق الشروط القا
 من قانون املسطرة 50كما يعيب على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 

 ، من القانون املذكور50 ذلك أنه استنادا لالجتهادات القضائية والفصل ،املدنية
فإن فصل املدعي من عمله كان مشوبا بطابع التعسف وترتبت عن ذلك النتائج 

 األمر الذي يتعني معه إلغاء ،نية لكونه قد جانب الصواب فيما قضى بهالقانو
احلكم املستأنف، وأن اجمللس األعلى سيالحظ أن حمكمة االستئناف مل تبني 
األسباب اليت اعتمدت عليها إلصدار هذا القرار، وخاصة األسباب القانونية 

  .الصرفة، مما جيعل القرار ناقص التعليل
 فإن اإلنذار بالرجوع إىل العمل الذي وجه للطالب ، من جهة أوىل،لكن

وتوصل به يعترب وسيلة مقبولة قانونا إلثبات املغادرة التلقائية، ما دام الطالب 
مل يلتحق بعمله بعد توصله باإلنذار، وأنه ال يكفي التعبري عن الرغبة يف الرجوع 

إمنا جيب ولو كتابة من خالل توجيه كتاب من قبل الطالب إىل مشغلته، و
االلتحاق بعمله فعال، وكذا إثبات ذلك يف حالة املنازعة، وأما إثبات املغادرة 

 63التلقائية فيقع على عاتق املشغل، وكما تقرر ذلك الفقرة الثانية من املادة 
عبء إثبات وجود  يقع على عاتق املشغل: "من مدونة الشغل، واليت جاء فيها

األجري  عبء اإلثبات عندما يدعي مغادرةمربر مقبول للفصل، كما يقع عليه 
 ومن مث فإن اإلنذارين اللذين وجههما الطالب إىل مشغلته ال يثبتان ،"لشغله

واقعة الطرد، ما دام اإلثبات يف هذه احلالة يقع على عاتق املشغلة، حيث ثبتت 
  .املغادرة التلقائية بواسطة اإلنذار بالرجوع إىل العمل

 من قانون املسطرة املدنية الذي أسس 50صل  فإن الف،ومن جهة ثانية
 إمنا يتعلق بالبيانات اليت جيب أن يتوفر عليها ،عليه الطالب وسيلته الثانية
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احلكم االبتدائي، وال يتعلق بالقرار االستئنايف الذي هو موضوع الطعن بالنقض 
 فإن القرار املطعون فيه بالنقض قد نص يف صفحته ،حاليا، وفضال عن ذلك

نية على املقتضيات القانونية اليت اعتمد عليها يف تعليله، وأن إغفال بعضها الثا
ثر له، ما دامت النتيجة اليت انتهى إليها مطابقة للقانون، مما كان معه القرار أال 

 من مدونة الشغل، ويبقى 63معلال مبا فيه الكفاية، وغري خارق ملقتضيات املادة 
 .ما بالوسيلتني ال سند له

  
  ه األسـبـابلـهـذ

  .قضى اجمللس األعلى برفض الطلب
 ‐السيد حممد سعد جرندي :  املقرر– السيدة مليكة بنزاهري: الرئيس

  .السيد حممد صادق: احملامي العام
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  1810القرار عدد  

  2011  دجنرب 15 الصادر بتاريخ 
  1383/5/1/2010 يف امللف االجتماعي عدد 

 

  
  .عن إنهاء عقد الشغل التعويض – إفراغ ‐مقاولة الشغل 

ملا كان إنهاء عقد الشغل مل يأت تعسفا من املشغل، وإمنا جاء نتيجة 
إفراغه من مقاولة الشغل دون خطأ منه، فإن األجري ال يستحق سوى 
التعويض عن اإلعفاء، أما التعويض عن الضرر ومهلة اإلخطار فيشرتط 

شغل املنفردة للحكم بهما لفائدة األجري إنهاء عقد الشغل بإرادة امل
   من مدونة الشغل43 و41حبسب ما يستفاد من مقتضيات املادتني 

  نقض جزئي وإحالة
  باسم جاللة امللك 

  وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه املشار إىل 
مراجعه أعاله، أن املطلوب يف النقض تقدم مبقال عرض فيه أنه كان يشتغل 

 باملقهى املسماة سنطرال، إىل أن فوجئ 1999الب منذ بداية شتنرب لدى الط
وباقي زمالئه يف العمل حبضور القوة العمومية قصد تنفيذ حكم باسرتجاع احملل 
لفائدة مالكيه، وهو األمر الذي حرم بسببه من عمله، مطالبا أساسا احلكم على 

العالقة الشغلية،  بأداء التعويضات املستحقة عن إنهاء – الطاعن –مشغله 
وبعد متام اإلجراءات . واحتياطيا احلكم على مالكي احملل بتلك التعويضات

بأداء ) د(أصدرت احملكمة االبتدائية حكما قضى على املدعى عليه حممد 
). ي(التعويضات احملددة باحلكم وبرفض الطلبات املوجهة ضد ورثة امحد 

أصليا واستئناف األجري فرعيا، وبعد استئناف احملكوم عليه احلكم استئنافا 
 .قضت حمكمة االستئناف بتأييده، وذلك مبقتضى قرارها املطلوب نقضه
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  :يف شأن الوسيلة الفريدة يف النقض
يعيب الطاعن على القرار عدم االرتكاز على أساس قانوين، ذلك أن 
موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الطرد التعسفي من العمل، وأن مدونة 

 حددت اجلزاءات املرتتبة عن الطرد واشرتطت ضرورة اتصافه الشغل
بالتعسف لتنتج عنه حقوق للعامل املطرود، مما جيعل من شرط التعسف يف 
إنهاء العالقة الشغلية شرطا واقفا الستحقاق التعويض، وهو األمر املنتفي يف 

ل إن هذا النازلة لتأكيده خالل سائر مراحل القضية أنه مل يقم بطرد املطلوب، ب
األخري مل يدع تعرضه للطرد وإمنا أورد مبقاله أنه مت إفراغ مشغله من املقهى 

 مل – الطاعن –حمل عمله بواسطة القوة العمومية، وهو ما يستفاد منه أن إرادته 
تتجه إىل طرد املطلوب، وأن عنصر التعسف غري قائم، وقد متسك مبقتضيات 

حددت حاالت تغيري الوضعية القانونية  من مدونة الشغل اليت وإن 19املادة 
للمشغل أو الطبيعة القانونية للمقاولة، فإنها مل تأت بها على سبيل احلصر، إذ 

كما أنه أوضح أن مأمور التنفيذ حينما . يبقى اجملال مفتوحا لالجتهاد القضائي
حضر للمقهى وجد العمل بها عاديا، الشيء الذي يؤكد استمراره يف العمل إىل 

 تسلم املالك اجلديد احملل، إال أن القرار املطعون فيه ملا قضى عليه غاية
بالتعويض عن أجل اإلخطار وعن الفصل والضرر، يكون قد جانب الصواب، 
لكون إفراغه من املقهى مت بواسطة القوة العمومية، وألن التعويض يقتضي قيام 

ازلة، عالوة على أن املؤاجر بطرد األجري دون وجه حق وهو األمر املنتفي يف الن
املشرع رتب على إنهاء عقد الشغل غري حمدد املدة بإرادة منفردة، ضرورة 
احرتام أجل اإلخطار، وأنه مل يقم بطرد املطلوب حىت يكون ملزما مبنحه أجل 
اإلخطار، مما جيعل القرار جمانبا للصواب فيما انتهى إليه وغري مرتكز على 

  .أساس سليم، وهو ما يوجب نقضه
يث تبني صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن أحقية األجري يف ح

التعويض عن الطرد وتوابعه تدور وجودا وعدما، مع ثبوت تعسف املشغل يف 
إنهاء العالقة الشغلية من عدمه، والثابت من وثائق امللف انعدام أي تعسف من 

املقهى اليت كان طرف الطاعن يف إنهاء العالقة مع املطلوب، إذ أن إفراغه من 
يكرتيها واليت كان يشتغل بها هذا األخري، جاء بسبب رغبة مالكي العقار يف 

 املنظم للعالقة 24/5/1955اسرتجاعه يف إطار ما هو خمول هلم مبقتضى ظهري 
وهو ما مت يف النازلة الستصدارهم حكما باإلفراغ يف ... الكرائية للمحالت التجارية

 املذكور، مما يستفاد منه أن إفراغه من احملل مل  من الظهري10إطار الفصل 
يكن بسبب خطأ منه، إذ ظل العمل باملقهى مستمرا إىل حني إفراغه قضائيا 
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حسب الثابت من حمضر التنفيذ، وهو ما ينتفي معه عنصر التعسف يف إنهاء 
العالقة من طرف الطاعن، فال جتوز مطالبته بالتعويض عن الضرر واإلخطار 

رتط للحكم بهما إنهاء العالقة بإرادة املشغل املنفردة، حسبما يستفاد اللذين يش
احلق ) األجري( من مدونة الشغل، ويبقى للمطلوب 43 و41من مقتضيات املادتني 

يف التعويض عن الفصل النعدام أي خطأ من طرفه هو أيضا، والقرار ملا اعترب 
 من القانون، فوجب نقضه أن األمر يف النازلة طردا تعسفيا مل يرتكز على أساس

 . وإبطاله فيما قضى به من تعويض عن الضرر واإلخطار

  
  األسـبـاب لـهـذه

قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى   
  . به من تعويض عن الضرر واإلخطار

 –السيد عبد اللطيف الغازي :  املقرر– السيدة مليكة بنزاهري: الرئيس  
  . السيد حممد صادق:  العاماحملامي
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  اجلزء السادس
 قرارات الغرفة اجلنائية
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  1369القرار عدد 

  2011  أكتوبر 19الصادر بتاريخ 
  9631/6/6/2010 عدد نحياجللف يف امل

 

 

  . الرعي‐ الركن املادي ‐انتزاع عقار من حيازة الغري 
تعمد املشتكى به رعي ماشيته باستمرار يف أرض الغري من شأنه 

ملتحوز به، وبالتايل يعد انتزاعا للحيازة املادية حرمانه من استغالل ا
  . من القانون اجلنائي570املشمولة حبماية الفصل 

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

 570 يف شأن وسيلة النقض الفريدة املتخذة من خرق مقتضيات الفصل 
من القانون اجلنائي، ذلك أن أرض النزاع هي للمشتكي حسب حمضر التنفيذ 

 وأن الشاهدين املستمع إليهما ابتدائيا أكدا بأن األظناء يتعمدون 830/05عدد 
إدخال ماشيتهم للرعي بأرض املشتكي بشكل مستمر مما حرمه من استغالل 
املتحوز به بعد التنفيذ، وتبعا لذلك فإن ما انتهت إليه احملكمة يكون خرقا 

  .طاله من القانون اجلنائي مما يربر التصريح بنقضه وإب570للفصل 
  . من قانون املسطرة اجلنائية534 و370‐365بناء على املواد 

حيث إنه مبقتضى املواد املذكورة جيب أن يكون كل حكم أو قرار معلال 
تعليال كافيا من الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان باطال، وأن نقصان التعليل 

  .يوازي انعدامه
لوب يف النقض من جنحة انتزاع وحيث إن احملكمة ملا قضت برباءة املط

عقار من حيازة الغري بعدما ألغت احلكم االبتدائي الذي أدانه من أجلها بعلة أن 
الرعي ال يعترب انتزاعا للحيازة، واحلال أن الرعي بشكل مستمر من شأنه حرمان 
احلائز من استغالل عقاره ويشكل بالتايل انتزاعا للحيازة املادية املشمولة 

 من القانون اجلنائي ودون استدعائها ملصرحي احملضر 570فصل حبماية ال
واالستماع إليهما أمامها بصفة قانونية ومناقشة شهادتهما علما بأنها وسيلة 
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اإلثبات الوحيدة يف امللك تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور والفساد يف 
 . التعليل وهو ما عرضه للنقض واإلبطال

  
  لـهـذه األسـبـاب

  . اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيهقضى
 احملامي ‐السيدة نعيمة بنفالح :  املقرر‐ السيدة عتيقة السنتيسي: الرئيس

  .احلسني امهوضالسيد : العام
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  437القرار عدد 

  2011  ماي 12الصادر بتاريخ 
  2328/6/9/2011عدد  يف امللف اجلنائي

 

 

  .تضى اجلنائي اخلاص تطبيق املق‐ سرقة رمال املقالع ‐جترمي 
املتعلق باستغالل املقالع، ينص على عقوبات  08.01إن القانون رقم 

جنائية واجبة التطبيق يف حالة ارتكاب أحد األفعال اجلرمية املبينة فيه، 
 من 517واحملكمة ملا أدانت املتهم من أجل سرقة الرمال بناء على الفصل 

انون اخلاص املذكور تكون قد القانون اجلنائي املتعلق بالسرقة بدل الق
  . أساءت تطبيق القانون

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

يف شأن الوسيلة األوىل املستدل بها على النقض واملتخذة من خرق القانون، 
ذلك أن احملكمة أدانت الطاعن من أجل املشاركة يف سرقة الرمال استنادا إىل 

الرجوع للفصل األول يتبني أنه ال  من القانون اجلنائي، وب129و 517الفصلني 
يعاقب على سرقة الرمال كما أن الطاعن ال يد له يف هذه السرقة، وأن عجز 
الضابطة القضائية عن إلقاء القبض على السائق جعل النيابة العامة توجه 

 من القانون املذكور يف حقه 129التهمة إىل الطاعن رغم انتفاء عناصر الفصل 
  . املطعون فيه للنقضوهو ما يعرض القرار

  . من قانون املسطرة اجلنائية518 بناء على املادة 
حيث إنه مبقتضى املادة املذكورة فإن مراقبة اجمللس األعلى متتد إىل 

  .التكييف القانوين للوقائع املبنية عليها املتابعة اجلنائية
ريف  الصادر األمر تنفيذه بالظهري الش08.01حيث إنه ملا كان القانون رقم 

املنظم الستخراج الرمال من املقالع، ينص على العقوبة  13/6/2002املؤرخ يف 
الواجبة التطبيق يف حالة اإلخالل بشروط استغالل املقالع فإن احملكمة ملا 

 من القانون اجلنائي وطبقتها على النازلة وعاقبت 517أعملت مقتضيات الفصل 



 

  ص 286 ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي  مجيع  احلقوق حمفوظة ‐  75  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة قضاء 

ور تكون قد أساءت تطبيق الطاعن مبقتضياتها بدل القانون اخلاص املذك
 .القانون وعرضت قرارها للنقض

  
  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 –السيد عبد اهلادي األمني :  املقرر–السيد التهامي الدباغ : الرئيس
  .السيد جنيب بركات: احملامي العام
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  576القرار عدد 

  2011 غشت 17 الصادر بتاريخ
  7007/6/2/2011 عدد نحياجللف امليف 

 

 

  . انعدام الفحص الطيب‐ خمالفة قانون السري ‐ تغرمي
 من مدونة السري على الطرق تنص على إجبارية 14لئن كانت املادة 

خضوع كل شخص حاصل على رخصة السياقة لفحص طيب كل عشر 
سنوات، دون أن ترتب جزاء على هذه املخالفة، فإنه بالرجوع إىل ظهري 

 بشأن احملافظة على الطرق العمومية ومراقبة السري 1953 يناير 19
 مادام مل يأت تكرارا أو خمالفا 16واجلوالن، والذي مل يتم نسخ فصله  

ألحكام القانون اجلديد، يتبني أن كل خمالفات السري غري املعاقب عليها 
  . درهم200 إىل 100بأحكام خاصة يتم تغرمي مرتكبها من 

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

يف شأن وسيلة النقض الفريدة واملتخذة من سوء التعليل املوازي النعدامه، 
ذلك أن احملكمة املطعون يف حكمها قد انتهت إىل تربئة املطلوب مما نسب إليه 
من انعدام الفحص الطيب معللة قضاءها على النحو الوارد يف ذلك احلكم، 

ن مدونة السري مل ترتب أي جزاء على خمالفة  م14واحلال أنه ولئن كانت املادة 
 ال يعاقب عن انعدام الفحص الطيب إال 19/1/1953أحكامها، يف حني أن ظهري 

إذا تعلق األمر بالشاحنات والعربات املخصصة للنقل العمومي دون غريها 
فطاملا أن مدونة السري مل تنسخ من الظهري املذكور إال األحكام املخالفة أو 

 من تلك املدونة، فإنه يتعني الرجوع إىل 316هلا عمال مبقتضيات املادة املكررة 
الظهري اآلنف الذكر باعتباره مكمال هلذه املدونة، وهو الظهري الذي يعاقب 

 منه املخالفات ألحكام ذلك الظهري أو النصوص املتخذة لتطبيقه 16الفصل 
 الظهري أو النصوص  مل حتدد هلا عقوبة خاصة مبقتضى– أي املخالفات –واليت 

أعاله، مما يكون معه احلكم املطعون فيه وتبعا لذلك قد جاء مشوبا بسوء 
  .التعليل املوازي النعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله
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 من قانون املسطرة 3 يف فقرتها 370 و8 يف فقرتها 365بناء على املادتني 
ال من الناحيتني اجلنائية ومبقتضاهما جيب أن يكون كل حكم أو قرار معل

  .الواقعية والقانونية وإال كان باطال وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه
حيث عللت احملكمة املصدرة للحكم املطعون فيه قضاءها برباءة 

حيث ضبط املتهم وهو يسوق سيارته اخلفيفة : " املطلوب مما نسب إليه بقوهلا
 من مدونة السري تنص 14بالرغم من انعدام الفحص الطيب، وحيث أن املادة 

على إجبارية خضوع كل شخص حاصل على رخصة السياقة لفحص طيب كل 
عشر سنوات دون اإلشارة إىل أي جزاء يف حالة خمالفة ذلك، وحيث أن ظهري 

 الذي مل يتم نسخ مواده املكررة ال يعاقب على انعدام الفحص 19/1/1953
 للنقل العمومي، وحيث إنه ال الطيب إال بالنسبة للشاحنات والعربات املخصصة

  ".عقوبة وال جرمية إال بنص
 من مدونة السري مل ترتب أي جزاء على خمالفة 14وحيث لئن كانت املادة 

 19/1/1953 من نفس املدونة ملا نسخت أحكام ظهري 316أحكامها، فإن املادة 
 كما وقع تغيريه وتتميمه، إمنا خصت بذلك النسخ األحكام املخالفة من ذلك

الظهري ملقتضيات تلك املدونة أو اليت قد تكون تكرارا هلذه األخرية، وعليه ملا 
 من الظهري اآلنف الذكر هي الواجبة التطبيق كلما 16كانت مقتضيات الفصل 

تعلق األمر مبخالفات أحكام ذلك الظهري أو النصوص املتخذة لتطبيقه وغري 
 أعاله ال 16قتضيات الفصل املعاقب عليها مبقتضى الظهري املذكور، وكانت م

ملا كان األمر (تعد خمالفة ملا نصت عليه مدونة السري وال تكرارا ملا ورد فيها 
 املنوه 16فإن خمالفة انعدام الفحص الطيب تقع حتت طائلة الفصل ) كذلك

عنه سواء تعلق األمر بسيارة خفيفة أو بناقلة خمصصة للنقل العمومي 
 أعاله 14 كيلو غرام، ما دام أن املادة 3500لتها للمسافرين أو يفوق جمموع محو

قد أوجبت على مجيع سائقي تلك الناقالت اخلضوع لفحص طيب ومل تفرق 
بينهم يف احلكم إال فيما خيص زمن إجراء ذلك الفحص، وذلك خالفا ملا كانت 

 19/1/1953 املكرر أربع مرات من ظهري 5تنص عليه الفقرة األخرية من الفصل 
، واليت كانت تفرض الفحص )20/2/1973صل املضاف مبقتضى ظهري وهو الف(

الطيب كل سنتني على سائقي الناقالت املخصصة لنقل املسافرين وناقالت 
 كلغ الشيء الذي تكون معه 3500األجرة والناقالت اليت يفوق جمموع محولتها 

ه احملكمة ملا عللت قضاءها على النحو الوارد أعاله، مل جتعل ملا قضت ب
أساسا سليما من القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل املوازي 

 . النعدامه ومعرضا للنقض واإلبطال
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  من أجـلـه

  . قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه
 –السيد عبد السالم البقايل :  املقرر–السيدة زبيدة الناظم : الرئيس

  .السيد رشيد صدوق: احملامي العام
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  394القرار عدد 

  2011  ماي 5الصادر بتاريخ 
  2300/6/9/2011عدد  يف امللف اجلنائي

 

 

  . العقوبة احلبسية‐ تعويض تدبري احلماية ‐جرائم األحداث 
األصل هو احلكم على احلدث بتدابري احلماية أو التهذيب املنصوص 

ة  من قانون املسطرة اجلنائية، وإذا ما قررت غرف481عليها يف املادة 
األحداث  استثناء أن تعوض أو تكمل  هذه التدابري بعقوبة حبسية أو مالية 

 سنة نظرا لظروفه أو 18بالنسبة للحدث اجلانح الذي يقل عمره عن 
  .  شخصيته، فإنه يشرتط أن تعلل مقررها بهذا اخلصوص

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

جل املضروب ن طالب النقض كان يوجد رهن االعتقال خالل األإحيث 
 من قانون 530املادة لطلب النقض فهو معفى مبقتضى الفقرة الثانية من 

  .املادةمن اإليداع املقرر بالفقرة األوىل من نفس املسطرة اجلنائية 
 من القانون املذكور بعد تعديلها مبقتضى ظهري 528 إن املادة وحيث

للمصرح بالنقض  تنص يف فقرتها األخرية على أنه إذا مل تسلم 23/11/2005
 من 1نسخة من املقرر املطعون فيه داخل األجل املنصوص عليه يف الفقرة 

، فإنه يتعني ‐ يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض30 وهو –املادة املذكورة 
عليه اإلطالع على امللف بكتابة ضبط اجمللس األعلى وتقدمي مذكرة وسائل 

 يوما من 60اجمللس األعلى خالل النقض بواسطة حمام مقبول للرتافع أمام 
  .تاريخ تسجيل امللف بها

وحيث إن الطاعن الذي مل يتسلم نسخة من املقرر املذكور، مل يقم بإيداع 
 يوما عن تسجيل امللف بكتابة ضبط اجمللس األعلى 60املذكرة رغم مرور 

 من املادة املذكورة جتعل من تقدمي تلك 3 إال أن الفقرة 1/3/2011بتاريخ 
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 بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض  اجلنايات قضايا يفذكرة إجراء اختيارياامل
  .دون سواه

 باإلدالء م وحيث إن الطاعن حمكوم عليه من أجل جناية فهو غري ملز
  .باملذكرة

وحيث كان الطلب عالوة على ذلك موافقا ملا يقتضيه القانون، فإنه  
  .مقبول شكال

  :ويف املوضوع
ملثارة تلقائيا من طرف اجمللس األعلى واملتخذة من يف شأن الوسيلة ا

  .نقصان التعليل املوازي النعدامه
  . من قانون املسطرة اجلنائية482 و370 و365بناء على املواد 

 من 370 من املادة 3 والفقرة 365 من املادة 8حيث إنه مبقتضى الفقرة 
من الناحيتني القانون املذكور، فإن كل حكم أو قرار جيب أن يكون معلال 

  .الواقعية والقانونية وإال كان باطال
  .وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه

ميكن «:  من نفس القانون على أنه482 من املادة 1وحيث تنص الفقرة 
لغرفة األحداث بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابري املنصوص عليها يف 

 بالنسبة لألحداث الذين ترتاوح أعمارهم املادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية
 سنة، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية احلدث 18 و12بني 

ويف هذه احلالة خيفض . اجلانح، وبشرط أن تعلل مقررها خبصوص هذه النقطة
  .»احلدان األقصى واألدىن املنصوص عليهما يف القانون إىل النصف

 18 قرارها ملا أثبتت أن احلدث كان ال يبلغ وحيث إن احملكمة املطعون يف
سنة كاملة أثناء الواقعة املتابع من أجلها، وأدانته من أجل جناية السرقة 
املقرونة بالسالح والضرب واجلرح العمدي بالسالح وخفضت احلد األدىن 

، 5 سنوات إىل 3للعقوبة عن اجلرمية األشد، عللت سبب رفع العقوبة من 
ل الذي هو احلكم على احلدث بتدابري احلماية أو التهذيب وقفزت على األص

 من قانون املسطرة اجلنائية إىل االستثناء، وهو 481املنصوص عليها يف املادة 
احلكم بعقوبة سالبة للحرية دون االلتزام املقرر قانونا بتعليل مقررها خبصوص 

مشوبا بعيب ذلك، األمر الذي يكون معه قرارها الصادر على النحو املذكور 
 .نقصان التعليل املوازي النعدامه وهو ما يعرضه للنقض واإلبطال
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  لـهـذه األسـبـاب
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 –السيد عبد اهللا السريي :  املقرر–السيد التهامي الدباغ : الرئيس
  .السيد نور الدين الرياحي: احملامي العام
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  832القرار عدد 

  2011  شتنرب 7در بتاريخ الصا
  8768/6/10/2011‐76يف امللف اجلنائي عدد 

 

 

 قيام الركن ‐ التصرف يف مال مشرتك بسوء نية ‐جرائم األموال 
  .املادي

ال تقوم جنحة تصرف الشريك بسوء نية يف املال املشرتك أو رأس 
 من جمموعة القانون اجلنائي إال إذا كان املال 523املال طبقا للفصل 

تصرف فيه أصبح ماال مشرتكا، أما إذا كان العقد الرابط بني الطرفني امل
جمرد مشروع شركة، مل يتم تأسيسها بعد بصفة قانونية، فإن تصرف 

  . الشريك يف ماله املرصود لتنفيذ املشروع ال تتحقق به اجلرمية املذكورة
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
الثاين املتخذة من فساد التعليل، يف شأن وسيلة النقض األوىل يف شطرها 

ذلك أن القرار املطعون فيه أساء تفسري بنود عقد الشراكة املوقع بني األطراف 
 ينص على أن الشركة 8، فالبند 11 و9 و8وأغفل أهم بنوده، وخاصة منها البند 

اليت يتم تأسيسها تلتزم بأن تؤدي لفائدة الطاعن األول ومورث بقية الطاعنني 
 درهم الذي ميثل قيمة العقار الذي تنشأ عليه الوحدة الفندقية 2.500.000مبلغ 

 فينص على التزام الطرف 9مبجرد حصوهلما على القرض البنكي، أما البند 
بالسهر على تنفيذ بناء الوحدة الفندقية وجتهيزها، ) املطلوبني يف النقض(الثاين 

خل الطرف الثاين بالتزامه  على أن العقد يعترب كأن مل يكن إذا أ11وينص البند 
املقابل أو توقف عن متويل املشروع يف حدود نصيبه وحتميل هذا األخري مجيع 
اآلثار القانونية املرتتبة عن ذلك، وهذه البنود اليت تضمنها عقد الشراكة مل 
يتعرض هلا القرار املطعون فيه يف حيثياته وتعليالته، إذ أن هناك التزامات 

نون بتنفيذ التزامهم فيها بينما أخل الطرف الثاين املطلوب يف متقابلة قام الطاع
النقض بالتزامه املقابل، فهناك عقد الشراكة ينص على أن املطلوبني يف النقض 
ال يصبحان شريكني للطاعنني إال بعد إجنازهما اللتزاماتهما املضمنة بالعقد 
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تصبح املالكة املذكور، كما أن الشركة اليت اتفق على تأسيسها هي اليت س
وقد أثبت الطاعنون للمحكمة مصدرة القرار املطعون فيه . الوحيدة للمشروع

أن املطلوبني يف النقض مل ينفذا التزاماتهما بعدة حجج، منها التخلي عن 
 حسب 18/5/2002املشروع وهو يف بدايته بدون سبب بدليل توقف األشغال منذ 

زاق املكلف بتصاميم اهليكلة شهادة موقعة من املهندس زكريا بن عبد الر
احلديدية للمشروع وإهمال الورش والتخلي عنه ووقوع عدة إخالالت يف مواد 
البناء حسب شهادة املهندس املعماري نور الدين صربي الذي أجنز التصاميم 
املرخص بها للمشروع موضوع الشراكة، كما أن الطاعنني بعثوا بإنذار موجه 

 كتابة الضبط باحملكمة االبتدائية مبراكش عن للمطلوبني يف النقض بواسطة
طريق املفوض القضائي يذكرونهما أنهم سيصبحون يف حل من عقد الشراكة إذا 
مل ينفذا التزاماتهما املضمنة بذلك العقد وقد مت التوصل باإلنذار املذكور بتاريخ 

 وبقي بدون جواب، مث إن ما قام املطلوبان يف النقض بصرفه على 7/1/2009
 درهم حسب تقرير اخلربة اليت أمر بها السيد 940.000املشروع مل يتعد مبلغ 

رئيس احملكمة التجارية بناء على طلب الطاعنني باإلضافة إىل املعاينة املنجزة 
بواسطة املفوض القضائي واليت تشري إىل أن اجلزء األول من املشروع مل يتم 

فر أساسه مما يتبني معه أن سوى حفر قبو، أما اجلزء الثاين فقد بدأ يف ح
املطلوبني يف النقض مل ينفذا ما التزما به يف عقد الشراكة، ومع ذلك فإن القرار 
املطعون فيه تبىن أطروحة املطلوبني يف النقض واخلربة املأمور بها وجزء بنود 
العقد وأغفل البنود احملددة لاللتزامات املقابلة مما يعترب فسادا يف التعليل 

  . النعدامه املوجب للنقضاملوازي
 من قانون املسطرة اجلنائية واملادة 370 و365بناء على مقتضيات املادتني 

  . من نفس القانون288
حيث إن كل حكم أو قرار جيب أن يكون معلال تعليال كافيا وسليما من 
الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان باطال، وإذا كان ثبوت اجلرمية يتوقف على 

يل تسري عليه أحكام القانون املدين أو أحكام خاصة تراعي احملكمة يف ذلك دل
  .األحكام املذكورة

حيث إن القرار املطعون فيه استند فيما قضى به إىل كون العقد الرابط 
بني الطاعنني واملطلوبني يف النقض يعترب عقد شركة ذات مسؤولية حمدودة، 

ل كما استند القرار املطعون فيه للقول وقد بدأ تنفيذ العقد املذكور على مراح
باجناز املطلوبني يف النقض اللتزامهما إىل خربة ومعاينة قضائية إال أنه أغفل 
تنفيذ عدة بنود من بنود العقد الرابط بني الطرفني، والذي اعتربته احملكمة 
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ني جمرد نوايا ووعود متبادلة بني الطرف "25/2/2008التجارية يف القرار املؤرخ يف 
  ".على اختاذ خطوات معينة يف أفق إنشاء شركة جتارية

وحيث إن القرار املطعون فيه مل يتعرض للبنود املتعلقة بالتزامات 
املطلوبني يف النقض لفائدة الطاعنني وخاصة منها العمل على تنفيذ بناء 
الوحدة الفندقية وجتهيزها كما مل يرتب األثر القانوين على اإلنذار املوجه 

 29/1/2007لوبني يف النقض قبل أن يقوم الطاعنون ببيع العقار بتاريخ للمط
، علما أن البيع املذكور قد صدر احلكم برفض طلب )ك(لفائدة السيد طوماس 

 األمر الذي يوضح أن أي حق عيين مل يكن مسجال 24/4/2008بطالنه بتاريخ 
ازهما عقد لفائدة املطلوبني يف النقض على العقار موضوع النزاع رغم إجن

  .الشراكة مع الطاعنني
وحيث إنه تطبيقا للقرارات الصادرة عن القضاء املدين وعمال بعقد 
الشراكة احملتج به من طرف املطلوبني يف النقض، فإن األمر يتعلق مبشروع 
شركة وليس شركة قانونية وأن هناك التزامات متقابلة ثبت عدم تنفيذها بدليل 

األمر الذي حال دون تأسيس الشركة، وكل ذلك دالئل توقف األشغال يف املشروع 
ووثائق تسري عليها أحكام القانون املدين الذي يتعني على القاضي اجلنائي 

  .مراعاتها
 يف الفقرة الثانية تنص على معاقبة 523وحيث إن مقتضيات الفصل 

 الشريك الذي يتصرف بسوء نية يف املال املشرتك أو رأس املال فكان من الالزم
أول األمر اجلواب على السؤال الرئيسي وهو هل العقار اململوك للطاعنني 
أصبح ماال مشرتكا بني هؤالء واملطلوبني يف النقض مبجرد عقد مشروع الشركة 
لبناء وحدة فندقية، لقد أجاب احلكم االبتدائي على السؤال بنعم وأيده يف ذلك 

ض قاما ببداية بناء جزء من القرار املطعون فيه جملرد أن املطلوبني يف النق
املشروع من غري تنفيذ بقية بنود العقد ومن غري اختاذ اإلجراءات القانونية 
الكفيلة حبفظ حقهم على العقار الذي كان يف طور التحفيظ وأصبح بعد ذلك 
حمفظا ومن غري تسجيل أي حق عيين عليه ودون املبادرة إىل اختاذ أي إجراء 

  .ي بعثه الطاعنون قبل تفويت العقار للغريبعد التوصل باإلنذار الذ
وحيث لئن كان القرار املطعون فيه اعترب أن املطلوبني يف النقض قاما 
بصرف مبالغ نقدية مهمة يف بناء جزء من املشروع حسبما أفادت بذلك اخلربة 
املأمور بها قضائيا، فإن ذلك غري كاف العتبار حتقق الشركة بني الطرفني وإال 
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ع الطاعنون قانونا تفويت العقار الذي كان يعترب نصيبهم يف الشركة مبا ملا استطا
  .فيه ذلك املنشآت املبنية عليه

وحيث إن القرار املطعون فيه ملا مل يعترب اإلجراءات واألحكام املدنية 
  . الصادرة يف املوضوع يكون قد صدر فاسد التعليل مستوجبا للنقض

 .تدل بها على النقضوبصرف النظر عن بقية الوسائل املس

 

  من أجـلـه
   .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 –السيد عبد الباقي احلنكاري :  املقرر– السيد حممد السفريوي: الرئيس
  .السيد نور الدين الشطيب: احملامي العام
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  1854 القرار عدد

  2011  نونرب 23الصادر بتاريخ 
  4806/6/7/2011عدد اجلنحي لف يف امل

 

 

  .  احملاولة– جنحة تهريب املخدرات –جرائم املخدرات 
إن جرمية تهريب املخدرات وإن كانت ال تعدو أن تكون جنحة،فإن 

 من ظهري 5املشرع ارتأى جترمي حماولتها مبقتضى نص خاص، هو الفصل 
  . املتعلق بزجر اإلدمان على املخدرات 21/5/1974

وع يف تنفيذ اجلرمية أو اقرتاف ولقيام عناصر احملاولة ال يكفي الشر
أعمال ال لبس فيها تهدف مباشرة إىل ارتكابها فحسب، كتسليم الناقلة إىل 
الغري لشحنها باملخدرات بنية تهريبها للخارج، بل يستوجب طبقا 

 من جمموعة القانون اجلنائي أال 114للقواعد العامة املقررة يف الفصل 
ثر املتوخى منها إال لظروف خارجة يوقف تنفيذ اجلرمية أو ال حيصل األ

عن إرادة مرتكبها، ويف غري هذا فإنها تعترب فقط من قبيل األعمال 
  . التحضريية، اليت يبقى بوسع الفاعل العدول عنها

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك

  وطبقا للقانون
يف شأن وسيلة النقض الفريدة املتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن احملكمة 

ون يف قرارها ألغت احلكم االبتدائي وقضت برباءة املتهمني من حماولة املطع
تصدير املخدرات عرب مكتب مجركي بدون إذن وال ترخيص وحماولة تصديرها 

اعرتف ) ف(معللة قرارها بانعدام جسم اجلرمية، يف حني أن املتهم  مويسكي 
يه تهريب كمية الذي اقرتح عل) ه(متهيديا بأنه دخل املغرب رفقة عبد السالم 

من املخدرات لفائدته، وعرض على املدعو يونس الذي سيتكلف بشحن 
 كلغ من املخدرات لتكون 5املخدرات بسيارته وأن يونس طلب منه إضافة 

 اورو للكيلوغرام الواحد فسلم سيارته للمدعو 500عمولته يف العملية حبسب 
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خر اقرتح عليه السفر إىل بأن املتهم اآل) ش(يونس، كما صرح املتهم عبد الكرمي 
املغرب قصد تهريب املخدرات فوافقه على الطلب وطلب منه إجياد شخص 
يزوده باملخدرات وهو املدعو يونس، فالتقيا به واتفقا على كمية املخدرات 

 أيام إلرجاعها 4ومبلغ العمولة، فسلم املتهم مويسكي سيارته ليونس وحدد له 
التصرحيات إضافة إىل عدم ضبط املدعو وهي مشحونة باملخدرات، وأن هذه 

يونس تشكل قرائن على حماولة املتهمني تصدير املخدرات وحماولة تصديرها 
عرب مكتب مجركي بدون إذن وال ترخيص، وأن احملكمة مل تناقش هذه القرائن 

  .مما يعرض قرارها للنقض
حيث إن حماولة تصدير املخدرات وحماولة تهريبها عرب مكتب مجركي 

ن إذن وال ترخيص املنسوبة للمطلوبني يف النقض، تقتضي مبوجب الفصول بدو
ج أن . وما بعده من ق114 من مدونة اجلمارك و206 و21/5/1974 من ظهري 5

يشرع اجلاين يف تنفيذها ليس بأعمال ال لبس فيها فحسب، وإمنا أن تهدف 
 عن إرادة مباشرة إىل ارتكابها وعدم حصول النتيجة اإلجرامية ألسباب خارجة

مرتكبها، وعليه فإن احملكمة املطعون يف قرارها عندما قضت بإلغاء احلكم 
االبتدائي القاضي بإدانة املتهمني من أجل حماولة تصدير املخدرات، وقضت 
برباءتهما تأسيسا على انعدام جسم اجلرمية وعدم تقدم املتهمني إىل إدارة 

كما هو احلال يف اجلرائم اجلمارك بأي سلع مادية قصد حماولة تصديرها 
اخلائبة، تكون أبرزت مبا فيه الكفاية عدم حتقق عناصر احملاولة طاملا أن 
األفعال اليت أقر بها املطلوب يف النقض متهيديا أي تسليمهما السيارة للغري 
لشحنها باملخدرات بنية تهريبها للخارج ال تعترب إال أعماال حتضريية بوسعهما 

 شروعا يف التنفيذ بأعمال تهدف مباشرة إىل ارتكاب العدول عنها، وليست
ج، مما يكون معه القرار املطعون فيه طبق . من ق114اجلرمية كما يوجبه الفصل 

 . القانون تطبيقا سليما وجاء معلال تعليال كافيا والوسيلة على غري أساس

  
  لـهـأجمن 

  .قضت حمكمة النقض برفض طلب النقض
 احملامي –السيد خليد جليل :  املقرر–  بورجالسيد عبد املالك: الرئيس

  .السيد حممد اجلعفري: العام
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  1709 القرار عدد

  2011  أكتوبر 26الصادر بتاريخ 
  9276/6/7/2011 عدداجلنحي لف يف امل

 

  
  . العناصر التكوينية– جنحة نقل املخدرات –جرائم املخدرات 

ص عليها يف ال يتحقق الركن املادي جلنحة نقل املخدرات املنصو
 من 2بشأن منع قنب الكيف والفصل  24/4/1954الفصل األول من ظهري 

 املتعلق بزجر اإلدمان على املخدرات إال بثبوت إيصال 21/5/1974ظهري 
املادة املخدرة أو نباتاتها إىل مكان معني من طرف شخص أو عدة 

ا وال أشخاص، ال تكون هلم أي سلطة على املواد املذكورة، وال ميتلكونه
ميكن هلم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، وال عربة بالوسيلة 
املستعملة أو الكمية املنقولة، أما جمرد حيازة اجلاين للمخدرات ونقلها 

  . لفائدته الشخصية، فال تتحقق به اجلنحة املذكورة
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
م التعليل، ذلك أن يف شأن وسيلة النقض الوحيدة املتخذة من انعدا

احملكمة املطعون يف قرارها تبنت تعليل حمكمة الدرجة األوىل فيما ذهبت إليه 
من جنحة نقل املخدرات خللو امللف من العناصر ) ا(من براءة املتهم نعيم 

التكوينية جلرمية نقل املخدرات ولثبوت كون املتهم جمرد حائز هلا لفائدته 
الة تلبس على منت سيارته وفيها كيلوغرامني الشخصية، يف حني أنه ضبط يف ح

 غرام من خمدر الشريا وهو يهم مبغادرة الرتاب الوطين، وهو دليل على 500و
 من ظهري 2نقلها سواء كان النقل لفائدته أو لفائدة الغري باعتبار أن الفصل 

 نص بشكل جمرد على عقاب ناقل املخدرات وبالتايل يشمل العقاب 21/5/1974
الناقل سواء كان النقل لفائدته أو لفائدة الغري، الشيء الذي يبقى معه وإدانة 

) د(تعليلها جمانبا للصواب هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن املتهمة مليكة 
ضبطت إىل جانب املتهم األول وعلى منت نفس السيارة اليت كانت بها 

يها يف حقها، املخدرات األمر الذي يشكل قرينة على قيام اجلنح املنسوبة إل
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وعدم مناقشة هذه القرينة من طرف احملكمة جيعل تعليلها ناقصا يوازي 
  .انعدامه ويعرض قرارها للنقض

حيث إنه من املقرر أن الركن املادي جلنحة نقل املخدرات املنصوص 
 21/5/1974 وكذا الفصل الثاين من ظهري 1954عليها يف الفصل األول من ظهري 

املخدرة أو نباتاتها إىل مكان معني من طرف شخص أو يتحقق بإيصال املادة 
عدة أشخاص ال تكون هلم أي سلطة على املواد املذكورة وال ميتلكونها وال ميكن 
هلم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، وال عربة بالوسيلة املستعملة أو 

رباءة الكمية املنقولة، وعليه فإنه ملا قضت احملكمة املطعون يف قرارها ب
من جنحة نقل املخدرات بعلة خلو امللف مما يفيد ) ا(املطلوب يف النقض نعيم 

قيام عناصرها التكوينية إذ ثبت كونه جمرد حائز للمخدرات لفائدته الشخصية، 
مما نسب إليها استنادا إىل إنكارها املتواتر يف ) د(وملا قضت برباءة املتهمة مليكة 
املتهم املدان يف مجيع مراحل البحث كونها ال سائر املراحل وكذا على تأكيد 

عالقة هلا مبوضوع املخدرات احملجوزة ومل يطلعها على العملية، تكون قد 
استعملت سلطتها يف تقييم أدلة اإلثبات املتاحة أمامها على حنو سليم وعللت 

 .قرارها تعليال كافيا وتبقى الوسيلة عدمية األساس

  
  لـهـأجمن 

  .برفض طلب النقضقضت حمكمة النقض 
فاطمة بزوط السيدة :  املقرر– السيد عبد املالك بورج: الرئيس

  .السيد حممد اجلعفري:  احملامي العام–
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  266القرار عدد 

  2011  أبريل 13الصادر بتاريخ 
  1239/6/2/2011 عدد نحياجللف يف امل

 

  
  . احلق يف التعويض–  عدم املطالبة باإليراد التكميلي‐حادثة سري 

ا كانت غاية املشرع من تنظيم دعوى اإليراد التكميلي وفق ظهري مل
املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية هي  6/2/1963

تفادي احلكم لألجري املصاب يف حادثة طريق بتعويضني من أجل نفس 
الضرر أحدهما يف إطار دعوى حادثة الشغل واآلخر يف دعوى ظهري 

 بتعويض املصابني يف حوادث تسبب فيها عربات برية  املتعلق2/10/1984
ذات حمرك، فإن احملكمة ملا قضت بعدم استحقاق  املصاب كامل 
التعويض وإمنا فقط اإليراد التكميلي بعد أن تقادمت دعوى الشغل تكون 

 من القانون اجلنائي الذي ينص على أن التعويضات 108قد خرقت الفصل 
ن حتقق للمتضرر تعويضا كامال عن الضرر املدنية احملكوم بها جيب أ

  . الشخصي احلال احملقق الذي أصابه مباشرة من اجلرمية
  نقض جزئي وإحالة

  باسم جاللة امللك
يف شأن وسيلة النقض الثالثة املتخذة من انعدام األساس، ذلك أن القرار 
ن املطعون فيه علل بأن الثابت من حمضر الضابطة القضائية والرسم البياين أ

السبب يف االصطدام يرجع إىل اخلطأ املشرتك بني املتهمني، يتمثل يف السري يف 
االجتاه املمنوع والتقابل املعيب، وهذا يشكل تناقضا ما دام أن كل متهم كان 
يسري يف االجتاه املقابل لآلخر، وأن املتهم الطالب هو الذي كان يسري يف االجتاه 

النيابة العامة من أجل السري يف االجتاه الصحيح بدليل عدم متابعته من طرف 
املمنوع، فيكون ما قضى به القرار املطعون فيه من حتميل الطالب نصف 

كما أن القرار اعتمد على خربة غري قانونية وغري . مسؤولية احلادثة ال أساس له
 أشهر 6منسجمة مع الضرر الالحق بالطالب املتمثل يف عجزه املؤقت ملدة 
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فال الفكني وحمدودية فتح الفم من جراء الكسور واقتالع وكسر واعوجاج يف إق
  .%13األسنان ومنحه اخلبري رغم ذلك عجزا جزئيا دائما نسبة 

لكن حيث من جهة، فإن حتديد املسؤولية ونسبتها بكاملها أو تشطريها بني 
طريف احلادثة من الوقائع املادية اليت يستقل بتقديرها قاضي املوضوع ملا له من 

لطة يف ذلك ال رقابة عليه من طرف اجمللس األعلى ما مل ينسب إليه حتريف س
أو تناقض مؤثران، الشيء الغري الثابت يف النازلة، وأن الثابت من حمضر الضابطة 
القضائية والرسم البياين واحلكمني االبتدائي واالستئنايف أن الطالب كان بدوره 

 املمنوع وبطريق أخرى وبعد ولوجه يسري على منت دراجته النارية يف االجتاه
الطريق من مكان ممنوع اصطدم بسيارة املتهم الذي كان هو أيضا يسري يف 
االجتاه املمنوع، وبذلك ملا تبني حملكمة االستئناف املطعون يف قرارها أن سبب 
احلادثة يرجع خلطأ مشرتك بني املتهم والطالب يتمثل يف سريهما يف االجتاه 

هما املعيب، تكون بذلك احملكمة قد بررت قضاءها مبا هو مقبول املمنوع وتقابل
ومما استخلصته من وقائع ثابتة مبحضر الضابطة القضائية والرسم البياين، 
وبذلك فإن عدم متابعة الطالب من أجل السري يف االجتاه املمنوع ال أثر له على 

  .ما توصلت إليه احملكمة واقتنعت به
ضي السلطة يف تقييم وثائق امللف واألخذ مبا يراه ومن جهة أخرى، فإن للقا

مناسبا على أن يربر ذلك مبا هو مقبول، ولذلك ملا اعتربت احملكمة اخلربة 
قانونية وموضوعية وأن طلب إجراء خربة مضادة ال يوجد ما يربره، تكون بذلك 

  . قد استعملت سلطتها يف ذلك مما تبقى معه الوسيلة على غري أساس
يليت النقض األوىل والثانية جمتمعتني املتخذتني من خرق القانون يف شأن وس

 من ظهري 175 و174وانعدام التعليل، ذلك أن غاية املشرع من الفصلني 
 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية هو تفادي 6/2/1963

عترب احلكم للمصاب بتعويضني من أجل نفس الضرر، وأن القرار املطعون فيه ا
أن الطالب ال يستحق إال تعويضا تكميليا فقط رغم أنه مل يتوصل بأي تعويض يف 
إطار حادثة الشغل، وقد انتظر تقادم الدعوى وطالب املتسبب يف احلادثة 
بكامل التعويض، وقد حكمت له احملكمة االبتدائية بذلك خالفا حملكمة 

 بدعوى أمام احملكمة االستئناف اليت أسست قرارها على افرتاض تقدم الطالب
االجتماعية يف حني مل يلجأ إىل ذلك وأن املتسبب يف احلادثة هو امللزم بأداء 

  .كامل التعويض ال التعويض التكميلي
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لكن، حيث إن حمكمة االستئناف املطعون يف قرارها وإن طبقت مقتضيات 
 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 6/2/1963 من ظهري 174الفصل 

ض املهنية بشأن بتها يف نازلة احلال بعد تقادم دعوى الشغل، إال أنه واألمرا
 من القانوين اجلنائي فإن التعويضات املدنية احملكوم بها 108ومبقتضى املادة 

جيب أن حتقق للمتضرر تعويضا كامال عن الضرر الشخصي احلال احملقق 
 اجلرمية، الذي أصابه مباشرة من اجلرمية وطبعا يف حدود مسؤولية مرتكب

ولذلك فإن احملكمة املذكورة أعاله حينما عللت قرارها بأن الطالب مل يتقدم 
بدعوى الشغل اليت تقادمت وأنه ال حيق له مطالبة سائق السيارة واملسؤولة 
مدنيا عنها ومؤمنته بالتعويض األساسي الكامل عن العجز الدائم وإمنا باإليراد 

كم االبتدائي، تكون بذلك احملكمة قد التكميلي فقط خالفا ملا قضى به احل
 املذكور 174أساءت من جهة تطبيق القانون ألن الغاية من مقتضيات الفصل 

أعاله هو عدم حصول املتضرر على تعويضني أحدهما يف إطار دعوى حادثة 
، وجعلت بذلك قرارها مشوبا بسوء 2/10/1984الشغل واألخرى يف دعوى ظهري 

 .التعليل وعرضته للنقض

  
  من أجـلـه

قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه جزئيا خبصوص التعويض 
  .احملكوم به وبرفضه فيما عدا ذلك

 احملامي –السيد فؤاد هاليل :  املقرر–السيدة زبيدة الناظم : الرئيس
  .السيد رشيد صدوق: العام
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  526القرار عدد 

  2011  يونيو 29 الصادر بتاريخ
   6205/6/2/2011 عدد نحياجللف يف امل

 

  
  . احملامي‐ إثبات الدخل ‐ تعويض ‐حادثة سري 

إن احملامي الذي ميارس مهنته بصفته مساعدا لغريه من احملامني 
 من القانون املنظم ملهنة احملاماة الصادر 26تبعا ملا تسمح به املادة 

  يأخذ حكم األجري، وبالتايل فإن إثباته لكسبه املهين20/10/2008بتاريخ 
املستند إليه يف احتساب التعويض عن حادثة سري تعرض هلا، يكون 
بشهادة أجر صادرة عمن يعنيه األمر، وال يكون مطالبا باإلدالء بالتصريح 

  . الضرييب إلثبات دخله
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
 77يف شأن وسيلة النقض الثالثة ذات األولوية واملتخذة من خرق الفصل 

تزامات والعقود وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه مل يتضح من قانون االل
يف أية مناسبة أن الظنني قد غري اجتاهه وقام بالرجوع إىل اجلهة اليت كان آتيا 
منها، يف حني أن املطلوبة سائقة السيارة رونو كانت تسري بسرعة جد مرتفعة 

ولية احلادثة يتحملها بينما نقطة االصطدام تبقى غري حمددة، وبذلك تكون مسؤ
سائقا الناقلتني معا، وبالتايل لو أن احملكمة املطعون يف قرارها حاولت تعليل 
قرارها ملا وصلت إىل النتيجة اليت اعتمدتها ما دام أن التعليل الذي استندت 
إليه تلك احملكمة ينبغي أال يكون متمشيا مع االجتهادات يف مثل هذه النوازل بل 

لنازلة بالذات واليت هلا ظروف خاصة وال تتعلق حبادث فيما خيص هذه ا
كالسيكي لقطع الطريق، مما يكون معه القرار قد جاء مشوبا بنقصان التعليل 

  .ومعرضا بذلك للنقض واإلبطال
لكن، حيث إن حتديد املسؤولية تتخذ حمكمة املوضوع األساس له مما 

ا تستقل به تلك احملكمة ختلص إليه من دراسة الوقائع املعروضة عليها، وهو م
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وال متتد إليه بالتايل يد جهة النقض ما مل يقع حتريف أو تناقض مؤثران األمر 
الذي مل يثر ومل يالحظ من خالل تنصيصات القرار املطعون فيه، ومن مث فإن 
احملكمة املصدرة هلذا القرار ملا تبنت علل وأسباب احلكم االبتدائي خبصوص 

 فيها إىل قيام الظنني بتغيري اجتاهه يف مكان ممنوع دون املسؤولية اليت استندت
احرتامه لقانون السري، وذلك اعتمادا من تلك احملكمة على ما جاء يف حمضر 
املواجهة املنجز من طرف الضابطة القضائية واليت مجعت بني املطلوبة 
والظنني السالف الذكر، والذي أكد من خالل ذلك احملضر بأنه حاول تغيري 

ه للقيام بنصف دورة للعودة من حيث أتى، إال أنه اصطدم بناقلة املطلوبة سري
، يكون قرارها قد جاء مؤسسا غري )ملا تبنت احملكمة تلك العلل واألسباب(

  .خارق ألي مقتضى قانوين ومعلال تعليال كافيا وما بالوسيلة عدمي األساس
 من قانون 352  ويف شأن وسيلة النقض األوىل واملستمدة من خرق املادة

 14/1/1985املسطرة اجلنائية وعدم اجلواب على دفوعات مثارة وخرق مرسوم 
واجلدول املرفق به إذ التمست العارضة من خالل مذكرتها االستئنافية إجراء 
خربة طبية ثانية على املطلوبة، اعتبارا لكون احلادثة إمنا أسفرت عن إصابة 

تايل ال ميكن لذلك أن خيلف هلا نسبة عجز هذه األخرية بتوعكات يف عنقها، وبال
 كما ذهب إليه اخلبري الدكتور الرغاي عبد العزيز، بل نسبة ال % 25جزئي قدرها 
 حسب اجلدول السالف الذكر، إال أن احملكمة املطعون يف % 8تتعدى حىت 

قرارها مل جتب على ذلك الدفع، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل نقصانا 
  .ه ومعرضا بذلك للنقض واإلبطاليوازي انعدام

 احملتج خبرقه يرجع 14/1/1985لكن، حيث طاملا أن أمر تطبيق مرسوم 
للخبري املنتدب، وذلك حتت مراقبة حمكمة املوضوع اليت تستقل وحدها بتقييم 
صواب استنتاجاته على ضوء األدلة املعروضة على تلك احملكمة وكل ذلك يف 

طاملا أن األمر (ال متتد إليها رقابة اجمللس األعلى إطار سلطتها التقديرية اليت 
فإن القرار املطعون فيه بتبنيه علل وأسباب احلكم االبتدائي الذي رد ما ) كذلك

حيث إن ما خلص إليه اخلبري : " دفعت به العارضة بشأن اخلربة الطبية بقوله
الذي يتناسب والشواهد الطبية املدىل بها من طرف الضحية وقوة االصطدام 

، يكون القرار ومبقتضى ذلك التبين قد أجاب مبا فيه "تسببت فيه الناقلة 
الكفاية عما عابته الطاعنة على اخلربة فجاء القرار بذلك مؤسسا غري خارق 

  .للمقتضيات احملتج بها ومعلال تعليال سليما وما بالوسيلة على غري أساس
تضيات ظهري ويف شأن وسيلة النقض الثانية واملتخذة من خرق مق

 بسبب خرق املادة العاشرة منه ونقصان التعليل املوازي النعدامه، 2/10/1984
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إذ جاء يف القرار حمل الطعن بالنقض أن التعويض احملكوم به موافق ملقتضيات 
 بالنظر لسن الضحية والقواعد احلسابية إال أن احملكمة 2/10/1984ظهري 

 القواعد احلسابية مع أن العارضة قد املصدرة لذلك القرار مل تبني ماهية تلك
التمست إجراء خربة حسابية ملعرفة الكسب املهين للمطلوبة ما دام أن شهادة 
الدخل املمنوحة هلا من طرف احملامي األستاذ اوراغ كان جيب تعزيزها 
بالتصريح الضرييب لدى مديرية الضرائب، والذي يتم يف أواخر شهر فرباير من 

لك اعتبارا لكون املطلوبة متارس مهنة حرة وتتوفر على كل سنة جبائية، وذ
مكتب أو على األقل أن تديل بشهادة أجر مصادق عليها من قبل مصلحة 
الضرائب، ومن جهة ثانية فإن القرار مبنحه للمطلوبة تعويضا عن العجز الكلي 
املؤقت والضرر املهين، واحلال أن امللف خال من أية شهادة صادرة عن نقيب 

امني تفيد أن املطلوبة كانت تعمل كمحامية مساعدة، فضال عن أن رسالة احمل
إخبار ذلك النقيب بالتوقف عن العمل غري مؤشر عليها من طرف النقابة وال 
يوجد بامللف ما يفيد توصلها بها يكون القرار بقضائه على ذلك النحو قد 

ه العارضة خالف مقتضيات املادة العاشرة أعاله وأغفل الرد عما دفعت ب
  .خبصوص ما ذكر وكل ذلك يعرضه للنقض واإلبطال

لكن، حيث ومن جهة أوىل فإن احلكم املؤيد مبقتضى القرار املطعون فيه، 
برر أخذه بشهادة الدخل املدىل بها بكونها قانونية يكون قد أجاب عما دفعت به 

نظم  من القانون امل26العارضة خبصوص تلك الشهادة على اعتبار أن املادة 
 تسمح للمحامي أن ميارس مهنته 20/10/2008ملهنة احملاماة الصادر بتاريخ 

بصفته مساعدا لغريه من احملامني ولكن برتخيص من جملس اهليئة بناء على 
)  من نفس القانون27املادة (طلب موجه إىل النقيب من احملامني املتعاقدين 

كم األجري يف إثبات أجره،  يف هذه احلالة يأخذ ح– أي احملامي املساعد –وهو 
وبالتايل ال يكون مطالبا باإلدالء بالتصريح الضرييب وإمنا بشهادة صادرة عمن 
يعنيه األمر، وقد أدلت املطلوبة بشهادتني إلثبات كسبها املهين كمحامية 
مساعدة األوىل صادرة عن األستاذ احلسن بن حمند اوراغ بصفته صاحب مكتب 

يب هيئة احملامني بالرباط واللتني حددتا ذلك الكسب للمحاماة والثانية عن نق
يف مبلغ مثانية آالف درهم شهريا، ومن جهة ثانية فإن ما تناقشه الوسيلة 
خبصوص العجز الكلي املؤقت والضرر املهين يندرج ضمن الدفوعات اليت 
جيب التمسك بها أمام قضاة املوضوع حىت يبتوا فيها بالقبول أو بالرفض، يف 

ه وبالرجوع إىل املذكرة االستئنافية الطاعنة يتبني أنه مل يسبق للعارضة حني أن
أن أثارت أي دفع بشأن ما ذكر، وبذلك يكون ما تنعاه هذه األخرية على القرار 
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قد جاء بعد فوات إبانه ما دام أن اجمللس األعلى ال يعد درجة ثالثة للتقاضي 
 أساس من جهة وغري مقبول الشيء الذي يكون معه ما أثري بالوسيلة على غري

 .من جهة ثانية

  
  من أجـلـه

  . النقضطلببرفض   اجمللس األعلىقضى
السيد عبد السالم :  املقرر–السيدة زبيدة الناظم : الرئيس

  .السيد حادير عبد الرحيم:  احملامي العام–البقايل 
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  371 القرار عدد

  2012 مارس 22الصادر بتاريخ 
  13571/6/11/2011عدد اجلنحي لف يف امل

 

 

 تطبيق ‐ فقد مورد العيش ‐ تعويض ذوي احلقوق ‐حادثة سري 
  .القانون األجنيب

ملا كان املصاب املتوىف يف حادثة سري من جنسية فرنسية فإنه يرجع 
يف استحقاق ذوي حقوقه التعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته من 

قاعدة اإلسناد جراء احلادثة إىل ما يقرره القانون الفرنسي طبقا ل
 اليت حتيل صراحة إىل 1984 أكتوبر 2 من ظهري 4املنصوص عليها يف املادة 

استحقاق هذا التعويض ممن كانت جتب على املصاب نفقته وفقا لنظام 
 من القانون 205أحواله الشخصية، والذي بالرجوع إليه وحتديدا املادة 

وباقي أصوله مؤسس املدين يتبني أن إلزام الولد باإلنفاق على والديه 
على عنصر االحتياج، وهو ما يتوجب إثباته من طرف هؤالء الستحقاقهم 

  .التعويض املذكور
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

من  4يف شأن وسيلة النقض الوحيدة املتخذة من خرق مقتضيات املادة 
 من قانون املسطرة 364 وانعدام األساس القانوين وخرق املادة 2/10/1984ظهري 

 من قانون املسطرة املدنية وانعدام التعليل، ذلك أن احلكم 345اجلنائية واملادة 
، باعتبار أن والدي اهلالك مل يثبتا 1984 من ظهري 4االبتدائي خرق املادة 

يف حادثة السري ) ل(فقدانهما مورد عيشهما بسبب وفاة ابنهما املرحوم دومنيك 
لتمست الطاعنة إلغاء احلكم االبتدائي ورفض التعويض اليت أودت حبياته، وا

املادي، إال أن حمكمة االستئناف أيدت احلكم االبتدائي بعلة أن القاعدة هي أن 
نفقة األبناء تقع على اآلباء والعكس صحيح، والتعليل الذي أوردته هو تعليل 
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من ظهري  4ع ومسا بالفصل .ل. ق399فاسد وقلبا لقاعدة اإلثبات وخرقا للفصل 
 الذي يوجب على الطرف املتضرر من ذوي حقوق املصاب إثبات ما 1984

فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته، إال أن والدي اهلالك مل يثبتا فقدهما 
  .ملورد عيشهما وأن ابنهما جتب عليه نفقتهما مما يعرض القرار للنقض

قتضاهما  من قانون املسطرة اجلنائية ومب370 و365بناء على الفصلني 
جيب أن تكون األحكام والقرارات معللة من الناحيتني الواقعية والقانونية، وإال 

  .كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه
 إذا نتج عن اإلصابة وفاة 2/10/1984 من ظهري 4وحيث إنه مبقتضى املادة 

 املصاب استحق من كانت جتب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية
  .وكذا كل شخص كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته

أن األبناء : " من القانون املدين الفرنسي205وحيث إنه مبقتضى املادة 
  ".مطالبني بالنفقة على أبيهم وأمهم أو غريهم من األصول يف حالة احتياج

دين الفرنسي  من القانون امل205وحيث إن املقتضيات اليت تضمنتها املادة 
 خبصوص تطبيق 2/10/1984 من ظهري 4ال تناقض تلك اليت تضمنتها املادة 

  .نظام األحوال الشخصية للمصاب وإثبات اإلنفاق من طرف ذويه
وحيث إن اهلالك فرنسي اجلنسية وأهليته املدنية ختضع لقانون أحواله 

ي اجلنسية الشخصية، كما أن وضعية والديه املطالبني باحلق املدين الفرنس
  .حتكمها نفس قواعد القانون املذكور

 من القانون املدين الفرنسي تؤسس استحقاق 205وحيث ملا كانت املادة 
التعويض املادي لألبوين على توفر عنصر االحتياج، فإن احملكمة مصدرة القرار 
املطعون فيه عندما أيدت احلكم االبتدائي فيما قضى به من تعويض مادي 

أن القاعدة هو أن نفقة األبناء جتب على : "بعلة) ل(لك دومنيك لوالدي اهلا
اآلباء والعكس صحيح، وأن الدفع بتطبيق قاعدة اإلسناد بالرجوع إىل ما سطره 
التشريع الفرنسي ال عمل له به لكون التعويض ناتج عن شبه جرمية وليس إرثا 

، واحلال أنه ال "إثباتهبني ورثة اهلالك، وأن االستثناء من القاعدة على مثريه عرب 
يبني من وثائق امللف أنهما أثبتا عدم توفرهما على مورد عيش وأنهما كان 
يعيشان على نفقة الفرع املتوىف وهما امللزمني قانونا بهذا اإلثبات تكون قد 
خالفت قاعدة اإلسناد اليت حتيل مباشرة على قانون األحوال الشخصية للهالك 

 . اخلصوصوعرضت قرارها للنقض بهذا
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  من أجـلـه

  .ت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيهقض
السيدة فاطمة :  املقرر–السيدة الشياظمي السعدية : الرئيس

  .السيد عبد العزيز اهلاليل:  احملامي العام–بوخريس 
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  125 القرار عدد

  2012  يناير 26الصادر بتاريخ 
  15430/6/8/2011‐15429عدد  نحياجللف يف امل

 

 

  .  تطبيق الدستور اجلديد– بياناته القانونية ‐كم قضائي ح
طبقا "لئن كان القرار املطعون فيه مل يتضمن اإلشارة إىل صدوره 

 من الدستور 124مالءمة مع ما تنص عليه مقتضيات الفصل " للقانون
اجلديد، فإن ذلك ال يقلل من شرعيته مع وجود الصيغة اليت استهل بها 

 من قانون املسطرة 365طبقا للمادة " امللكباسم جاللة "صدوره 
باحلكم " وطبقا للقانون"اجلنائية، طاملا أن إيراد العبارة املضافة 

القضائي ليس إال عمال كاشفا لألمر املفرتض بقوة الدستور نفسه وليس 
  منشئا له

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك 

  وطبقا للقانون
 من 124خرق مقتضيات الفصل يف شأن وسيلة النقض األوىل املتخذة من 

الدستور اجلديد، ذلك أن القرار املطعون فيه جاء يف ديباجته باسم جاللة امللك 
دون ذكر وطبقا للقانون مما يكون معه قد جاء خرقا للفصل املذكور وهو ما 

  .يعرضه للنقض واإلبطال
لكن، حيث إن حمكمة االستئناف ولئن استهلت قرارها بصيغة جاللة امللك 

ن ذكر كلمة وطبقا للقانون، فإن ذلك ال يقلل من شرعيته أو ميس ذاتيته مع دو
طاملا أن هذا االستهالل أو هذا الصدور ) جاللة امللك(وجود الصيغة املذكورة 

يف حد ذاته أمر مفرتض بقوة الدستور نفسه، وإيراد كلمة وطبقا للقانون بوثيقة 
ن ذلك األمر املفرتض وليس منشئا احلكم أو القرار ليس إال عمال ماديا كاشفا ع

  .له، األمر الذي كانت معه الوسيلة غري جديرة باالعتبار
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يف شأن الفرع األول من وسيلة النقض الثالثة املتخذ من انعدام التعليل، 
ذلك أن القرار املطعون فيه أيد احلكم االبتدائي خبصوص الدعوى العمومية 

 هو املعتدى عليه من طرف الظنني رغم إنكار الطاعن للمنسوب إليه وبكونه
اللذين عاينا ) م(ونور الدين ) ب(حسب شهادة الشاهدين عبد العزيز ) غ(حسن 

حسن املذكور يوجه لكمة على مستوى وجه وبطن الطاعن ليسقط أرضا 
وليستمر حسن يف ركله، وأن العارض أثار أمام حمكمة االستئناف بكون احملكمة 

 استمعت إىل شهود الئحة أحضرهم الظنني حسن 19/5/2011االبتدائية وجبلسة 
باجللسة املذكورة دون سبق احملكمة بتقرير ذلك وهم شهود مل يعاينوا ) غ(

الواقعة وتناقضوا يف أقواهلم، هذا التناقض الذي كان حمل دفع من طرف 
العارض، غري أن احملكمة مل جتب عنه وهو األمر الذي يعرض القرار للنقض 

  .واإلبطال
، حيث من جهة فإن حمكمة االستئناف عندما أدانت الطاعن من أجل لكن

الفعل املنسوب إليه مؤيدة يف ذلك احلكم االبتدائي فقد استندت يف ذلك على 
املؤداة بصفة قانونية أمام احملكمة ) ك(ورشيد ) م(شهادة الشاهدين نور الدين 

 بالضرب على األول االبتدائية واملستفاد منها أنهما عاينا الطاعن وهو يعتدي
بتوجيه لكمات على مستوى فمه أدت إىل إصابته جبروح، مما تكون ) غ(حسن 

معه احملكمة قد استندت على شهادة إثبات متاحة قانونا اطمأنت إليها وأثارتها 
على إنكار العارض، خاصة وأنها تعززت لديها بالشهادة الطبية املدىل بها يف 

ة املخولة هلا قانونا يف تقدير وسائل اإلثبات املوضوع مستعملة يف ذلك السلط
  .املعروضة عليها

ومن جهة أخرى، فإن باقي ما ورد بالفرع املتعلق مبوضوع الشهود فإن 
الطاعن ولئن أثار ذلك أمام احملكمة االبتدائية فهو مل يتمسك به أمام حمكمة 

ايل فال يعاب على االستئناف، مما يكون معه قد اندمج يف املرحلة االبتدائية، وبالت
احملكمة عدم جوابها عن ذلك األمر الذي كان معه الفرع على غري أساس من 

  .جهة، وخالف الواقع من جهة أخرى
يف شأن وسيلة النقض الثانية والفرع الثاين من وسيلة النقض الثالثة 

 من قانون 365 من املادة 9مندجمني املتخذين معا من خرق مقتضيات الفقرة 
جلنائية وانعدام التعليل، ذلك أن القرار املطعون فيه قضى بتخفيض املسطرة ا

 درهم دون تعليل هذا التخفيض بالرغم من إدالء الطاعن 3000التعويض إىل 
بامللف الطيب املبني لألضرار الالحقة به من جراء االعتداء عليه من طرف 

ض تبعا املطلوب يف النقض، وأنه التمس إجراء خربة لتحديد عناصر التعوي
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للملف الطيب والفواتري الطبية، غري أن احملكمة مل جتب عن ذلك ومل ترفع 
  .التعويض بل خفضته بدون تعليل وهو ما يعرض قرارها للنقض واإلبطال

لكن، حيث من جهة فبخصوص طلب إجراء خربة فإن احلكم االبتدائي 
وحيث إن : "املؤيد بالقرار املطعون فيه علل رفضه للطلب املذكور مبا يلي

ال مربر ) الطاعن(طلب اإلحالة على خربة طبية املقدم من طرف الظنني الثاين 
له ما دام أن الشهادة الطبية املدىل بها من طرفه تبني بأن إصاباته حمددة 
وواضحة، عالوة على أن معاينة املعين باألمر من طرف الضابطة القضائية، 

وأنه يعاين من شلل نصفي ومن داء تثبت أنه ال حيمل آثار العنف أو ما شابهه 
، وأن حمكمة االستئناف بتبنيها لعلل وأسباب احلكم االبتدائي يف هذا "السكري

الشق كان ذلك منها رفضا ضمنيا لطلب إجراء خربة طبية املقدم أمامها من 
طرف العارض، وأنها من جهة أخرى باعتبارها حمكمة موضوع ودرجة ثانية 

ر من جديد أمامها عندما انتهت إىل ختفيض التعويض للتقاضي وأن القضية تنش
احملكوم به لفائدة الطاعن، كان ذلك يف إطار دراستها للوثائق املطروحة أمامها 
مبا يف ذلك الشواهد والفواتري الطبية ومصاريف العالج املدرجة يف ملف القضية 

حمكمة مستعملة يف ذلك سلطتها التقديرية، وهو ما ال رقابة عليها من طرف 
النقض، األمر الذي كان معه القرار املطعون فيه معلال ومؤسسا والوسيلة والفرع 

 .على غري أساس

  
  من أجـلـه
  .قضت حمكمة النقض برفض طلب النقض

السيد الطاهر :  املقرر‐السيدة حكمة السحيسح : الرئيس
  . السيد حممد الفالحي:  احملامي العام‐اجلباري 
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  1024القرار عدد 

  2011  أكتوبر 26در بتاريخ الصا
  9526/6/3/2011 عدد نحياجللف يف امل

 

 

  . عدم قبول اخلربة اجلينية– وسائل اإلثبات ‐اخليانة الزوجية 
ال تثبت جرمية اخليانة الزوجية إال بإحدى وسائل اإلثبات احملددة 

حمضر رمسي حيرره أحد :  من القانون اجلنائي وهي493حصرا يف الفصل 
 القضائية يف حالة التلبس أو اعرتاف تضمنته مكاتيب أو ضباط الشرطة

أوراق صادرة عن املتهم أو اعرتاف قضائي، وبالتايل ال تكون احملكمة 
الزجرية قناعتها يف ثبوت اجلرمية على وسيلة إثبات أخرى غريها حىت ولو 

  . كانت خربة جينية قاطعة يف موضوع النسب
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك 
  للقانونوطبقا 

يف شأن وسيلة النقض الوحيدة املتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار 
املطعون فيه املتبين حليثيات احلكم االبتدائي القاضي برباءة املطلوبة مل يعتمد 
اخلربة اجلينية املنجزة يف القضية الشرعية واليت تؤكد أن ابن املطلوبة ليس من 

 اعرتافا يستند إىل التطور العلمي الذي صلب زوجها املشتكي وهو ما يشكل
 من القانون اجلنائي، مما 493يقوم مقام االعرتاف القضائي الوارد يف الفصل 
  .يبقى تعليلها ناقصا يوازي االنعدام املوجب للنقض

 من القانون اجلنائي فإن جرمية 493حيث إنه عمال مبقتضيات الفصل 
 من القانون 491بتها يف الفصل اخليانة الزوجية املنصوص عليها وعلى عقو

اجلنائي ال تثبت إال بناء على حمضر رمسي حيرره أحد ضباط الشرطة 
القضائية يف حالة تلبس أو بناء على اعرتاف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة 

  .عن املتهم أو اعرتاف قضائي
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ويف نازلة احلال، فإن حمكمة االستئناف مصدرة القرار املطعون فيه ملا مل 
تتوفر لديها وسائل اإلثبات املذكورة، قضت برباءة املطلوبة واستبعدت اخلربة 
اليت تعتمد إثبات النسب عن طريق احلمض النووي ألنها ال تدخل ضمن وسائل 

 املذكور 493إثبات اخليانة الزوجية احملددة على سبيل احلصر طبقا للفصل 
للت قرارها تعليال الذي طبقت حمكمة املوضوع مقتضياته تطبيقا سليما وع

 .كافيا والوسيلة على غري أساس

  
  لـهـذه األسـبـاب

  . قضى اجمللس األعلى برفض طلب النقض
 –السيد زكرياء كنوين :  املقرر–السيد حممد احلبيب بنعطية : الرئيس

  .السيد عبد الرحيم حادير: احملامي العام
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  471 القرار عدد

  2011  ماي 25الصادر بتاريخ 
  447/6/5/2011 عدداجلنائي لف يف امل

 

  
  . تناسب الدفاع مع جسامة اخلطر– شروطه ‐الدفاع الشرعي 

ملا  قضت احملكمة بإدانة املتهم من جرمية الضرب واجلرح املفضي 
إىل املوت دون نية إحداثه بعد أن ردت دفعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي 

قد استعملت بعلة أن فعل الدفاع ال يتناسب مع جسامة اخلطر تكون 
  . سلطتها كمحكمة املوضوع يف تقدير توفر حالة الدفاع الشرعي من عدمه
  رفض الطلب

  باسم جاللة امللك
يف شأن وسيلة النقض الوحيدة املتخذة من انعدام األساس القانوين 
واحليثيات، ونقصان التعليل املوازي النعدامه، ذلك أن القرار حمل الطعن اكتفى 

أنها تبقى غري قائمة : "شرعي املثارة من طرف العارض بقولهلرد حالة الدفاع ال
لعدم تناسب االعتداء الذي وجهه اهلالك ) العارض) (ش(يف حق املتهم عزيز 

للمتهم مع االعتداء الذي وجهه املتهم للضحية، وكذا عدم إثبات املتهم أن 
  ".اهلالك عرضه للعنف

 شهود النازلة وتصرحيات وهذه احليثية جاءت واهية وخمالفة للحقيقة، ألن
املسمى بنعاشر املتهم هو اآلخر يف القضية، أثبتت بشكل قاطع أن الضحية قيد 
حياته كان هو من اعتدى على العارض أوال بتحطيم زجاج سيارته، وثانيا 
بتعريضه لالعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء، وقد عاين قاضي التحقيق 

وأن األخوين أمحد وسعيد هما . ى العارضاجلروح العميقة اليت كانت ظاهرة عل
من منعا بنعاشر املذكور من استكمال وتنفيذ اعتدائه على العارض من اخللف 

 أن – واحلالة هذه –األمر الذي فرض على العارض . غدرا وبواسطة السالح
يكون ما قام به دفاعا عن نفسه، وأن احملكمة حني مل تراع ما ذكر تكون قد 

 من القانون اجلنائي، ويكون قرارها 125 و124خرقت مقتضيات الفصلني 
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املطعون فيه بعدم إبرازه العناصر األساسية للفعل موضوع اإلدانة قد جاء 
ه واملوجب للنقض منعدم األساس القانوين، وناقص التعليل املوازي النعدام

  . واإلبطال
حيث من جهة أوىل فإن تقدير حقيقة الوقائع، واستنتاج منها توفر حالة 
الدفاع الشرعي من عدمه، أمر يستقل به قضاة املوضوع ويدخل يف صميم 
سلطتهم التقديرية، وبالتايل فاحملكمة ملا رأت أن ال وجود حلالة الدفاع الشرعي 

ل االعتداء موضوع اإلدانة املرتكب من طرف العارض يف نازلة احلال، بعلة أن فع
ال يتناسب والفعل املرتكب من طرف الضحية والذي مل يقع إثباته، تكون قد 

  . استعملت سلطتها املخولة هلا قانونا يف هذا اجملال، ومل خترق القانون يف شيء
 وحيث من جهة ثانية فإن القرار املطعون فيه أيد القرار االبتدائي وتبىن

علله وأسبابه، وأنه بالرجوع هلذا القرار املؤيد، اتضح أنه قد أبرز مبا فيه الكفاية 
العناصر األساسية ملا أدان به العارض، حيث أثبت يف تعليالته تعمد العارض 
اعتداءه على الضحية بضربه بواسطة سكني على مستوى عنقه وجنبه األمين 

رتاف غداة البحث معه متهيديا، ووجهه ورأسه، بناءا على ما أفضى به من اع
وأثناء استنطاقه ابتدائيا من لدن السيد قاضي التحقيق وقد نتج عن ذلك وفاة 
الضحية حسب التشريح الطيب املدرج بامللف، ومن غري أن تكون للعارض نية 
حصول هذه النتيجة وتوخيها، األمر الذي يكون معه القرار املطعون فيه فيما 

من العيب املنسوب إليه، وتكون الوسيلة فيما اشتملت عليه أبرزه قد جاء خاليا 
  . على غري أساس

وحيث إن القرار املطعون فيه سامل من كل عيب شكلي وأن الوقائع اليت 
عللت غرفة اجلنايات ثبوتها مبا هلا من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف 

 .نوناالقانوين املأخوذ به، فكانت العقوبة احملكوم بها مربرة قا

  
  من أجـلـه

  . النقض طلببرفض  اجمللس األعلىقضى
 احملامي –السيد أمحد اللهيوي :  املقرر–السيد حسن القادري : الرئيس

  .السيد أمحد مسموكي: العام
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  606القرار عدد 

  2011  يونيو 23الصادر بتاريخ 
  4759/6/9/2011عدد  يف امللف اجلنائي

 

 

  .بلغ املايل املسروق ناتج امل‐ اسرتداد منقول ‐الرد 
ملا كان الرد حيمل يف طياته إرجاع الشيء إىل أصله، عند قيام موجبه 
فعال، وقت صدور احلكم، لكونه قائم على حق خاص للمتضرر الذي فقد 
حيازته باجلرمية، فإن املنقول احملجوز ملا كان متحصال عليه من ناتج 

اء على طلبه إذ أنه سرقة، يصار إىل رده إىل املطالب باحلق املدين بن
 من جمموعة القانون اجلنائي جيوز 107 من الفصل 2طبقا للفقرة 

للمحكمة بناء على طلب اجملين عليه أن تأمر برد الشيء املتحصل عليه 
بواسطة ما نتج عن اجلرمية مع احرتام حق الغري، وبالتايل ال يسوغ  

دين من مثنه للمحكمة الزجرية األمر ببيعه لتمكني  املطالب باحلق امل
  .تعويضا عن املال املسروق

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك

يف شأن الوسيلة األوىل املستدل بها على النقض واملتخذة من خرق القانون، 
ذلك أن الطاعن يعيب على القرار املطعون فيه عدم وضوحه فيما خيص 

الربيدي بعد أن اليت ضبطت لديها مبالغ هامة وضعتها حبسابها ) ا(املتهمة أمينة 
سلمت هلا من طرف ابنها الذي اختلسها من متجر الضحية، وأنها كانت تعي 
وتعلم جيدا مصدر تلك النقود، هاته النقطة اليت مل يبحث فيها القرار، وهو ما 

  .يعرضه للنقض واإلبطال
 من قانون املسطرة 533لكن، حيث إنه مبقتضى الفقرة الثانية من املادة 

نظر اجمللس األعلى ينحصر يف موضوع طلب النقض وصفة اجلنائية، فإن 
طالبه، وأن أثر طلب النقض املرفوع من املطالب باحلق املدين ينحصر يف 

 كما يتجلى –املقتضيات املتعلقة بالدعوى املدنية التابعة، وطاملا أن الوسيلة 
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دنية  مل تتطرق إىل ما يعيبه الطاعن على ما قضى به القرار يف الدعوى امل‐منها
  .التابعة فإنها تبقى غري مقبولة

ويف شأن الفرع األول من الوسيلة الثانية املتخذ من كون احملكمة املطعون 
 50.000 درهم إىل 100.000يف قرارها خفضت التعويض احملكوم به ابتدائيا من 

درهم، واحلال أنه ال يغطي اخلسائر الالحقة به من إتالف مجيع وثائقه اليت 
غ هائلة الجنازها ومن مت فهو جمحف يف حقه، األمر الذي يناسب تتطلب مبال

  .معه نقض القرار املطعون فيه وإبطاله
لكن، حيث إن تقدير التعويض الواجب منحه للمطالب باحلق املدين يدخل 
ضمن السلطة التقديرية لقضاة املوضوع يف حدود مطالبه، وأن يف استعراض 

املطلوبني يف النقض بيان لنوع الضرر احملكمة األفعال املرتكبة من طرف 
الالحق بالطاعن، والذي عوضته عنه وفق سلطتها التقديرية من غري أن تكون 
ملزمة ببيان األسباب اليت اعتمدتها يف ذلك التقدير وال يعاب عليها ذلك، وتبقى 

  . الوسيلة غري مرتكزة على أساس
كم ببيع الدراجة ويف شأن الفرع الثاين من نفس الوسيلة املتخذ من احل

النارية ومتكني العارض من مثنها ملا فيه من خمالفة للقانون نتيجة اإلتالف الذي 
سيلحق تلك الدراجة النارية الناجم عن انعدام املنافسة وملا فيه من ضرر 

  .للطاعن، األمر الذي يستوجب نقض القرار املطعون فيه وإبطاله
  .لقانون اجلنائي من جمموعة ا107 و106بناء على الفصلني 

الرد هو إعادة ( من القانون املذكور فإن 106حيث إنه مبقتضى الفصل 
األشياء أو املبالغ أو األمتعة املنقولة املوضوعة حتت يد العدالة إىل أصحاب 

  ).وميكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو مل يطلبه صاحب الشأن. احلق فيها
جيوز للمحكمة عالوة (نه  من نفس القانون على أ107وحيث ينص الفصل 

  :على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب اجملين عليه أن تأمر برد
املبالغ املتحصلة من بيع األشياء أو األمتعة املنقولة اليت كان له احلق  - 1

  . يف اسرتدادها عينا
األشياء أو األمتعة املنقولة املتحصل عليها بواسطة ما نتج عن  - 2

 ).غرياجلرمية، مع احرتام حقوق ال

وحيث أثبت القرار املطعون فيه شأنه يف ذلك شأن احلكم املستأنف أن 
الدراجة النارية احملجوزة مشرتاة من ناتج اجلرمية، وأضاف احلكم املستأنف 
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، ورتب احلكم األخري يف منطوقه احلكم )ح(أنها سجلت باسم املتهم املهدي 
دل القرار املطعون فيه بردها للمطالب باحلق املدين بناء على طلبه يف حني ع

  .ذلك ببيعها باملزاد العلين ومتكني الطاعن من مثنها
وحيث إنه ملا كان الرد حيمل يف طياته إرجاع الشيء إىل أصله عند قيام 
موجبه فعال وقت صدور احلكم، وبأنه قائم على حق خاص للمضرور الذي فقد 

  .حيازته باجلرمية
حملجوزة متحصل عليها من ناتج وحيث إنه ملا كانت الدراجة النارية ا

السرقة اليت تعرض هلا املطالب باحلق املدين، يكون هذا األخري هو الذي فقد 
حيازتها باجلرمية، ويصار إىل ردها إليه بناء على طلبه طبقا للمقطع الثاين من 

 أعاله بدون تأجيل، مما يكون معه القرار املطعون فيه الذي عدل 107الفصل 
 ببيع الدراجة النارية باملزاد العلين ومتكني الطاعن من مثن احلكم املستأنف

بيعها، قد خرق مقتضيات الفصل املذكور بغري خمصص من القانون، مما يتعني 
 . معه نقض هذا اجلزء املعدل من القرار نقضا جزئيا

  
  لـهـذه األسـبـاب

قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه نقضا جزئيا خبصوص 
ه للحكم املستأنف فيما قضى به من بيع الدراجة النارية باملزاد العلين تعديل

  .وبرفض الطلب فيما عدا ذلك
 –السيد عبد اهللا السريي :  املقرر–السيد التهامي الدباغ : الرئيس

  .السيد نور الدين الرياحي: احملامي العام
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  324 القرار عدد 

   2012  فرباير 15الصادر بتاريخ 
   9725/6/6/2011‐9724  عدد نحياجللف يف امل

 

 

 اعتماد دليل قدم قبل ‐ اإلثبات اجلنائي ‐سلطة حمكمة اإلحالة 
  .النقض

ال جيوز حملكمة اإلحالة أن تبين قضاءها بعد النقض على شهادة 
شهود سبق االعتماد عليها يف القرار الذي مت إبطاله ونقضه، إال إذا 

 حضوريا لتكوين قناعتها استمعت إليهم  من جديد وناقشت شهادتهم
  .بثبوت اجلرمية من عدمها

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك 

  وطبقا للقانون
يف شأن وسيليت النقض جمتمعتني املتخذة أوالهما، املقدمة من الوكيل 

 من 370 و365العام للملك لدى حمكمة االستئناف باجلديدة، من خرق املادتني 
حملكمة حينما قضت برباءة الظنني من جنحة قانون املسطرة اجلنائية، ذلك أن ا

انتزاع عقار من حيازة الغري بعلة إنكاره وخلو امللف مما يثبت أن احليازة بيد 
املشتكي وأنها انتزعت منه والوسيلة املستعملة يف االنتزاع، وأن الشهود املستمع 

تستدعي إليهم مل يبينوا ذلك، مل تعلل قرارها التعليل الكايف إذ كان عليها أن 
الشهود من جديد لتوضيح شهادتهم، كما أنها مل تتعرض لوقائع النازلة 
ومناقشتها ومل تربز العناصر الواقعية والقانونية اليت اعتمدتها، مما يعد خرقا 

  . للمادتني املشار إليهما أعاله  ويعرض قرارها للنقض
ام األساس واملتخذة ثانيتهما، املقدمة من املطالب باحلق املدين، من انعد

 من قانون 554القانوين وفساد التعليل املوازي النعدامه، ذلك أنه مبقتضى املادة 
املسطرة اجلنائية يتعني على احملكمة اليت أحيلت عليها القضية بعد النقض أن 
تلتزم بالنقطة القانونية لقرار النقض، وأن القرار الذي نقض القرار االستئنايف 
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من الشهود أفاد باحليازة والتصرف للطرف املشتكي السابق أوضح أنه ال أحد 
 انصبت موال كون املتهم انتزع هذه  احليازة يف غيبة هذا األخري بل إن شهادته

على امللكية ال على احليازة ومفاد ذلك أنه كان يتعني على احملكمة احملالة 
إذا عليها القضية أن تبحث فيما إذا كانت احليازة والتصرف بيد الطاعن وما 

كان املتهم قد انتزعها منه، مما يتطلب توجيه أسئلة بهذا اخلصوص إىل الشهود 
املستمع إليهم، وأن الطاعن التمس من احملكمة استدعاء الشهود الواردة 
أمساؤهم مبحضري الضابطة القضائية غري أنها مل تستجب له، وأنه ال ميكن هلا 

يئة اليت استمعت إليهم مل أن تكون قناعتها مما هو مدون باحملضر لكون اهل
تبحث يف احليازة واالنتزاع بل حبثت يف التملك، والدليل على ذلك الشاهد  أمحد 
الذي صرح أمام الضابطة القضائية أن الطاعن هو الذي كان يستغل األرض 
طوال السنوات الفارطة إىل حني هذا املوسم حيث قام الظنني باالستيالء عليها 

ن قضاة املوضوع مل يستندوا يف قضائهم بالرباءة على حجج بالقوة، وهذا يعين أ
موضوعية نوقشت أمامهم مما جيعل مقررهم منعدم التعليل وغري مرتكز على 

  .  أساس ومعرضا بالتايل للنقض واإلبطال
 من قانون املسطرة اجلنائية جيب 534 و370 و365حيث إنه مبقتضى املواد 

ال من الناحيتني الواقعية والقانونية وإال كان أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معل
  .باطال وان نقصان التعليل يوازي انعدامه

وحيث إنه ال جيوز حملكمة اإلحالة أن تبين قضاءها بعد النقض على شهادة 
الشهود املعتمد عليهم يف القرار املنقوض إال إذا استمعت إليهم  وناقشت 

ا بثبوت أو عدم ثبوت اجلرمية شهادتهم حضوريا لتكوين قناعتها من خالهل
  .    موضوع املتابعة

وحيث إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه بعد النقض واإلحالة ملا 
قضت برباءة املطلوب من  جنحة انتزاع عقار من حيازة الغري وعدم 
االختصاص يف الطلبات املدنية تأييدا للحكم االبتدائي، واعتمدت يف ذلك على 

ملستمع إليهم أمام احملكمة مصدرة القرار املنقوض مل يبينوا ما كون الشهود ا
إذا كان املشتكي هو احلائز للعقار املتنازع عليه والوسيلة اليت استعملت يف 
االنتزاع، دون أن تستدعيهم وتناقش شهادتهم حضوريا لتكوين قناعتها من خالهلا 

ي والذي بنيت عليه  من القانون اجلنائ570بثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفصل 
املطالب املدنية تكون قد عللت قرارها تعليال ناقصا موازيا النعدامه وعرضته 

 . للنقض واإلبطال
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  لـهـذه األسـبـاب
  .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه

 –عبيد اهللا العبدوين  السيد:  املقرر– السيدة عتيقة السنتيسي:  الرئيس‐
  .احلسني امهوضالسيد : احملامي العام
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  دراسة قانونية

 
 في القضايا اجلنائية سلطات محكمة اإلحالة

 

  األستاذ عبد اهلادي األمني
  رئيس غرفة مبحكمة النقض

إن حمكمة النقض عندما تبت يف قضية جنائية معروضة عليها، تقرر يف 
موضوع إحالة القضية على حمكمة أخرى حبسب ما ينص عليه القانون، فعندما 

نقض القرار املطعون فيه  تقرر إما إحالة الدعوى على نفس احملكمة تقضي ب
اليت أصدرته وهي مرتكبة من هيئة أخرى، أو بصفة استثنائية على حمكمة أخرى 

  .من نفس النوع والدرجة
وعندما حتال القضية على احملكمة املختصة للنظر فيها سواء تلك اليت 

 إشكال ما هي حدود ونطاق أصدرت القرار املطعون فيه أو غريها يطرح
 من 554السلطات املخولة هلا بصفتها حمكمة اإلحالة  وذلك يف إطار املادة 

قانون املسطرة اجلنائية، هل تبت فقط يف النقطة القانونية اليت اعتربتها حمكمة 
النقض موجبة للنقض؟ أم أنها تطرح القضية من جديد للمناقشة وتصدر قرارها 

مها من وسائل إثبات حىت ولو عرضت ألول مرة؟ إن على ضوء ما يعرض أما
اإلجابة عن هذا اإلشكال يتطلب دراسة هذا املوضوع من خالل أربعة مباحث 

، وضعية اخلصوم ومراكزهم أمام )املبحث األول(حمكمة اإلحالة املختصة : هي
، )املبحث الثالث(، نطاق سلطات حمكمة اإلحالة )املبحث الثاين(حمكمة اإلحالة 

  ).املبحث الرابع(ى التزام حمكمة اإلحالة بقرار حمكمة النقض مد
  حمكمة اإلحالة املختصة: املبحث األول

يتطلب نقض احلكم كليا أو جزئيا إحالة القضية واألطراف إىل قضاء آخر، 
ألنه مينع على حمكمة النقض أن تنظر يف املوضوع باعتبار أن نظرها يف القضية 

 من قانون املسطرة 518 وذلك مبوجب املادة يقتصر على اجلانب القانوين
اجلنائية، واحملكمة املختصة يف القضايا اجلنحية هي غرفة اجلنح االستئنافية 
مبحكمة االستئناف اليت أصدرت املقرر املطعون فيه، ويف قضايا اجلنايات هي 
غرفة اجلنايات االستئنافية اليت أصدرت املقرر املطعون فيه كذلك، ما مل 
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 األمر باالختصاص فتحال القضية على احملكمة املختصة كأن حتال يتعلق
  .القضية على احملكمة العسكرية يف قضية نظرت فيها احملكمة العادية خطأ

وجتب اإلشارة إىل أن اإلحالة تتم إىل غرفة اجلنايات االستئنافية حىت وإن 
نتيجة انصب النقض على جرمية ذات طبيعة جنحية بتت فيها غرفة اجلنايات 

  .عرض جرائم مرتبطة عليها
وقد تتم اإلحالة إىل حمكمة أول درجة واجبة إذا مل تستنفد هذه احملكمة 
واليتها لنظر النزاع، وذلك احرتاما ملبدأ التقاضي على درجتني، كأن يكون احلكم 
الصادر عن حمكمة أول درجة غري فاصل يف املوضوع وتتصدى احملكمة 

فإنه يتعني على حمكمة النقض إحالة الدعوى إىل االستئنافية للموضوع خطأ 
  .1حمكمة أول درجة ألنها مل تستنفد بعد واليتها يف الفصل يف الدعوى

وجتب اإلشارة أيضا إال أنه عقب صدور قانون املسطرة اجلنائية طرأ 
إشكال فيما يتعلق باحملكمة اجلنائية املختصة بعد صدور قرار النقض مع 

اجلنايات االبتدائية أم غرفة اجلنايات االستئنافية؟، اإلحالة، هل هي غرفة 
فصدر قرار عن اجمللس األعلى حسم يف هذا اجلدال بأن اعترب احملكمة الثانية 

  . 2هي صاحبة االختصاص
واألصل أن حتال القضية على نفس احملكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى 

رر حمكمة النقض إحالة غري اليت سبق أن بتت يف القضية، إال أنه استثناء قد تق
القضية على حمكمة أخرى غري اليت أصدرت القرار املطعون فيه تكون من نفس 

، ومىت متت اإلحالة على نفس )ج.م. من ق550املادة (نوع ودرجة احملكمة األوىل 
احملكمة فإن اهليئة اليت تنظر يف القضية من جديد ينبغي أن تتشكل من قضاة 

  . أن بتوا يف جوهر القضيةغري القضاة الذين سبق هلم
ج، فإن عدم أهلية القاضي للبت يف القضية .م. من ق297ومبوجب املادة 

مشروط بأن يكون قد بت يف موضوعها، وواضح يف هذا املقتضى أن بت القاضي 
يف غري موضوع الدعوى كاألحكام التمهيدية أو السراح املؤقت أو جمرد تكملة 

ليت مل يصدر خالهلا القرار يف موضوع الدعوى تشكيل اهليئة يف إحدى اجللسات ا

                                                 

 .870 ص – الدكتور حامد الشريف النقض اجلنائي ‐  1

 منشور بكتاب 2003‐10‐908:  ملف جنائي عدد2004 مارس 9 وتاريخ 463/1 قرار اجملس األعلى عدد ‐  2
  .115 مع التعليق على القرار بالصفحة 111 ص –اجلزء الثالث –قرارات اجمللس األعلى بغرفتني 
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ال يشكل تنافيا، وبالتايل ال يعترب ذلك القاضي ممنوعا من االنضمام هليئة حمكمة 
  .اإلحالة

وتنص املادة املذكورة على عدم جواز مشاركة قاضي التحقيق وال ممثل 
أن النيابة العامة الذي أصبح فيما بعد قاضيا للموضوع يف إصدار قرار سبق 

مارس فيها الدعوى العمومية، وبالتايل فإن حمكمة اإلحالة ال ميكن أن تتشكل من 
قضاة سبق أن بتوا يف موضوع القضية وال من قضاة التحقيق أو النيابة العامة 

  .الذين سبق أن أجروا حتقيقا أو مارسوا الدعوى العمومية يف ذات القضية
  حالةوضعية اخلصوم أمام قضاء اإل: املبحث الثاين

إن أطراف اخلصومة أمام قضاء اإلحالة هم أنفسهم من كانوا أطرافا أمام 
القضاء الذي أصدر احلكم املنقوض، ذلك أن حمكمة اإلحالة حتل حمل احملكمة 
اليت سبق أن أصدرت القرار احملكوم بنقضه، وبالتايل فإن الدعوى تنحصر بني 

  .من كان طرفا أمام القضاء األول
لذين كانوا أطرافا أمام غرفة اجلنايات احملكوم بنقض مث إن األشخاص ا

قرارها ومل يكونوا كذلك أمام حمكمة النقض ميكنهم أن يتدخلوا أمام قضاء 
اإلحالة، وميكن استدعاؤهم يف اخلصومة اجلديدة وذلك مىت مس النقض 

، مع مراعاة أن األشخاص الذين مل يكونوا أطرافا يف الطعن بالنقض 3حقوقهم
نوا بالنقض ضد احلكم الصادر عن القضاء املنقوض قراره ليس هلم أن ومل يطع

  .4يتقدموا بطلبات ألول مرة أمام قضاء اإلحالة باعتبارها طلبات جديدة
ويعود اخلصوم أمام حمكمة اإلحالة إىل نفس املراكز الذي كانوا عليها قبل 

دمي مجيع إصدار احلكم املنقوض بالنسبة للجزء الذي مت نقضه، وحيق هلم تق
  .الطلبات و الدفوع وأوجه الدفاع إال ما سقط احلق فيه

كذلك فإن أوجه الدفاع اليت سبق للقرار املنقوض أن رفضها جيوز للخصم 
الذي كسب النقض أن يقدمها من جديد أمام قضاء النقض، ما مل يكن قضاء 

  .النقض قد فصل فيها ولو ضمنيا
يتقدم من جديد بأوجه وميكن للخصم الذي كسب الطعن بالنقض أن 

الدفاع اليت رفضها القرار املنقوض طاملا أن قرار النقض مل يفصل يف تلك 
الدفوع، كما أن للخصوم أن يتمسكوا أمام قضاء اإلحالة بالقوانني املوضوعية 
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اجلديدة اليت تقبل التطبيق على اخلصومات القائمة واليت مل يصدر فيها بعد 
به أو بقوانني كانت مطبقة من قبل على أوجه حكم حائز لقوة الشيء املقضي 

  .5دفاعهم ودفوعهم
 ملف جنائي 1/2/2006 بتاريخ 9‐161وقد جاء يف قرار حمكمة النقض عدد 

 جوابا عن وسيلة أثارها الوكيل العام للملك لدى حمكمة 05‐5292عدد 
 "ج ينص على أنه .م. من ق554إن الفصل : " االستئناف بأكادير واليت ورد فيها

يتعني على احملكمة اليت أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار 
، وأن النقطة اليت بت "اجمللس األعلى فيما يرجع للنقطة القانونية اليت بت فيها

فيها اجمللس األعلى هي عدم جواب احملكمة عن الدفع حبالة الدفاع الشرعي، 
 من نقط القرار كحالة وهو نقض جزئي يتعلق بهذه النقطة فقط دون سواها

توفر ظروف التخفيف مثال، وأن حمكمة اإلحالة مل تتقيد بالنقطة اليت بت فيها 
اجمللس األعلى وإمنا بتت يف نقطة أخرى تتمثل يف حالة توفر ظروف التخفيف، 
وخفضت بذلك العقوبة إىل اثنيت عشرة سنة سجنا رغم أن النقض ال ينشر 

الشأن بالنسبة للطعن باالستئناف، ورغم أن الدعوى أمامها من جديد كما هو 
هذه النقطة مل تكن حمل أي طعن بالنقض لكي يبت فيها اجمللس األعلى، 
فتكون نهائية بعدما مت التصديق عليها بقرار اجمللس الصادر سابقا بالنقض 
الذي هو مبثابة نقض جزئي، وأن الصنيع الذي نهجته احملكمة فيه خرق للفصل 

 يف استعمال السلطة مما يناسب معه نقض القرار املطعون احملتج به وشطط
لكن حيث إنه «: فكان جواب حمكمة النقض يف قرارها املذكور. »فيه وإبطاله

خالفا ملا نعته الوسيلة فإن النقض بالنسبة لنازلة احلال كلي يعيد األطراف من 
ار املطعون جديد إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل طلب النقض، وطاملا أن القر

فيه بعد أن أعاد مناقشة القضية من جديد بعد النقض وتقيد مبا سبق للمجلس 
األعلى أن نقض بسببه قرار احملكمة السابق فيما خيص عدم اجلواب عن الدفع 

 ملا قضت بالعقوبة املذكورة بعد ‐ أي احملكمة –حبالة الدفاع الشرعي، فإنها 
ائع النازلة حبكم ما هلا من سلطة يف هذا مساعها ملا أثري أمامها وتقييمها لوق

الصدد بقوة القانون مل يكن يف صنيعها هذا ما يعاب عليها ومل خترق الفصل 
 .»احملتج به أو تفرط يف سلطتها وتبقى الوسيلة على غري أساس
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  نطاق سلطات حمكمة اإلحالة: املبحث الثالث
الة إليها القضية إن حمكمة اإلحالة كما سبق بيان ذلك هي احملكمة احمل

بعد النقض سواء كان شامال لكل ما قضى به القرار أو جزئيا مقتصرا على 
جانب منه، وهذه احملكمة مبجرد وضع يدها على القضية وهي مشكلة كما متت 
اإلشارة إىل ذلك من قضاة غري القضاة الذين سبق هلم البت يف موضوع الدعوى 

ات حتريكها، تسرتد سلطتها وهي ذات أو أجروا حتقيقا فيها أو باشروا إجراء
السلطات اليت كانت للمحكمة اليت أصدرت القرار املنقوض، فيعاد طرح 
القضية من جديد وتنظر من جديد يف الوقائع والقانون وتتلقى الدفوع وأوجه 

  .الدفاع من اخلصوم حىت ولو كانت جديدة مل يسبق إثارتها من قبل
ر الوقائع على غري النحو الذي قدر من وحملكمة اإلحالة سلطة إعادة تقدي

قبل يف القرار املنقوض على ضوء فهم جديد مستخلص مما يثريه األطراف وما 
  .يعرض أمامها من حجج

إال أن حمكمة اإلحالة ال حيق هلا تبين القرار املنقوض واإلحالة عليه ألن 
ىل أن حمكمة هذا القرار أصبح كأن مل يكن من حيث حيثياته وبنائه، مع اإلشارة إ

 يف امللف 2002 فرباير 15 صادر بتاريخ 324النقض يف القرار املنشور أعاله عدد 
أنه ال جيوز حملكمة اإلحالة أن : " اعتربت 9725/6/6/2011‐24اجلنحي عدد 

تبين قضاءها بعد النقض على شهادة الشهود املعتمد عليهم يف القرار املنقوض 
دتهم حضوريا لتكوين قناعتها من خالهلا إال إذا استمعت إليهم وناقشت شها

  ".    بثبوت أو عدم ثبوت اجلرمية موضوع املتابعة
وعليه فإنه ميكن حملكمة اإلحالة أن تتخذ كافة إجراءات التحقيق اليت 
يراها جمدية يف إظهار احلقيقة، وهلا حرية اعتماد وسائل اإلثبات الصحيحة 

  . 6ليت يراها معقولةوتقديرها لكي تستخلص منها االستنتاجات ا
  :وترد على سلطة حمكمة اإلحالة بعض القيود خالل نظر الدعوى منها

  . ال ميكنها أن حتاكم املتهم عن تهمة جديدة‐1
 ال ميكنها النظر يف واقعة مل تكن احملكمة املنقوض حكمها تستطيع ‐2

 .النظر فيها

اجلزء الذي مل  إذا كان النقض جزئيا فال متلك حمكمة اإلحالة النظر يف ‐3
 .يشمله النقض
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ومن القيود األساسية الواردة على حرية حمكمة اإلحالة أثناء نظر الدعوى 
 .املعروضة أمامها قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه

إن حرية قضاء حمكمة اإلحالة يف تطبيق وتفسري القانون حيدها قيد هام 
 تطعن النيابة العامة يف احلكم، يتمثل يف حظر تشديد العقوبة على الطاعن إذا مل

  . 7ومن هنا تسود مجيع طرق الطعن قاعدة مفادها أنه ال يضار طاعن بطعنه
وعليه ال جيوز حملكمة اإلحالة مىت كان املتهم وحده هو من طلب النقض 
وصدر قرار حمكمة النقض لفائدته بنقض القرار املطعون فيه، أن تشدد العقوبة 

نقوض أو تضيف إليها عقوبة إضافية أو تزيد مقدار اليت تضمنها القرار امل
التعويض، أما إذا كان النقض حاصال بناء على طعن النيابة العامة فإنه ال مانع 

  .من تشديد العقوبة ولو كان احملكوم عليه قد طعن يف القرار بدوره
وجتب اإلشارة إىل أنه مىت حكم ابتدائيا على املتهم بعقوبة ما واستأنف 

املذكور دون النيابة العامة وصدر عن حمكمة االستئناف قرار بإلغاء احلكم 
احلكم االبتدائي أو بتعديله مبا فيه مصلحة املتهم، مث تقدمت النيابة العامة 
بالنقض وصدر النقض لصاحلها وأحيلت القضية على حمكمة اإلحالة، فإن هذه 

 بها احملكمة األخرية ال حيق هلا أن تصدر عقوبة أشد من تلك اليت حكمت
  .8االبتدائية واليت مل يكن حكمها موضوع طعن من النيابة العامة

  مدى التزام حمكمة اإلحالة بقرار حمكمة النقض: املبحث الرابع
ج على أنه يتعني على احملكمة اليت أحيلت إليها .م. من ق554نصت املادة 

طة القانونية القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار حمكمة النقض فيما يرجع للنق
إن املادة املذكورة وضعت قاعدة مبدئية تتجلى يف أن كل ما . اليت بت فيها

حسمت فيه حمكمة النقض تنحصر عنده سلطة حمكمة اإلحالة، فال جيوز هلا 
  .مناقشة أية مسألة حسمتها احملكمة املذكورة

وبتتبع مسار قضاء حمكمة النقض يتضح أن طبيعة قراراتها إما أن تكون 
ة مفسرة ملسألة قانونية أو منبهة خلرق إجراء مسطري، احلالة األوىل حامس

تتعلق يف الغالب بتفسري نص قانوين أو توضيح أركان جرمية ما ال تستقيم 
اجلرمية وبالتايل العقاب عليها إال بتوافرها، فإن حمكمة اإلحالة ال ميكن أن 

 أركانها، واحلالة الثانية تقضي بالعقوبة إال إذا اقتنعت باستجماع اجلرمية لكافة
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تتعلق خبرق إجراء مسطري كعدم اإلشارة إىل العناصر التكوينية للجرمية أو 
عدم إبراز التعليل الواقعي أو عدم اجلواب عن الدفوع اليت يثريها األطراف، 
فتكون حمكمة اإلحالة يف هذه احلالة ملزمة بتدارك ما اعرتى القرار املنقوض 

وتعمد إىل إبراز عناصر اجلرمية أو بيان الظروف املشددة من نقص يف التعليل، 
املقرتنة باجلرمية أو باجلواب عن الدفوع املثارة، وهي يف هذه احلالة تكسب 
حرية مطلقة يف تقدير الوقائع واحلجج واستخالص توافر العناصر التكوينية 

ق يف للجرمية من عدمه، فمىت تبني هلا أن العناصر غري متوفرة يكون هلا احل
احلكم بالرباءة، وهلا أيضا أن جتيب عما أغفله القرار املنقوض من دفوع سواء 
باإلجياب أو بالنفي كالقول بوجود حالة الدفاع الشرعي أو عدم وجوده أو 
إعطاء تعليل قانوين ملوقف احملكمة من استبعاده، وال ينبغي أن يفهم من قرار 

فر حالة الدفاع الشرعي مثال أو حمكمة النقض بعدم اجلواب عن الدفع حول تو
عدم صحة تعليل احملكمة النتفائه أن حمكمة النقض أقرت وجوده أو عدم 
وجوده وإمنا ينبغي أن تعمل احملكمة على اجلواب عن مثل ذلك الدفع سواء 

  .باإلجياب أو الرفض
وما ينبغي اإلشارة إليه أنه مىت مت النقض إلغفال القيام بإجراء من إجراءات 

طرة فإن حمكمة اإلحالة، جيب أن تتدارك ذلك اإلغفال أو السهو، وأال املس
تقتصر على مثل هذا اإلجراء فقط وإمنا يتعني عليها إعادة اإلجراءات من جديد 
كما هو مشار إليه يف املبحث السابق حول سلطات حمكمة اإلحالة وذلك 

وقائع وتطبيق باالستماع إىل األطراف وما يثريونه من دفوع وإعادة تقييم ال
  .القانون السليم مع مراعاة النقطة القانونية اليت بتت فيها حمكمة النقض

ج على أنه إذا أبطل مقرر، فإن الطعن بالنقض .م. من ق557وتنص املادة 
يف املقرر الذي يصدر بعد ذلك يف نفس القضية وبني نفس األطراف الذين قدموا 

ل يعرض على غرفتني جمتمعتني طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائ
ومؤدى ذلك أن حمكمة اإلحالة مىت جتاوزت ما . مبحكمة النقض قصد البت فيه

قضى به قرار حمكمة النقض ومل تلتزم بالنقطة القانونية اليت بت فيها، فإنه بعد 
النقض من جديد حول نفس املوضوع تعرض القضية على غرفتني جمتمعتني 

  .من غرف احملكمة املذكورة
ويف القانون الفرنسي يتمتع قضاء اإلحالة بالسلطة املطلقة يف إعطاء احلل 
القانوين الذي يراه مناسبا للنزاع، فهو ال يتقيد حبكم حمكمة النقض، ويفصل يف 
القضية مبنتهى احلرية، فله أن يأخذ حبكم حمكمة النقض أو أن يأخذ برأي 

هذه احلالة يعرض النقض مستقل وله أن يصر على احلكم الذي مت نقضه، ويف 
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املقدم من جديد على اجلمعية العمومية حملكمة النقض اليت هلا أن تصدر حكما 
بالرفض أو النقض مع إحالة جديدة أو بدون إحالة، وذلك على خالف القضاء 
املصري الذي يلزم حمكمة اإلحالة بالتقيد باملسألة القانونية اليت بتت فيها 

  . يف القانون املغريبحمكمة النقض كما هو الشأن
 إن حمكمة اإلحالة احملالة إليها القضية الصادر بشأنها قرار :خالصة 

حمكمة النقض بنقض قرار جنائي سابق صادر عن غرفة اجلنايات االستئنافية أو 
غرفة اجلنح االستئنافية متلك السلطة املطلقة إلعادة البت يف القضية على 

لحجج وتطبيق للقانون، مع التزام حمكمة ضوء تقدير جديد للوقائع وتقييم ل
اإلحالة بالنقطة القانونية اليت بتت فيها حمكمة النقض أو حسمت فيها، إال أن 
ذلك ال مينع احملكمة املذكورة من إعادة مناقشة القضية واالستماع من جديد 
ألطرافها والشهود وأن تأخذ باإلجراءات السابقة للمحكمة املنقوض قرارها، 

ت على وجه صحيح ومل تقض حمكمة النقض بعدم صحتها أو نقض واليت مت
القرار على أساسها، وأن حترتم كل املقتضيات القانونية تفاديا لإلبطال ال سيما 

ج مع احرتام قاعدة عدم .م. من ق370 و365تلك املنصوص عليها يف املادتني 
 الطعن جواز أن يضار الطاعن بطعنه مىت كان احملكوم عليه هو وحده صاحب

واملستفيد منه، وإن عدم التزام حمكمة اإلحالة بقرار حمكمة النقض خبصوص 
النقطة القانونية اليت بتت فيها وحسمت فيها بشكل قطعي، توجب عرض 
القضية بعد النقض من جديد على غرفتني من غرف حمكمة النقض طبقا 

 النقض ج، وإن كنا نفضل يف هذه احلالة ختويل حمكمة.م. من ق557للمادة 
  ./. صالحية التصدي للقضية
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  1168القرار عدد 

  2011  أكتوبر 27 الصادر بتاريخ
  8627/6/8/2011عدد  نحياجللف يف امل

 

 

  . تشديد– العقوبة ‐العنف ضد الزوجة 
 من جمموعة القانون اجلنائي شدد 404إن املشرع بتعديله الفصل 

جرحا أو أي نوع آخر العقوبة املقررة يف حق كل من ارتكب عمدا ضربا أو 
من العنف أو اإليذاء ضد  زوجه، وعلى احملكمة الزجرية أن تتقيد يف 
إيقاعها العقوبة على اجلاين باحلكم بضعف العقوبة املقررة حلاالت 

 منه، وإذا ما 401 و400العنف أو اإليذاء املنصوص عليها يف الفصلني 
اد تعليل خاص قدرت متتيع الزوج اجلاين بظروف التخفيف فعليها إير
  .بذلك، وال يغين عنه تعليل إيقاف تنفيذ العقوبة إن قضي به

  نقض وإحالة
  باسم جاللة امللك 

  وطبقا للقانون
يف شأن وسيلة النقض الفريدة املتخذة من اخلرق اجلوهري للقانون 

 من 534 و370 و365ونقصان التعليل املوازي النعدامه عمال مبقتضيات املواد 
اجلنائية، ذلك أن الثابت من وثائق امللف أن األفعال اليت ارتكبها قانون املسطرة 

املطلوب يف النقض تكتسي طابع اخلطورة عندما اعتدى على زوجته بالضرب 
وأصابها جبروح بليغة، وأن القرار املطعون فيه حني عدل عقوبة احلبس جبعلها 

لوب يف النقض، موقوفة التنفيذ مل يراع خطورة األفعال املرتكبة من طرف املط
 من القانون اجلنائي الذي يقضي 141ويكون بالتايل خارقا ملقتضيات الفصل 

مبراعاة خطورة الفعل وشخصية املتهم عند حتديد العقوبة وتقديرها يف حديها 
 . واألقصى األمر الذي يعرض القرار املطعون فيه للنقض واإلبطالاألدىن
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  . اجلنائي من القانون404 و400بناء على الفصلني 
من ارتكب عمدا ضد غريه " يف فقرته األوىل فإنه 400حيث مبقتضى الفصل 

، يعاقب باحلبس من شهر واحد إىل ...جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف
  ....". درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط500 إىل 200سنة وغرامة من 

ب كل من ارتكب عمدا يعاق" املشار إليه أعاله فإنه 404ومبقتضى الفصل 
 يف احلاالت ‐1... ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه... ضربا أو جرحا

، ضعف العقوبة املقررة لكل حالة، 401 و400املنصوص عليها يف الفصلني 
  ...".حسب التفصيالت املشار إليها فيه

وحيث إن حمكمة االستئناف مصدرة القرار املطعون فيه عندما أدانت 
 400ب يف النقض من أجل جنحة العنف ضد الزوجة طبقا للفصلني املطلو

 درهم غرامة نافذة بعد 500 وعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و404و
تعديلها لعقوبة احلبس كما ورد يف منطوق قرارها دون أن تلتزم مبقتضيات البند 

قض بضعف  اآلنف الذكر، وذلك مبعاقبة املطلوب يف الن404األول من الفصل 
 من القانون اجلنائي، تكون قد خرقت هذه 400/1العقوبة املقررة يف الفصل 

املقتضيات القانونية خاصة وأنه ال يثبت ال من تنصيصات القرار املطعون فيه 
وال من احلكم االبتدائي املؤيد به مبدئيا ما يفيد متتيع املطلوب بظروف 

فض للعقوبة تربر به نزوهلا عن التخفيف مع تعليل ذلك أو وجود عذر قانوين خم
، تبعا للحالة املنصوص عليها يف 404احلد األدىن للعقوبة املقررة يف الفصل 

 من القانون اجلنائي علما أن تعليل احملكمة 400الفقرة األوىل من الفصل 
املذكورة بوقف نفاذ عقوبة احلبس ال يغنيها عن إيراد تعليل خاص تعلل به 

التخفيف، األمر الذي تكون معه قد خرقت القانون متتيع املتهم بظروف 
 .وعرضت قرارها للنقض واإلبطال يف جانبه املتعلق بالدعوى العمومية

  
  من أجـلـه

   . بنقض القرار املطعون فيهت حمكمة النقضقض
 –السيد الطاهر اجلباري :  املقرر–السيدة حكمة السحيسح : الرئيس

   .السيد حممد الفالحي: احملامي العام
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  701القرار عدد 

  2011  غشت17الصادر بتاريخ 
  5483/6/1/2011عدد  يف امللف اجلنحي

 

 

  . استجواب املتهم‐ حدود اإلنابة القضائية ‐قاضي التحقيق 
يتعني على قاضي التحقيق  أن جيري أعمال التحقيق بنفسه يف 
 القضية املعروضة عليه، غري أنه يسوغ له أن يطلب بواسطة إنابة قضائية

من أي قاض آخر للتحقيق أو أي قاض أو أي ضابط من ضباط الشرطة 
القضائية القيام بإجراء ما يراه الزما من أعمال التحقيق، إال أن اإلنابة 

 من 2القضائية املنفذة من هذا األخري مقيدة يف حدود ما تقرره الفقرة 
 له  من قانون املسطرة اجلنائية اليت تنص على أنه ال جيوز190املادة 

  . استجواب املتهم ومواجهته مع غريه، وإذا أجري ذلك فإن مآله البطالن
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
يف شأن وسيلة النقض األوىل والفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية 
املستدل بهما جمتمعني املتخذة أوالهما من الشطط يف استعمال السلطة، ذلك 

 من قانون املسطرة اجلنائية أن 189 و86قرتها األوىل و يف ف75أنه يؤخذ من املواد 
سلطة ومهمة التحقيق مع املتهمني حمصورة يف قاضي التحقيق، وال خترج عن 

 189 من املادة 2 و1واليته إال ضمن الشروط والقيود واحلدود املبينة يف الفقرتني 
ب ضمن دائرة املذكورة، واللتني يستفاد منهما أن بإمكان قاضي التحقيق أن ينتد

واليته قاضيا آخر أو ضابطا للشرطة، أما خارج دائرة واليته فال ميكن له انتداب 
ضابط شرطة، وقاضي التحقيق عندما استجاب مللتمس السيد الوكيل العام 
للملك بانتداب ضابط شرطة خارج دائرة حمكمة االستئناف بتطوان ليقوم بعمل 

، وكذلك غرفة املشورة يف قرارها من أعمال التحقيق يكون قد خرق القانون
املطلوب نقضه عندما مل تستجب لطلب بطالن اإلنابة املذكورة وبطالن ما 
تالها من إجراءات تكون قد جتاوزت سلطتها وعرضت قرارها للنقض واإلبطال 
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 من قانون 534بسبب الشطط يف استعمال السلطة كما هو واضح من املادة 
  .املسطرة اجلنائية
نيهما من خرق القانون، ذلك أنه مبوجب الفقرة الثانية من املادة واملتخذ ثا

ال ميكن لضباط الشرطة القضائية ... « من قانون املسطرة اجلنائية 190
، وأن الثابت من حمضر االستنطاق الذي »...استجواب املتهم ومواجهته مع غريه

وجه إليه من أجنزه ضابط الشرطة بالفرقة الوطنية، استنادا إىل االنتداب امل
طرف السيد قاضي التحقيق أنه قام باستنطاق الطالب وكأنه قاضي حتقيق، 

 من قانون املسطرة اجلنائية وهو خرق 190األمر الذي يشكل خرقا للمادة 
ينسحب على القرار املطعون فيه القاضي برفض طلب التصريح ببطالن 

  .اإلجراء املذكور، مما يعرضه للنقض واإلبطال
 من قانون املسطرة اجلنائية اليت تنص على 190قتضيات املادة بناء على م

ميارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية املنتدبون لتنفيذ اإلنابة «: ما يلي
  .القضائية، ضمن حدود هذه اإلنابة، مجيع السلطات املخولة لقاضي التحقيق
ه مع غري أنه ال ميكن لضباط الشرطة القضائية استجواب املتهم ومواجهت

  . »...غريه،
  :وحيث علل القرار املطعون فيه ما قضى به مبا يلي

ج فإنه ميكن للنيابة العامة عند .م. من ق189حيث إنه وطبقا للفصل  «
وضعها ملتمس بفتح حتقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء يفيد 

 املتهم إلظهار احلقيقة وبأي إجراء ضروري للحفاظ على األمن، وخاصة وضع
  ).هكذا(رهن إشارة العدالة 

وحيث إنه بالرجوع إىل وثائق امللف يتضح بأن النيابة العامة ومبجرد إحالتها 
امللف على السيد قاضي التحقيق، تقدمت مبلتمس كتايب يرمي إىل إصدار إنابة 
قضائية للفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء قصد االستماع للمعين باألمر 

 ودقيق ونظرا خلطورة األفعال املنسوبة إليه، وأن السيد قاضي بشكل مفصل
التحقيق وبعد تأكده من هوية املتهم أودعه بالسجن مث أصدر انتدابا قضائيا 
للفرقة املذكورة حدد فيه املتابعات املسطرة يف حق املتهم وفصوهلا، كما أن 

السيد الضابط املنتدب والذي حرر احملضر قد أجنز ما كلف به من طرف 
قاضي التحقيق دون جتاوز ملا جاء يف اإلنابة، وبذلك يكون السيد قاضي التحقيق 

ج، وبالتايل يكون الطلب .م. ق189قد مارس ما خوله له املشرع يف إطار الفصل 
  .»غري مبين على أساس سليم ويتعني التصريح برفضه
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يق وحيث يتجلى من هذا التعليل ومن باقي وثائق امللف أن قاضي التحق
املنتدب عندما أصدر إنابة قضائية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد 

استنطاق املشبوه فيه يف حمضر مفصل خبصوص عالقته باألفعال موضوع (
 من قانون املسطرة اجلنائية 190، يكون قد طبق مقتضيات املادة )املتابعة

لثانية منها من عدم املنقولة أعاله تطبيقا سيئا، ومل يتقيد مبا متليه الفقرة ا
إمكانية استجواب املتهم من لدن ضباط الشرطة القضائية املنتدبني، كما أن 
احملكمة املطعون يف قرارها مل جتب عن الطلب املقدم إليها بشأن إبطال 
االنتداب املذكور وحمضر استنطاق املتهم من طرف الشرطة القضائية، 

 .فعرضت قرارها للنقض واإلبطال

  
  من أجـلـه

  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه
 احملامي –السيدة مجيلة الزعري :  املقرر–السيد الطيب أجنار : الرئيس

  .السيد املصطفى كاملي: العام
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  1243القرار عدد 

  2011  دجنرب 7 الصادر بتاريخ
  4441/6/5/2011عدد  يحناجللف يف امل

 

 

 صورة اخلطأ غري  حتديد‐ السلوك اإلجرامي ‐القتل اخلطأ 
 .العمدي

  مادامت احملكمة الزجرية قد قررت إدانة صاحب البناء عن القتل 
اخلطأ الناتج عن انهيار عمارة جماورة لورش بنائه بسبب أشغال احلفر 
فإنه كان عليها أن تربز يف تعليلها القانوين والواقعي ما هو العمل أو 

 يعكس إحدى صور اخلطأ االمتناع عن العمل املقرتف من طرفه،  والذي
 من القانون اجلنائي، واملتجلية 433 و432املنصوص عليها يف الفصلني 

حتديدا يف عدم التبصر أو عدم االحتياط أو عدم االنتباه أو اإلهمال أو 
عدم مراعاة النظم والقوانني، وأن جتيب عن دفعه بانتفاء مسؤوليته 

تصة حتت إشراف مهندس اجلنائية بكونه عهد بأشغال احلفر ملقاولة خم
مسؤول، وملا مل تفعل فإن تعليل قرارها يكون مشوبا بالقصور املوجب 

  .لنقضه
 نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

يف شأن وسيليت النقض األوىل والثانية املتخذتني من فساد التعليل بعدم 
 حيثياته خرقا ارتكاز القرار املطعون فيه على أسباب قانونية سليمة وتناقض

 370 و365لقاعدة مسطرية جوهرية ورد التنصيص عليها ضمن قواعد املادتني 
ج، ومن عدم االرتكاز على أساس قانوين وواقعي واملس حبقوق الدفاع .م.من ق

بعدم اجلواب على حجج الطاعنة وحتريف الوقائع خرقا للمادتني املذكورتني، 
لقتل اخلطأ واجلرح اخلطأ واملشاركة ذلك أن احملكمة أدانت الطاعنة من أجل ا

استنادا إىل علل فاسدة ومتناقضة، فقد ورد يف الصفحة السابعة من القرار 
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لكن حيث من الثابت حسب وثائق امللف والوقائع الثابتة : "املطعون فيه ما نصه
من النزاع، أنه رغم علم الظنينة بعدم وجود قبو بالعمارة اجملاورة لبقعتها فقد 

ىل مباشرة أشغال احلفر متهيدا لبناء عمارة دون اختاذ االحتياطات بادرت إ
الالزمة ودون مراعاة النظم والقوانني، إذ مل تعمل على إخبار املهندس املشرف 
على املشروع بانطالق األشغال ومل تقم بدراسة الرتبة ومل تتخذ االحتياطات 

ه بالرجوع إىل حيثيات غري أن". …اليت من شأنها احليلولة دون انهيار العمارة
نفس القرار حينما قضى بعدم قبول متابعة النيابة العامة للعارضة من أجل 
خمالفة قانون التعمري، يتبني أن احملكمة أسست قضاءها بهذا اخلصوص على 
عدم وجود أي دليل على خمالفة العارضة لقانون التعمري بواسطة حمضر حمرر 

اقبة وضبط مثل هذه املخالفات، لذلك من طرف أعوان السلطة املكلفني مبر
فإنه أمام عدم قيام هذه املخالفة النعدام أي دليل يثبت عدم مراعاتها للنظم 
والقوانني املعمول بها يف ميدان التعمري، فإن العارضة تتساءل عن احلجة 
املعتمدة يف إدانتها من أجل القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ، كما أن علة عدم إخبار 

للمهندس املشرف على املشروع تنطوي على تناقض مع باقي العلل الطاعنة 
وخاصة تلك اليت اعتمدتها احملكمة يف براءتها من جنحة صنع وثيقة طبقا 

حيث إن الوقائع الثابتة من النزاع ظلت خالية مما : " ج بالقول. من ق366للفصل 
 غري صحيحة يفيد تورط الظنينة يف أي فعل ميكن اعتباره صنعا لوثيقة بوقائع

أو مشاركة يف ذلك أو حىت استعماال لتلك الوثيقة رغم علمها بطبيعتها، وبالغ 
افتتاح الورش حمل النزاع فضال عن كونه جمرد رسالة إخبار بعيدة عن 

ج فقد تضمنت وقائع صحيحة تتمثل يف اإلشارة إىل . من ق366مقتضيات الفصل 
لفعلي واحلقيقي النطالق أشغال  وهو التاريخ ا20/2/2000بدء األشغال بتاريخ 

الورش، مما جيعل متابعة النيابة العامة بهذا اخلصوص غري مرتكزة على أساس 
سليم وجمردة من كل إثبات، واحلكم االبتدائي بقضائه بإدانة الظنينة من أجل 
صنع وثيقة تتضمن وقائع غري صحيحة واستعماهلا يكون قد جانب الصواب مما 

فإذا كانت هذه الوثيقة ".  ذلك والتصريح برباءتها من ذلكيتعني معه إلغاؤه يف
صحيحة فإن الذي أصدرها هو املهندس املشرف على الورش مما يفيد أن علمه 
بالشروع يف عمليات احلفر قد حتقق مكانا وزمانا، ومن مت كانت العارضة متحللة 

من ضرورة من هذا االلتزام ما دام أنها تصرفت مبا تفرضه القوانني واألنظمة 
إسناد مثل هذه األشغال إىل ذوي االختصاص وما دام ثبت مبقتضى كناش الورش 

وعليه فإن . أن املهندس قد أذن هلا بالشروع يف أعمال الورش والتزم مبراقبته
العارضة تنعى على القرار املطعون فيه أنه أخذ بصحة البيانات الواردة يف 
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نع وثيقة وبرباءة املهندس كناش الورش حني قضى برباءتها من جنحة ص
املعماري، مث أعرض عن هذه العلة حينما قرر مؤاخذتها من أجل القتل اخلطأ 
واجلرح اخلطأ مما يشكل تناقضا جيعله فاسد التعليل ومنعدم األساس، مث إن 

حيث بعدم احتياط الظنينة : "القرار املطعون فيه قد أورد يف حيثياته ما يلي
لقوانني وشروعها يف احلفر جعل العمارة حمل النزاع وعدم مراعاتها للنظم وا

 أشخاص وجرح عدد آخر، األمر الذي يبقى معه 6تنهار، فقد تسببت يف مقتل 
احلكم االبتدائي املستأنف القاضي بإدانتها من أجل جنحيت القتل اخلطأ واجلرح 

ليت غري أنه بالرجوع إىل إحدى الوثائق احلامسة ا... ". اخلطأ مصادفا للصواب
وردت على السيد وكيل امللك ضمن أوراق الضابطة واملتعلقة مبحضر اجتماع 

 بأمر من السيد عامل صاحب اجلاللة على 26/2/2000اللجنة التقنية بتاريخ 
املنطقة لتدارس أسباب انهيار العمارة، يتبني من خالصة التقرير الذي أعدته 

 LPEEمومي للتجارب والدراسات اللجنة أن تقرير اخلربة اليت أجنزها املخترب الع
 أسباب أوهلا أعمال حفر القبو بالبقعة األرضية 7حصر أسباب انهيار العمارة يف 

 6 أمتار من جهة ميني العمارة املنهارة، مث أضاف التقرير 3 على عمق 12رقم 
أسباب أخرى منها ما يتعلق بالغش يف البناء احلاصل يف العمارة املنهارة ومنها ما 

ىل عدم حتمل الدعامات األساسية لثقل الطابقني الرابع واخلامس اللذين يرجع إ
فانطالقا من هذه احلقائق ترى . متت إضافتهما بالعمارة املنهارة بدون ترخيص

الطاعنة أن ما انتهى إليه القرار املطعون فيه مل يكن مبنيا على أساس ومل جيب 
 مل تقم بعملية احلفر بصفتها عما أثري من وسائل الدفاع رغم جديتها، فالعارضة

) ف(الشخصية بل أسندت ذلك مبوجب اتفاق إىل كل من الظنينني حممد 
اللذين اعرتفا يف مجيع أقواهلما متهيديا وقضائيا أنهما تعاقدا معها ) ك(وحممد 

ألجل القيام بعملية حفر قبو بالبقعة اليت متلكها بعد حصوهلا على ترخيص 
ة للقيام بذلك وأنهما استخدما هلذا الغرض آلة قانوين من السلطات احمللي

 وانتهى 20/2/2000للحفر، وشرع أحد العمال التابع هلما بإجناز املطلوب بتاريخ 
 حبضور ومراقبة املهندس املعماري الذي كان يطلع على 22/2/2000بتاريخ 

وكالة ومعلوم أن املسؤولية اجلنائية ال تقوم بال. سري األشغال بني الفينة واألخرى
خالف املسؤولية املدنية، وأن العارضة تعاقدت مع مقاولة مستقلة ماليا وإداريا 

وحممد ) ك(وال ختضع من حيث التسيري والتوجيه إال لسلطة الظنينني حممد 
وأن عملية احلفر متت بتوجيه من هذين األخريين وقد استندت الطاعنة يف ) ف(

ه اجمللس األعلى بهذا اخلصوص يف دفع مسؤوليتها اجلنائية إىل ما استقر علي
 يف امللف املدين عدد 9/10/2003 الصادر بتاريخ 2863قراره عدد 
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، غري أن القرار املطعون فيه خرج عن هذه املبادئ وقضى 1074/1/5/2003
برباءة من قام بعملية احلفر وأدان العارضة، مما جيعله فاسد التعليل وغري مبين 

  . واإلبطالعلى أساس صحيح ومعرضا للنقض
  :ج.م. من ق370 و365بناء على املادتني 

ج والبند الثالث .م. من ق365حيث جيب مبقتضى البند الثامن من املادة 
 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معلال من الناحيتني 370من املادة 

  .الواقعية والقانونية وإال كان باطال وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه
 إنه ملا كان املقرر قانونا أن جرائم القتل واجلرح خطأ تتحقق بعدم وحيث

التبصر أو عدم االحتياط أو عدم االنتباه أو اإلهمال أو عدم مراعاة النظم 
ج، فإن احملكمة ملزمة كلما . من ق433 و432والقوانني عمال مبقتضى الفصلني 

املرتكب من طرفه قررت إدانة املتهم من أجل هذه اجلرائم أن تبني السلوك 
والذي يعكس واقعا وقانونا إحدى صور اخلطأ املعددة يف الفصلني املذكورين، 
وعليه فإن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا اكتفت يف تعليل قرارها 

حيث بعدم : "بإدانة الطاعنة من أجل القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ بالقول
القوانني وشروعها يف احلفر جعل احتياط الظنينة وعدم مراعاتها للنظم و

فإنها مل تربز حسب هذا التعليل ما هو العمل أو ...". العمارة حمل النزاع تنهار
االمتناع عن العمل املقرتف من طرف الطاعنة والذي ينطوي على عدم 
االحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانني، خاصة وأنها مل تشرع يف عملية احلفر 

لكل املساطر التنظيمية املقررة يف هذا امليدان وأنها أسندت إال بعد استنفادها 
عملية احلفر ملقاولة خمتصة حتت إشراف مهندس خمتص األمر الذي جيعل 

 .قرارها واحلالة هذه مشوبا بالقصور يف التعليل وعرضة للنقض واإلبطال

  
  ألجـلـه

  .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
 احملامي –السيد حسن البكري :  املقرر–قادري السيد حسن ال: الرئيس

  .السيد أمحد مسموكي: العام
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  670 القرار عدد 

  2011  أكتوبر 27الصادر بتاريخ 
  6/11/2011 /3087‐94 عدداجلنحي لف يف امل

 

 

 بعد البت يف الدعوى – التأخر يف تقدميها –املطالبة باحلق املدين 
  .العمومية

 من قانون املسطرة اجلنائية تسمح 9لئن كانت مقتضيات املادة 
بإقامة الدعوى املدنية التابعة والدعوى العمومية يف آن واحد أمام 
احملكمة الزجرية فإن  حسن سري الدعويني معا يقتضي سري التحقيقات 
واإلجراءات فيهما سويا إىل أن يقع الفصل فيهما حبكم واحد، أما إذا تأخر 

يف تقدمي مطالبه املدنية، ومل يقدمها أحد املتضررين من الفعل اجلرمي 
إال بعد صدور حكم يف الدعوى العمومية، فإن احملكمة الزجرية تقضي 

 من قانون 354بعدم اختصاصها للبت يف مطالبه املدنية، ذلك أن املادة 
املسطرة اجلنائية  لئن مسحت بإقامة الدعوى املدنية يف سائر مراحل 

اختتام املناقشات، واملقصود بها حتديدا املسطرة إال أنها قيدتها لغاية 
  .  مناقشات الدعوى العمومية

  رفض الطلب
  باسم جاللة امللك 

  وطبقا للقانون
يف شأن وسيلة النقض الوحيدة املتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس 
قانوين سليم ونقصان التعليل، ذلك أن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه 

 احلكم االبتدائي فيما قضى به من عدم االختصاص يف اقتصرت على تأييد
 من قانون املسطرة اجلنائية املستند 354الدعوى املدنية التابعة، إال أن الفصل 

عليه يف إصدار القرار وإن كان ينص على إمكانية إقامة الدعوى املدنية يف سائر 
د من مراحل املسطرة إىل غاية اختتام املناقشات فإنه مل حيدد املقصو

املناقشات، أهي املتعلقة بالدعوى العمومية أم الدعوى املدنية التابعة، كما مل 
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يرتب أي جزاء يتعلق بتقدمي املطالب بعد البت يف الدعوى العمومية وقبل البت 
يف الدعوى املدنية ألن تقدمي العارضني ملطالبهم املدنية قبل البت ابتدائيا يف 

ذلك أثناء إجراءات القضية لدى احملكمة الدعوى املدنية التابعة وحصول 
االبتدائية جبعل النظر فيها قائما، إال أن احملكمة مل تشر ال من بعيد وال من 
قريب للدفوع املثارة وال إىل القرار االستئنايف املستظهر به والصادر عن نفس 

  .الغرفة يف نازلة مماثلة مما جيعلها متناقضة مع نفسها ويعرض القرار للنقض
 من قانون املسطرة اجلنائية فإن 387يث إنه طبقا ملقتضيات الفصل ح

طرح الدعوى املدنية على القضاء اجلنائي يقتضي سري التحقيقات واإلجراءات 
فيهما سويا إىل أن يقع الفصل فيهما حبكم واحد، على اعتبار أن احلكم الذي 

لدعوى املدنية يبت من الدعوى العمومية هو نفسه الذي يتطرق إىل الفصل يف ا
ويبت يف وجود الضرر الناشئ عن احلادثة وثبوت املسؤولية اجلنائية، وملا كان 
ثابتا يف ملف النازلة أن الطرف الطاعن مل يتدخل كطرف مدين ومل يتقدم 
مبطالبه إال بعد مناقشة الدعوى العمومية وصدور حكم بشأنها، فإن احملكمة 

 احلكم االبتدائي فيما قضى به من مصدرة القرار املطعون فيه عندما أيدت
أن : " عدم االختصاص يف الدعوى املدنية التابعة بتعليلها الذي أوردت فيه

 من قانون املسطرة اجلنائية الذي ينص على إمكانية إقامة الدعوى 9الفصل 
املدنية يف آن واحد أمام احملكمة الزجرية احملالة إليها الدعوى العمومية، وأن 

 نفس القانون منح الطرف املدين إمكانية إقامة الدعوى املدنية  من354الفصل 
، تكون قد عللت قرارها تعليال سليما سيما وأن "إىل غاية اختتام املناقشات 

املقصود باملناقشات حسب مفهوم الفصل املذكور مناقشات الدعوى العمومية، 
 .مما تكون معه الوسيلة على غري أساس

  
  لـهـمن أج

  .نقض برفض طلب النقضت حمكمة القض
السيدة بوخريس :  املقرر–السيدة الشياظمي السعدية : الرئيس

  .السيد عبد العزيز اهلاليل:  احملامي العام–فاطمة 
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  1278القرار عدد 
  2011  دجنرب 22الصادر بتاريخ 

  13254/6/9/2011يف امللف اجلنائي عد  د 
 

 

  .ديره سلطة احملكمة يف تق‐ االعرتاف –وسائل اإلثبات 
إن االعرتاف املعتد به يف إثبات اجلرمية هو االعرتاف املطابق 
للحقيقة والواقع، أما إذا ما تناقض مع وسائل إثبات أخرى، فعلى احملكمة 
الزجرية عند تقديرها له يف إطار السلطة املخولة هلا  مبقتضى املادة 

  . بظاهره من قانون املسطرة اجلنائية أن تنفذ إىل حقيقته وال تكتفي293
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك 
  وطبقا للقانون

يف شأن الوسيلة الفريدة املتخذة من انعدام األساس القانوين وانعدام 
التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على احملكمة املصدرة للقرار املطعون فيه 
إدانته بعلة أنه اعرتف متهيديا لدى الضابطة القضائية وأن الضحية تعرفت 

، مع أن الضحية تعرفت على األشخاص الثالثة الذين اقرتفوا السرقة يف عليه
حقها دون اإلشارة إىل شخص رابع، فضال على شهادة الشهود الذين أكدوا عدم 
تواجده أثناء ارتكاب اجلرمية، وأنه اعرتف مكرها لدى الضابطة القضائية وأنكر 

تكون قد عللت قرارها يف باقي املراحل، وإنها بعدم األخذ بهذه الدفوع ال 
  .فعرضته للنقض

   من قانون املسطرة اجلنائية 370 و365بناء على املادتني 
 من قانون املسطرة اجلنائية توجب يف فقرتها الثامنة أن 365حيث إن املادة 

حيتوي كل حكم أو قرار على األسباب الواقعية أو القانونية اليت ينبين عليها وإن 
نفسه تنص على أن األحكام والقرارات تكون باطلة إذا مل  من القانون 370املادة 

  .تكن معللة
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وحيث إن عدم اجلواب على مستنتجات األطراف املقدمة بصفة صحيحة 
  .يعترب نقصانا يف التعليل ينزل منزلة انعدامه

وحيث إن االعرتاف املعول عليه لتقدير الدليل هو االعرتاف املطابق 
لزجر عند تقديرهم هلذا االعرتاف طبقا للسلطة للحقيقة والواقع وإن لقضاة ا

 من قانون املسطرة اجلنائية أن ينفذوا إىل حقيقته دون 293املخولة هلم باملادة 
األخذ بظاهره، فعليهم إذا ما أثار املتهم أمامهم ما يطعن فيه بعدم مطابقة 
اعرتافه مبحضر الضابطة القضائية للحقيقة والواقع أن يعملوا على تقدير 
وسائل دفاعه ومطابقتها مع فحوى هذا االعرتاف لينتهوا إىل تكوين قناعتهم مبا 

 .إذا كان ذلك االعرتاف مطابقا للحقيقة أم ال

وحيث إنه ملا كان املتهم قد أثار أمام احملكمة املصدرة للقرار املطعون 
فيه ما يدعم به دفاعه بأنه مل حيضر واقعة السرقة، فإن هذه األخرية عندما 

تهمة السرقة بالتعدد والتهديد بالعنف ثابتة يف حق "لت قضاءها مبعاقبته بأن عل
املتهمني املذكورين بتعرف الضحية عليهما وعلى آلة التصوير اليت عثرت عليها 

، واحلال أن الضحية ومرافقها "باإلضافة إىل اعرتافهما التمهيدي... حبوزة الثالث
أشخاص تعرفت عليهم مبخفر أكدا أنها تعرضت للسرقة من طرف ثالثة 

الشرطة ومل يكن الطاعن من بينهم، فإنها بعدم تعليل ردها ملستنتجات الطاعن 
بهذا الصدد، ال تكون قد أبانت عن وجه اقتناعها بعدم صحة ما يطعن يف 
مطابقة االعرتاف للحقيقة، ومل تعمل على تقدير االعرتاف الذي استندت عليه 

 .ها غري مؤسس مما عرضه للنقضيف إدانة الطاعن، فكان قرار

 

  وألجـلـه
  .قضت حمكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه
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