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بسم  اهللا  الرمحن الرحيم   و صلى اهللا  و سلم  على موالنا 
رسول  اهللا   و على آله   و صحبه 

 

كلمة شكر 
 

ـه  مل يتح يف املاضي للمجلس األعلى أن يقوم بنشر القرارات اليت تصدر عن
حىت تكون احملاكم و احملامون وأساتذة القانون و مجيع من يهمــهم األمـر 
ــده مـن عمـل سـابق أو  على بينة من اجتهاده و يتتبعوا عن كثب ما يؤك
ــل التحريـر و شـهيد  حيدثه من اجتاه جديد يف القضاء و منذ أن أنشأ بط
ــه و نـور  اإلخالص ااهد األعظم جاللة حممد اخلامس قدس اهللا روح
ــه تنشـر بصفـة  ضرحيه الس األعلى مل تكن القرارات اليت تصدر عن
منتظمة و ال شاملة و كان القراء يطلعون عليها متفرقة يف بعض اــالت 
ــر يف كتـاب بعـد مـرور  بعد أن مير عليها حني من الدهر أو جتمع و تنش
ـة  سنتني أو ثالث كما وقع ذلك بالنسبة لألحكام الصادرة يف القضايا اإلداري
و القضايا اجلنائية و أهمية هذه اموعات غري خافية ملا تشـتمل عليـه 
ــات القيمـة إال أنـها  باإلضافة إىل نصوص األحكام من الفهارس و التعليق
ــرارات الـيت أصدرهـا  كانت تصدر متأخرة و مل تكن حمتوية على كل الق
ــي قسـط كبـري مـن  الس األعلى يف السنني العشر األخرية و هكذا بق
ــا اإلداريـة و بقـي سـائر  األحكام بدون نشر يف القضايا اجلنائية و القضاي
القرارات الصادرة يف امليدان املدين على أهميتها بدون مجع و ال تدويــن و 
ــراغ  لقد تنبه جاللة امللك أطال اهللا بقاءه و أدام عزه وتأييده إىل هذا الف
ــره العـايل  الذي مل يكن له سبب سوى قلة الوسائل فأصدر حفظه اهللا أم
باهللا لتاليف هذا اخللل و خصص له مبلغا ذا بال من مالــه اخلـاص الـذي 
ــعبه احملظـوظ و  وقفه على أعمال الرب و كل عمل صاحل يستفيد منه ش
بهذا مت طبع جزأين من جمموعة القضــاء اجلنـائي و جمموعـة القضـاء 

املدين و جزء من جمموعة القضاء اإلداري. 
ــه بصفـة  و اآلن تنفيذا لألوامر املولوية يقوم الس األعلى بنشر أحكام
منتظمة يف نشرة خاصة تتضمن أهــم القـرارات الصـادرة عنـه يف شـىت 
املناحي ليتسىن جلميع من يهمهم تطبيق القــانون أو تفسـريه أن يطلعـوا 
ــك حركـة  عليها و يتتبعوا اجتهاده القضائي فور صدوره مؤمال أن يثري ذل
ــات القانونيـة الـيت ميكـن  فكرية لدى الفقهاء و أن حيملهم على الدراس
ــدوره. و الفضـل يف هـذا كلـه راجـع  للمجلس األعلى أن يستفيد منها ب
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ــويل  لصاحب اجلاللة و املهابة امللك املعظم احلسن الثاين الذي ما فتئ ي
للقضاء عناية خاصة و رعاية فائقة شأن من أشرب حــب العـدل وغـذى 
بلبان اإلحسان و الفضل ، فلجاللته املنة العظمــى مـع جزيـل الشـكر و 

خالص الثناء . 
ــدل  و ال يفوتنا أن ننوه يف هذه املناسبة باجلهود اليت بذهلا معايل وزير الع
ــى بكـل  األستاذ إدريس السالوي لتسوية الصعوبات و إمداد الس األعل
ــروع اهلـام ، فلـه كذلـك  املساعدات اليت أعانت على حتقيق هذا املش

خالص شكرنا على ما أبداه من تفهم و اعتناء .  
ــني و حـامي محـى  و اهللا نسأل أن حيفظ مبنه و كرمه موالنا أمري املؤمن
ـهده و  امللة و الدين امللك الفذ جاللة احلسن الثاين و أن يقر عينه بويل ع

سائر أجناله الربرة الكرام إنه مسيع جميب . 
 الس األعلى 
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خطاب الرئيس األول 
 

نص اخلطاب الذي ألقاه معايل الرئيس األول السيد أمحــد أبـا حنيـين يف 
ـت  جلسة 7 أكتوبر 1968 مبناسبة حفلة افتتاح السنة القضائية 68 - 1969 حت
رئاسة صاحب اجلاللة امللك املعظم احلســن الثـاين حفظـه اهللا و قـد 
ــادر يف 6 ربيـع  تناول فيه بالبحث و التحليل احلكم اإلداري عدد 310 الص
ــني  الثاين 1388 موافق 3 يوليوز 1968 من الغرفتني األوىل و اإلدارية جمتمعت

و املنشور يف هذه اموعة ضمن األحكام اإلدارية . 
احلمد هللا  

و الصالة  و السالم على موالنا رســول  اهللا  و علـى آلـه  الطـاهرين و 
أصحابه املنعمني 

موالي صاحب اجلاللة 
ــا مسـرة و  يف كل سنة عندما حيل ميعاد افتتاح السنة القضائية تتجدد لن
ــى  بشرى ، و يكتسي جملسكم األعلى بهاء و فخرا ، مبا تضفيه جاللتكم عل
ــن  هذا احلفل برياستكم له من سامي التشريف ، و ناضر الرواء ، ما جيل ع

الوصف و االستقصاء ، و تعجز عن تصويره فنون البلغاء . 
ــها و مشوهلـا غـري كافيـة الن تـرتجم عنـد  إن األلفاظ مهما بلغت دقت
ــا  حضوركم بالس األعلى عما تراه أعيننا من منظر بهيج ، و يغمر قلوبن
من والء خالص وثيق ، و يدور على ألسنتنا من شكر جزيــل ، علـى هـذا 

اإلنعام اجلليل.  
ــد مـن الكـالم  إننا لنشعر أن يف قرارة أنفسنا عواطف و احساسات ال جت
وسيلة إىل الظهور ، و إن ما خياجلنا من عواطف املسرة و الثقة ، و األمـن 
و األمل ، و االفتخار و الوالء ، و اإلعجــاب و الوفـاء ، و غـري ذلـك ممـا 
يتداخل بينها أو حييط بها ، إن هي إال صدى لعظمتكم الــيت ال يسـتوعبها 
التعبري ، و ال تبلغ كنهها األلفاظ و ال تنحصر فيما تتجلى فيه من املظــاهر 

و األشكال.  
فمن عبقرية اخللق و اإلنشاء اليت يزدهر بها اقتصادنا ، و يرتفــع منونـا ، و 
ـظ  يندحر ختلفنا ، إىل دفاع مستميت عن حوزة بالدنا ، و جهاد مستمر حلف
كياننا و إعالء كلمتنا . و من تضحية تسرتخص كل غال ، و تســتهون كـل 
صعب ، لتسود احلرية و ينبسط الرجاء ، و يعم األمن و الرخاء ، إىل تربيــة 
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ـم  تدعو إىل سبيل الرشاد باحلكمة و املوعظة احلسنة اليت تزخر بها خطبك
، و تتبارى فيها أفعالكم و أقوالكم ، يف احملافل و الندوات داخــل البـالد و 
ــن أراد  خارجها ، فتنري طريق اهلدى و تشق حمجة اخلري و الغىن ،  لكل م

أن يقتدى خبري قدوة ، و يرتسم خطى أفضل قائد ، و أمين رائد . 
أمت اهللا عليكم و علينا يا موالي هذه النعمــة باتصاهلـا ، و أعظـم نفعـها 

بدوامها.  
موالي صاحب اجلاللة 

أصحاب املعايل  
أصحاب السعادة  

سادتــي 
ــل الـس  إن السنة القضائية اليت سنختمها اليوم شاهدت نشاطا يف عم
ــا طـرأ  األعلى ال يقل أهمية و فائدة عن نشاطه يف السنني املاضية رغم م
عليه من نقص يف عــدد القضـاة ، و اسـتمر عليـه مـن عجـز يف عـدد 
ــد  املساعدين الكفاة . و لقد سنحت له فرص متعددة كانت مواتية لتوطي
اخلطة اليت رمسها لتكييف القضاء بواقعنا املغريب ، و العدول به عن كــل 
ــه  اجتاه يقتدى بكيفية عمياء بالقضاء األجنيب ، الذي يتخذ دالئله و مربرات
ــروف  من تشريعاته و ظروفه اخلاصة به ، و املتميزة عما خنتص به من ظ
ــهدف إليـه مـن  وتشريع . فقد قضى مرحلة جديدة زاد بها يف متهيد ما ي
ــيت تسـتند علـى  استقالل يف الرأي ، و تفضيل األخذ بتقاليدنا املرعية ال

أمسى املبادئ يف ميدان العدل و اإلنصاف . 
ــى  و ليس املقام مبتسع للكالم على كل ما استجد من قضاء الس األعل
ـرض  و األسباب اليت دعته لتغيري وجهة نظره فيما عن له من املشاكل و ع
عليه من األقضية بل تكفي اإلشارة إىل أن الس األعلى اسرتشــادا مبـا 
ورد يف خطاب العرش الكرمي الذي ألقاه صاحب اجلاللــة و املهابـة يـوم 
ــى للقضايـا املتعلقـة  ثالث مارس األخري أعار يف هذه السنة أهمية عظم

باملوظفني ، و أعطاها مزيدا من التحري و العناية و التقدير . 
ــؤون املوظفـني  لقد قال حفظه اهللا يف خطابه الكرمي " و اهتماما منا بش
ــيت قررنـا أن  سواء كانت هذه الشؤون تتعلق باستقرارهم أو بالضمانات ال
يتمتعوا بها ، و ثقة منا بأن إطارات الدولة لــن تـألوا جـهدا يف اإلسـهام 
ـاء  بالنصيب الوافر من العمل على حتقيق براجمنا اهلادفة إىل النماء و الرخ
ــائر النصـوص األساسـية املتعلقـة  فقد أصدرنا خالل السنة املاضية س
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ــانب  بإصالح الوظيفة العمومية " .. إىل أن قال دام حفظه وعاله : " و جب
ــام جديـد  هذا فقد وافقنا على مشروع مرسوم ملكي سيسن مبقتضاه نظ
للتقاعد و املعاشات تراعى يف أحكامه متطلبات مغربة الوظيفة العموميـة 
ـاعي و  و يؤخذ فيه بعني االعتبار واقع البالد يف امليدان االقتصادي و االجتم
ــل اآلن ليتسـىن للموظفـني أن  ضرورة تبسيط املسطرة اجلاري بها العم
ــاعد  حيصلوا دون ما تأخري و ال متاطل على رواتب عند إحالتهم على التق
تفوق الرواتب اليت يكفلها هلم القانون الصادر يف عهد احلماية و احلجر ". 

ـس  هذه الروح الكرمية اليت تضمنها اخلطاب املولوي هي اليت أنارت للمجل
األعلى سبيل العمل الذي ينبغي أن تعاجل به قضايا املوظفني و تفصل بــها 
منازعاتهم مع اإلدارة عندما تسلك معهم سبيل الشدة و التطبيــق الضيـق 
للقوانني و الضوابط اليت ال ينبغي أن تقضي حرفيتها على حكمتها و علـى 
ما فيها من حيوية جتعلها تتكيف جهد املستطاع مع الظروف و األحــوال 
سعيا وراء حتقيق العدل يف أمسى معانيه واجتناب اجلور يف أخس مظـاهره 

 .
ــن جهـة و بنظـام  من تلك القضايا قضية هلا ارتباط مبسؤولية الدولة م

الوظيفة العمومية من جهة أخرى و هي هذه :  
خرج السيد حممد أعبودو و هو موظف من موظفي وزارة املالية يف مهمــة 
ــا موظـف آخـر ، و أثنـاء  إدارية و استعمل يف سفره سيارة للدولة يقوده
ــدوث عطـب أودى  الطريق ارتكب السائق عدة خمالفات كانت سببا يف ح
حبياة أعبودو و بعد ما توبع السائق لدى احملكمة اجلنحية حكمت عليــه 
ــة  بعقوبات متنوعة زجرا له على املخالفات اليت ارتكبها ، و كان من نتيج
ــال صغـار . فقـررت  احلادث املذكور أن اهلالك خلف أرملة و ستة أطف
ــل ثالثـة  اإلدارة منح األرملة و األطفال راتبا للمعاش قدره 300 درهم يف ك
ـال  أشهر . و أمام ضآلة هذا الراتب املعاشي مل جتد األرملة بدا يف تقييد مق
ــها عواقـب حـوادث السـري  على الدولة و شركة التأمني اليت تضمن عن
تطلب فيه أن حيكم هلا و حملاجرها أبناء اهلالك بتعويض الضرر احلــاصل 
هلم بسبب وفاة عائلهم الذي أصيب من جراء سري مرافق الدولــة . و قـد 
اعتمدت يف مقاهلا هذا على الفصل 79 من ظــهري االلتزامـات و العقـود . 
فراجت القضية أمام احملكمة العصرية بالدار البيضــاء . فحكمـت هلـا و 
ــني االعتبـار  ألبنائها بتعويض تكميلي مبلغه 90.000 درهم بعدما أخذت بع
الراتب املعاشي الذي كان منح هلم من طرف اإلدارة . و بعــد مـا أحيلـت 
ــت بإلغـاء احلكـم  القضية على حمكمة االستئناف بطلب من اإلدارة قض
ــل مـا  املستأنف لعلة أنه ال حق لألرملة و ال لليتامى فيما يطلبونه و أن ك
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جيب هلم هو راتب املعاش الذي منح هلم و أن صفة املوظف الــيت كـانت 
ــهري  للهالك متنعهم من القيام مبسؤولية الدولة مبقتضى الفصل 79 من ظ
ــه علـى نظـر  االلتزامات و العقود . فلم ترض األرملة هذا احلكم و أحالت

الس األعلى عن طريق طلب النقض . 
و أن مأتى هذا التباين الشاسع بــني احلكـم األول و احلكـم الثـاين هـو 
ــها  االختالف الواقع يف فهم النصوص التشريعية اليت طلب اخلصوم تطبيق
ـا  ، و مدى تأثر بعض القضاة باملغرب بالقضاء اإلداري الفرنسي سواء فيم

يرجع ملسؤولية الدولة أو فيما خيص تطبيق قانون املعاشات . 
ـات و  ففيما يرجع ملسؤولية الدولة يالحظ أن الفصل 79 من ظهري االلتزام
ـرح (أن  العقود يقرر مبدأ مسؤولية الدولة و اجلماعات العمومية عندما يص
ــها و  الدولة و البلديات مسؤولة عن الضرر احلاصل مباشرة من سري إدارت
ــها ) و الظـاهر الـذي  من األخطاء املصلحية املرتكبة من طرف موظفي
يؤخذ من هذا النص هو أن  ضمان الدولة للضرر واجب مبجرد مــا يكـون 
ناشئا بصفة مباشرة من العمل الذي تقوم به اإلدارة أو مــن عـدم القيـام 

بالعمل املنوط مبرافقها . 
ــبته إىل  فموجب املسؤولية إذا عنصران : األول حصول الضرر و الثاين نس
ــرا ثالثـا كوجـوب إثبـات  سري املرافق العمومية و ال يشرتط النص عنص
ــهري 12 غشـت  التفريط و يؤكد هذا الفهم ما جاء يف الفصل الثامن من ظ
ــا نصـه : (إن  1913 املتضمن للنظام القضائي الذي جاء يف فقرته األوىل م
احملاكم الفرنسية املنشأة يف إيالتنا الشريفة ختتــص وحدهـا يف املسـائل 
ــة إىل التصريـح بعمـارة ذمـة اإلدارات  اإلدارية بالنظر يف القضايا الرامي
العمومية إما بسبب تنفيذ صفقات أبرمتها أو بسبب أشــغال أمـرت بـها أو 
بسبب أي عمل قامت به وحصل منه ضرر للغري) فعموم اللفظ يف النــص 
ــى حصـول الضـرر و  األول و الثاين ال يرتك جماال لزيادة شرط ثالث عل
نسبته لعمل اإلدارة و ال يؤخذ منه كذلك إمكان التميــيز بـني املتضرريـن 
حبيث خيول للبعض حق القيام مبسؤولية الدولة و مينع منه البعض اآلخر 
ــام بوظيفـهم بسـبب سـري  كاملوظفني عندما حيصل هلم ضرر أثناء القي

املرافق اإلدارية .  
ــثر  و رغم وضوح النص املقرر ملسؤولية الدولة يف التشريع املغريب فقد ك
فيه اجلدال ، و تضاربت اآلراء ، و تباينت األحكام ، و صارت بســبب ذلـك 
مسألة مسؤولية السلطة العمومية من املسائل العويصــة الـيت ال يـهتدي 

فيها إىل رأي مسلم ، أو عمل مستقر . 
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فبعد أن كان االجتاه يف أول األمر يعطي للنص التشريعي املغريب مدلــوال 
ــؤولية موضوعيـة  يتفق مع ظاهر لفظه و جيعل من مسؤولية الدولة مس
ــر و  غري مقيدة بعنصر التفريط إذا بالقضاء املغريب يتحول عن هذا النظ
ــى  يفرض لثبوت املسؤولية اإلدارية إلتيان بالدليل على وجود الضرر و عل
ــبب بالسـبب و علـى تفريـط اإلدارة  ارتباطه بعمل اإلدارة ارتباط املس
ــيت جيـب  مضيقا بذلك اخلناق على املتضرر و مشتطا عليه يف احلجة ال
ــول حتـت  عليه توفريها للتوصل إىل نيل التعويض . و لقد وقع هذا التح
تأثري العمل القضائي اإلداري الفرنسي الذي كان يصدر عن جملس الدولــة 
ــة مشـاكل مسـؤولية السـلطة  . لقد عاجل هذا الس منذ سنني طويل
ــض اجتـهاده و مل يكـن  العمومية على أساس مبادئ و قواعد قررها مبح
يصدر فيها عن نصوص تشريعية سنت لتحديد مســؤولية اإلدارة و حصـر 
شروطها بصفة عامة و منذ صدور القرار الشهري املعروف بقــرار بالنكـو 
الذي أصدرته حمكمة تنازع اإلختصاص ، يعترب جملس الدولة الفرنسـي أن 
ــة و أن أحكامـها اخلصوصيـة  املسؤولية اإلدارية ليست بعامة و ال مطلق
ــق بـني حقـوق  ختتلف باختالف حاجات املرفق اإلداري و ضرورة التوفي
الدولة و حقوق األفراد يعين أنه ليس هلا قواعد قارة و أن القضـاء اإلداري 
ــها  له احلق أن يتصرف يف كل نازلة حبرية ال تقيدها السوابق و ال يراعى في
ــذه احلريـة يتمـيز القضـاء اإلداري  اإلشباع و األنظار . و باإلضافة إىل ه
الفرنسي بتأسيس املسؤولية اإلدارية على مبدأ التفريط ما عــدا يف بعـض 
النوازل النادرة اليت مل يلزم فيها املتضررين باإلتيان باحلجة على وجــود 

التفريط . 
ــل و وقـع التنصيـص يف  و لقد جرى القضاء املغريب على وفاق هذا العم
ــة الفرنسـي و مل  بعض األحكام على وجوب اإلقتداء بقضاء جملس الدول
ـجاعة  يراع قضاؤنا الفارق بني النظام هنا و النظام هناك و ال أبدى من الش
ــريع املغـريب و  ما يكفي لالستقالل يف الرأي و العمل على ما يقتضيه التش

الظروف اخلاصة اليت كانت سببا يف اختاذه . 
مما الشك فيه أن املشرع املغريب الذي أصدر النصوص األساســية بتـاريخ 
12 غشت 1913 اليت تتضمن أحكام املسؤولية اإلدارية أخذ بعــني االعتبـار 
ما كان يوجه من االنتقادات إىل قضاء جملس الدولة فيما يرجع ملســؤولية 
السلطة العمومية و باألخص فيما يتعلق بتأسيسه علـى عنصـر التفريـط 
ــري متـام االرتيـاح و مل يكـن بعـد صاحلـا  الذي مل يكن يرتاح إليه الضم
ــد كـان مـن  للظروف اخلاصة اليت كان املغرب اجلديد مقبال عليها . فق
املقرر الشروع يف إحداث املنشآت األساسية و التجهيز االقتصادي الالئــق 
باملغرب الذي كان يؤهله موقعه و خرياته إىل مستقبل زاهــر سـعيد . إن 
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ـها أي  حتقيق هذه املشاريع كان يستلزم أن ال يعارض اإلدارة يف القيام بعمل
عائق من طرف السلطة القضائية على شرط أن يعوض الضــرر املنتظـر 
وقوعه من غري ما إجحاف و ال تسويف إذ كان مــن املرغـوب فيـه مـن 
ــتياء ال  الوجهة السياسية أن تنجز األشغال العمومية بدون أن حتدث أي اس
ــون نظـام املسـؤولية اإلداريـة  حتمد عقباه . لذلك اختار املشرع أن يك
ــام  باملغرب مبنيا على أساس تعويض الضرر تعويضا آليا سنده املساواة أم
ــة احلريـة الـيت أعطيـت لـإلدارة يف  التكاليف العمومية و ذلك يف مقابل
ــة الراميـة إىل حتقيـق املصلحـة العامـة .  تصرفاتها املادية و التنظيمي
فالقواعد اليت سنها هلا املشرع قواعد قارة ثابتة عامــة مطلقـة ال تقبـل 

استثناء إال ما جاء بنص صريح . 
و القضاء املغريب الذي ينبغي له أن ال يعزب عنه ما توخــاه املشـرع و أن 
ــة يلزمـه  يراعيه يف تطبيق النصوص املؤسسة ملسؤولية السلطة العمومي
ــهري االلتزامـات و العقـود  كذلك أن يعترب أن ما تضمنه الفصل 79 من ظ
ـل  مطابق ملا تقتضيه الشريعة اإلسالمية اهلادفة إىل حتقيق العدل بإلزام ك
ــواء  من أحدث ضررا أن يؤدي عوضه سواء كان املعتدي فردا أو إدارة و س
ــذا املبـدأ معـروف عنـد  حصل الضرر عن قصد أو عن غري قصد . و ه
اخلاص و العام متــداول علـى األلسـنة إىل حـد أن الشـعراء يضمنونـه 
قصائدهم و يستظهرون مبا فيه من احلجة البالغة اليت ال تقبل اجلــدال . 
ــاد : "أليـس  من ذلك قول املتنيب : " و املتلف الشيء غارمه" و قول العق
اجلزاء وفاء الضرر" . و ليس من حاجــة إىل االستشـهاد بالقضايـا الـيت 
حدثت على عهد النيب صلــى اهللا عليـه و سـلم و كـانت سـببا لتقريـر 
مسؤولية الدولة بل تكفي اإلشارة إىل أن خليفته الثاين عمر بن اخلطــاب 
ــة و ذهـب يف ذلـك إىل  رضي اهللا عنه كثريا ما طبق مبدأ مسؤولية الدول
ــيت  أقصى حد و قضى بالتعويض من بيت مال املسلمني حىت يف النوازل ال
ــم يف مثلـها مبسـؤولية الدولـة و مينـح  ال أظن أن القضاء العصري حيك

التعويض فيها على الضرر :  
ـام  اشتكى رجل إىل عمر بن اخلطاب أن قاضيه أبا موسى األشعري بعدما أق
احلد عليه من أجل شرب اخلمــر سـود وجهـه و نـادى يف النـاس أن ال 
ــأعطى اخلليفـة  جيالسوه و ال يواكلوه و أنه جتاوز بذلك احلد يف تأديبه ف
الشاكي مائيت درهم و كتب إىل أيب موسى األشعري "لئـن عـدت ألسـودن 
ــته و  وجهك و ألطوفن بك يف الناس" و أمره أن يدعو املسلمني إىل جمالس
ــظ أن مـا زاد  مواكلته وأن ميهله ليتوب و يقبل شهادته إن تاب . و املالح
على احلد يف هذه القضية ضرر معنوي و مع ذلــك أوجـب لـه اخلليفـة 
ــع لـه يف  تعويضا ماليا و أمر بإزالة الضرر يف املستقبل ـ و من ذلك ما وق
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ــاس مـن أذى  قضية احلطيئة الشاعر اهلجاء الذي سجنه ملا كان ينال الن
لسانه . لكن سجنه و منعه من اهلجاء يرتتب عليــه حرمانـه مـن وسـائل 
ــة الشـعر و  العيش إذ مل يكن للحطيئة طريقة أخرى للكسب سوى صناع
ـهجو  تهديد وهجاء الدولة باهلجاء فأخذ عليه اخلليفة الراشد عهدا أن ال ي
أحدا و اشرتى منه أعراض املسلمني بثالثــة آالف درهـم إيثـارا للراحـة 

العمومية . 
وخالصة القول أن أحكام املسؤولية اإلدارية كما ســنها املشـرع املغـريب 
ــان جيـب  كانت تقتضيها االعتبارات االقتصادية والسياسية والتقليدية وك

على القضاء املغريب اتباعها احرتاما للفظها وللقصد املتوخى منها . 
ــا فـهي  أما املسألة الثانية اليت تعرض هلا احلكم االستئنايف املشار إليه آنف
ــاش املدنيـة علـى عائلـة  مسألة تطبيق النصوص املتعلقة برواتب املع
املوظف اهلالك عندما يالقي حتفه أثناء القيام بوظيفه بسبب حادث نشـأ 

عن سري اإلدارة أو خطأ مصلحي ارتكبه أحد موظفيها . 
ــهري الشـريف  إن الظهري الشريف الصادر بفاتح مارس 1930 و املغري بالظ
ــة وينـص علـى أن  املؤرخ يف 12 ماي 1950 يتضمن نظام املعاشات املدني
ــه مـن جـراء  املوظف الذي أصيب بعجز ناشئ عن عطب أو مرض أصاب
القيام بعمله و كان العجز مينعه من متابعة ممارسة وظيفه يســتحق راتبـا 
ــيب  يسمى راتب العجز يقدر بصفة جزافية و يضاف إىل راتب املعاش النس
أو راتب األقدمية ، كما ينص يف الباب السادس على راتــب املعـاش الـذي 
تستحقه أرملة املوظف و أوالده الصغار بعد وفاته . و هذا املعــاش هـو 
جزء من راتب املعاش الذي حصل عليــه املوظـف قبـل وفاتـه أو كـان 
ــواء كـانت وفـاة املوظـف بصفـة  مستحقا له . و هذا اجلزء ال يتغري س
ــف قبـل إحالتـه  طبيعية أو بسبب تسأل عنه اإلدارة ، و سواء تويف املوظ
ــص  على التقاعد أو بعدها حبيث إن ظروف وفاة املوظف ال تزيد و ال تنق
ــب املعـاش  من قدر النسبة املئوية اليت تستحقها الزوجة و األوالد من رات

الواجب لعائلهم . 
ـود  لقد تقدمت اإلشارة إىل أن حمكمة االستئناف يف قضية السيد حممد أعب
ــؤولية  و قضت بأن أرملة اهلالك و أوالده الصغار ال حق هلم يف القيام مبس
ــم إال  الدولة يف نطاق الفصل 79 من ظهري االلتزامات و العقود وان ليس هل
ــاتح مـارس  ما خوهلم نظام الوظيف من راتب املعاش مبقتضى ظهريي ف
ــى مـدى تأثـري القضـاء  1930 و 12 ماي 1950 و هذا االجتاه يدلنا أيضا عل
ــا إذ أن جملـس  اإلداري الفرنسي على القضاء املغريب يف هذا اال أيض
ـني  الدولة الفرنسي يقضي منذ ما يزيد على مخسني سنة بأنه ليس للموظف
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و ال ملن يقوم مقامهم حق غري التعويض اجلزايف املنصوص عليه يف نظــام 
ــا مـرة  الوظيف أيا كانت أسباب الضرر . و لقد تعرض هذا القضاء غري م
ــك  النتقاد الفقهاء خنص بالذكر منهم األستاذ أوىب الذي كتب عنه : "ال ش
أن قضاء كهذا فائدته أن جينب املوظفني و الدولة الدخــول يف الدعـاوي 
ألنه يعوض تقومي الضرر على يد القاضي بتقدير آيل يسهل حســابه و مـع 
ــول ـ أو  ذلك فمن اجلائز أن نتساءل عن قيمته الفقهية إذا الحظنا أنه حي
ميكن أن حيول ـ دون تطبيق املبدأ القاضي بأن تعويض الضرر من طــرف 
ــدأ ال  املسؤول عنه جيب أن يفي بالضرر كله . مما ال ريب فيه أن هذا املب
يتضمنه قانون إال أن عدة أحكام يشتمل عليها العمل القضــائي و العمـل 
ــي ميكـن العـدول عـن مبـدأ  اإلداري تعتمد عليه بصفة صرحية . و لك
ـك  التعويض الكامل و تبديله بتعويض جزايف جيب بصفة عامة أن يستند ذل
إىل نص تشريعي صريح مينع املتضررين من اللجــوء إىل امليـدان العـادي 
للمسؤولية . و قد توجد بالفعل نصوص من هذا القبيل كما هـو الشـأن يف 
ــه  حوادث الشغل … أما الضرر احلاصل ملوظفي اإلدارة فبخالف ذلك ألن
ــدال مـن أن يكتفـوا  ال يوجد نص مينعهم من القيام باملسؤولية اإلدارية ب

بالتعويض اجلزايف". 
ــيد أعبـود و  أن  لقد تبني للمجلس األعلى عندما أحيلت عليه قضية الس
ــوص الـيت كـان جيـب عليـها  حمكمة االستئناف مل حتسن تطبيق النص
تطبيقها و أصدرت حكما هو مبثابة نسخة طبق األصــل للقضـاء اإلداري 
ــود  الفرنسي ، و فاتها أن تالحظ أن الفصل 79 من ظهري االلتزامات و العق
ــه  الذي كان يوجب عليها اعتبار مسؤولية الدولة يف هذه النازلة ال مثيل ل
ـهريي  يف التشريع اإلداري الفرنسي ، فاقتصرت يف تعليلها على القول بأن ظ
فاتح مارس 1930 و 12 ماي 1950 اللذين مينحان راتــب العجـز للموظـف 
ــه إن اقتضـى احلـال  املصاب بسبب القيام بوظيفه و راتب األيلولة لذوي
يقرران طريقة جزافية للتعويض الواجب على الدولــة متنـع سـلوك أي 
طريقة أخرى و باألخص متنع منح تعويض مبين على مقتضــى الفصـل 79 
من ظهري االلتزامات و العقود . مل تبني احملكمة االستئنافية ملــاذا حيـول 
ــه  الظهريان املشار هلما دون منح تعويض كامل للموظف املصاب أو لذوي
ـي  عند ثبوت مسؤولية الدولة مع أن عموم لفظ الفصل 79 املشار له يقض
ــف و غـريه وان الظـهريين املتضمنـني لنظـام  عدم التمييز بني املوظ
املعاشات خاليان من كل حكم يؤخذ منه املنع املصرح به يف قرار حمكمــة 
ــتئناف  االستئناف . فلم يكن للمجلس األعلى بد من نقض قرار حمكمة االس
احملال عليه و تصحيح حكم حمكمة الدار البيضاء بعد التصدي للقضية و 
النظر فيها من حيث اجلوهر . و لقد اعترب الس األعلى على األخــص 



 

ص 11جملة  قضاء  الس  األعلى   -   اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  1 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

أن راتب املعاش الذي يستحقه املوظــف أو عائلتـه بعـد وفاتـه مينـح 
ــرط فيـه املوظـف إجباريـا حبكـم  مبقتضى نظام املعاشات الذي اخن
ــع مـا  الوظيف و الذي بين على املساعدة اليت متنحها الدولة للموظف م
تقتطعه له تلقائيا من أجرته . و يستحق هذا الراتب مبجرد ما تتوفــر فيـه 
الشروط املنصوص عليها و اليت ال يدخل فيها أي عنصر للضرر و ال أيــة 
ــى أسـاس  فكرة للتعويض . فهذا النظام يف نظر الس األعلى يقوم عل
فكرة تأمني مستقبل املوظف الذي قضى معظم حياته يف خدمة الدولــة و 
تأمني مستقبل زوجه و أوالده .و ال مينع من القيام بأرش الضرر مبقتضــى 
ــن اإلدارة  قواعد املسؤولية العادية سواء كان املتسبب يف الضرر أجنبيا ع

أو شخصا تضمن الدولة عواقب أفعاله . 
هذا هو القضاء الذي اختاره الس األعلى ملطابقته لظاهر النصــوص 
التشريعية و ملناسبته لظروف احلياة الراهنة اليت تتزايد فيــها املخـاطر 
ــاحلق  اليت يتعرض هلا املوظفون أثناء القيام بعملهم و لكونه أشبه األمور ب
و أحبها إىل اهللا ملا يتضمنه من فكرة املساواة أمام التكــاليف العموميـة و 
فكرة التضامن يف الضراء الراجعتني إىل مبدأي العدل و اإلحسان املــأمور 

بهما يف القرآن الكرمي . 
ــدى يف  مث أنه بعد هذا كله قضاء يأخذ بعني االعتبار ما يتوخاه عاهلنا املف
ــني و العمـل علـى حتسـني  سياسته الرشيدة من رعايته لشؤون املوظف

حاهلم كما تقدمت اإلشارة إليه . 
موالي صاحب اجلاللة 

لئن كان اهتمامكم بشؤون املوظفني ، يتجلى يف كل مناسبة و حــني ، فـإن 
ـب األوىف  لقضاتكم من تلك العناية املولوية الكرمية القدح املعلى ، و النصي

 .
ـة  و أن ما تضفيه عليهم جاللتكم من هذه احلظوة اخلاصة ، و االثرة البالغ
، لتعظم به املنة اليت ختصونهم برفدها ، و النعمة اليت تطوقــون رقابـهم 
بعقدها ، مما جيعلهم بوثيق الوالء لكم و لعرشــكم ايـد متمسـكني ، و 
ــتزمني . يضـاف إىل  خبالص الشكر و الثناء ناطقني، و لواجب الطاعة مل
ذلك ما يتحلون به من شرف النيابة عنكم يف األحكام ، و احملافظـة علـى 
النظام، الشيء الذي يرفع من أمرهم شأنا ، و يعلي هلم بني أسالك الدولــة 
مكانا . و مع كل هذا فالقضــاء ال زال يعـاين أزمـة ال تلـني حدتـها، و ال 
ــرف القضـاء و سـنائه ، و  ترتاخى شدتها ، ألعراض شبابنا املثقف عن ش
ــري مـن  نفورهم من تبعاته و أعبائه ، مفضلني سبل اإلثراء ، و إراحة الضم
ــهم أشـغاهلم ، ال  العناء . هذا و القضاة املمارسون تتزايد أثقاهلم ، و ترهق
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ـك  يقصرون يف بذل اجلهود و حتمل املشاق ، إلمخاد نار الشقاق . و رغم ذل
فللقضايا سيل يتفاقم ، و ملفات يف مكاتب القضــاة تـتزاحم و تـرتاكم، و 
ــوىل يف حـل املشـكالت ، و التوفيـق التـام يف  ملوالنا أعزه اهللا اليد الط
ــايتكم بشـؤون القضـاء سـتذلل  معاجلة املعضالت . و ما من شك أن عن
الصعاب ، و جتعل هذه األزمة متر مر السحاب ، مبعونة وزيركم يف العــدل 
األستاذ إدريس السالوي الذي هو من رجال الدولة البــارزين ، و فقهائـها 
ــة يبحـث يف اجلـهاز  املعدودين . فأنه ما فتئ منذ شرفتموه بثقتكم الغالي
ــل ، و أسـباب النقـص و الزلـل ، و  القضائي عن مواطن الضعف و اخلل
ــد  يتتبعها باإلصالح و الرتميم ، و يباشر عالجها حبكمة و رأي قومي ، مع ج

ال مييل مع األهواء ، و صالبة يف احلق تستحق كل تنويه و إطراء . 
ــه بالنجـاح ، و رضـاكم  و ال ريب أن توجيهاتكم السامية الرشيدة كفيلة ل
ـون  عليه خليق أن يسلك به سبيل الفالح . أبقاكم اهللا يا موالي للعدل ترفع
ـه  مناره ، و تلبسون شعاره ، و توطدون أركانه و قواعده ، و تنشرون فضائل
ــر العروبـة و  و فوائده ، جريا على عادة أسالفكم املنعمني و باألخص فخ
اإلسالم ، و حمرر األوطان ، والدكم املقدس جاللة حممد اخلامس رضــي 
ـبحانه  اهللا عنه و أرضاه ، و جعل يف دار النعيم مقره و مثواه . كما نسأله س
ــق  أن يدمي عليكم نعمة العافية ، و أن جيعل احلفظ حميطا بكم ، و التوفي
ــر  مقرونا بأعمالكم ، و السداد بأقوالكم و أن ميتعنا بطول حياتكم ، و أن يق
عينكم بويل عهدكم الذي زهت الدنيا ببزوغ مشسه ، و ازدان امللك ببهجـة 
ــربرة الكـرام و السـالم علـى  حمياه و لطيف أنسه ، و بسائر أجنالكم ال

مقامكم العايل باهللا .     
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خطاب وكيل الدولة العام 
 

نص اخلطاب الذي ألقاه جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيــم قـدارة   
ــنة القضائيـة 68 / 1969  يف جلسة 7 أكتوبر 1968 مبناسبة حفلة افتتاح الس

حتت رئاسة صاحب اجلاللة امللك املعظم حفظه اهللا و نصره . 
احلمد هللا وحده و الصالة و السالم على رسول اهللا 

موالي صاحب اجلاللـة 
إن من دواعي الفخر و االعتزاز ما يتشرف به الس األعلــى حبضوركـم 
ــم الغزيـرة الـيت  السامي حفلة افتتاح السنة القضائية فهي نعمة من النع
يقدرها القضاة حق قدرها و سنة رشيدة غاليــة تبتـهج بـها النفـوس و 
التفاتة مولوية كرمية تدل على احلظوة الرفيعة و املكانة املرموقـة الـيت 

يتبوؤها القضاء و رجاله يف ظل عرشكم ايد و ملككم الراسخ التليد .  
ــم  و كم يسعدين يف هذه اللحظة التارخيية و أنا أتشرف بالوقوف بني يديك
ــة ، فمنحتمـوين شـرف إدارة  و ألول مرة بعدما أنعمتم علي بثقتكم الغالي
النيابة العامة بهذا الس املوقر أن أعرب بامسي اخلــاص و اسـم قضـاة 
ــق و إخالصنـا  مملكتكم السعيدة عن حبنا الصايف السرمدي و والئنا املطل
الكامل و تعلقنا الدائم بأذيال عرشكم العظيم و شخصكم ايد الكــرمي ، 

حفظكم اهللا مبا حفظ به الذكر احلكيم . 
موالي 

إن من النعم الربانية على هذه األمــة أن وطـن للعـرش العلـوي رعايـة 
ــدل نقطـة  مصاحلها و أساس له قيادة أمرها و تدبري شؤونها فقد كان الع
ــوان اهللا  ارتكاز و انطالق أجدادكم املنعمني من املوىل حممد الشريف رض
ـر  عليهم يعتقدون أنه أساس امللك و العمران و حق طبيعي من حقوق البش
، فالناس سواسية كأسنان املشط ال فضل ألحد على اآلخـر إال بـالتقوى و 
ــافحوا يف الطليعـة غـري  العمل الصاحل ـ إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ـ ك
ــاته و  هيابني و ال وجلني فجسدوا حبق عظمة هذا الشعب ، و محوا مقدس

تقاليده من االندثار و عدالته من االحنراف . 
و أن والدكم املقدس طيب اهللا ثراه و جعله يف مقعد صــدق عنـد مليـك 
مقتدر ألنظمة تارخيية و ملحمة نضالية لتحقيق الوجــود الكـامل دينـا و 
ــرته الكرميـة ليختـار  تربية و عدال و سيادة و سلوكا ، فقد امتحن مع أس
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ـى اهللا  املظهر أو املخرب فاختار و اخرتمت معه مستوحني عقيدة جدكم صل
ــدي ـ يـا عـم و اهللا لـو  عليه و سلم و حكمته املقرونة بالصالبة و التح
ـه  وضعوا الشمس يف مييين و القمر يف يساري على أن أترك هذا األمر ما تركت

أو أهلك دونه ـ. 
ــذ اعتالئكـم عـرش  و من مآثره اجلليلة أن ترك فينا احملجة البيضاء فمن
ــة الـيت أسـعدها اهللا  أسالفكم املقدسني و احلسنات تثرى على هذه األم
بتخطيطكم جمدها و تارخيها إذ أبت همتكـم العاليـة بـاهللا إال أن يكـون 
حاضرا متفتحا يطمح إىل الكمال منسجما يف نطاق االســتقرار و االسـتمرار 
ــمحاء و الكرامـة  مع ماض متعلق بالعروة الوثقى بالشريعة اإلسالمية الس
ــامي محـى امللـة و  املغربية العريقة يف احلضارة ، فأنتم أمري املؤمنني ح

الدين رمز الوحدة و السيادة . 
ــالتوازن بـني حقـوق الفـرد و مصـاحل  ميتاز التشريع يف عهدكم الزاهر ب
اتمع فرعاياكم األوفياء مجيعهم مطمئنون على حرياتهم و أعراضــهم و 
ــلط و اسـتقالل القضـاء و  أمواهلم و أرواحهم . أنعمتم عليهم بفصل الس
ـدار  توحيده و مغربته و تعريبه و شرفتم قضاة مملكتكم باإلنابة عنكم يف إص
ــل الضمانـات الدسـتورية  األحكام و بامسكم الشريف بعدما منحتموهم ك
ــق  اليت ال توجد بعضها يف األمم العريقة يف الدميوقراطية إحقاقا منكم للح

و إزهاقا للباطل .  
ــرية احلسـنة .  فأنتم الضمري احلي و اإلرادة الصلبة اخلالقة و القدوة املن
ــتوحيه يف مناجاتـه  تصرحياتكم و أعمالكم دستور خالد للقاضي النزيه يس
ــاف و  مع وعيه الباطين قصد إجياد احللول الصاحلة املتناسقة مع اإلنص
قواعد القانون كما يستلهم منه ما يقوي عزميته و يطهر مشاعره و يدفــع 
ــاء رضـاء جاللتكـم  به إىل مكارم األعمال و أتقنها و جيعله يتبارى يف ابتغ
فأنتم معجزة العصر و مشعل اهلداية و النور تدعون إىل احملبة و العمــل 

الصاحل . 
موالي  

ــوزراء مـن  إن من أياديكم البيضاء على القضاء و أهله اختياركم املوفق ل
ـة  ذوي الفضل و الكفاءة فاألستاذ إدريس السالوي مثال حيتدى به يف النزاه
ــاحل الصـامت و اإلخـالص للعـرش  و االستقامة و الفعالية و العمل الص
العلوي و اجلالس عليه ، أدرك مشاكل العدل فخــاض املعركـة حبـزم و 

عزم ، رائده رضاكم عليه و حسن ظنكم به . 
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و إن حرصكم الشديد على اإلطالع على رعاياكم على اختالف مســتوياتهم 
ــم عرضـا سـريعا عـن نشـاط  االجتماعية ليحتم علي أن أقدم جلاللتك

الس األعلى خالل السنة القضائية احلالية . 
فعند افتتاح السنة القضائية 1967 – 1968 بقيــت 4.533 قضيـة مسـجلة يف 

خمتلف الغرف التابعة للمجلس األعلى أي :  
2490 قضية   - الغرفة األوىل بقسميها
2007 قضية   - الغرفة اجلنائية 
36   قضية   - الغرفة اإلدارية 
- الغرفة االجتماعية   0   قضية 

ويف حبر السنة سجلت 2264 قضية جديدة أي :  
- الغرفة األوىل بقسميها 1080 قضية  
- الغرفة اجلنائية 953  قضية  
- الغرفة اإلدارية 14   قضية  
- الغرفة االجتماعية 217  قضية  

أما القضايا اليت وقع البت فيها خالل السنة فيبلغ عددها 1866 قضية أي : 
- الغرفة األوىل بقسميها  849  قضية  
- الغرفة اجلنائية  908  قضية  
- الغرفة اإلدارية  33   قضية  
- الغرفة االجتماعية  76   قضية 

وإىل غاية 16 يوليوز 1968 بقيت 4921 قضية مل يصدر فيها أي قرار أي :  
- الغرفة األوىل بقسميه   3721  قضية  
- الغرفة اجلنائية  2052 قضية  
- الغرفة اإلدارية 17   قضية  
- الغرفة االجتماعية  141  قضية  
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لقد وقع نقض 424 من القضايا اليت وقع البت فيها أي : 
- الغرفة األوىل بقسميها  239  قضية  
- الغرفة اجلنائية  142  قضية  
- الغرفة اإلدارية  9    قضية  
- الغرفة االجتماعية  34   قضية  

ــبة السـنة  فقرارات النقض تقدر نسبتها بـ 22 ./. و هي نسبة أكرب من نس
الفارطة اليت كانت 55 ر20 . 

و ينبغي اإلشارة إىل أن مكتب املساعدة القضائية التابع للمجلس األعلــى 
الذي يعمل حتت رئاسة أحد قضاة النيابة العامة قد درس 214 ملفا . 

ــم  إننا جندد العهد ملوالنا أمري املؤمنني سائلني اهللا العلي القدير أن ميتعك
بالصحة و العافية و يطيل عمركــم لصـاحل هـذه األمـة و يقـر عينكـم 
ـا  بأجنالكم الكرام و بويل عهدكم احملبوب مسو األمري سيدي حممد و جيعلن

عند حسن ظنكم أنه مسيع جميب و السالم على مقامكم العايل باهللا . 
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الغرفة األولى 
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احلكم املدني عدد 165 
الصادر يف 20  حجة  1387  موافق 20  مارس 1968 
1 – قواعد اإلثبات – طالب التحفيظ - صفة املدعى عليه. 

2 – أمالك مجاعية – أفعال التصرف - عدم مفعوهلا. 
1 ـ إن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة املدعــى عليـه و ال جيـب 

عليه اإلدالء حبجة حىت يدعم املتعرض تعرضه حبجة قوية . 
ـن أن  2 ـ يكون على صواب احلكم الذي ال يعترب أفعال التصرف اليت ال ميك
يرتتب عليها أي مفعول فيما يتعلــق بـاألراضي اجلماعيـة الـيت ال متكـن 
ــب 1337  موافـق 27 أبريـل  حيازتها عمال بالفصل الرابع من ظهري 26 رج

1919  بشأن حجر اجلماعات. 

باسم جاللـة  امللـك 
ــرف مجاعـة  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 19 مارس 1963 من ط
ــم حمكمـة االسـتئناف  أوالد بن الشاوي بواسطة نائبهم األستاذ فيلمان ضد حك

بالرباط الصادر يف 22 دجنرب 1962 . 
ــع األول 1377  و بناء على الظهري املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربي

موافق 27 شتنرب 1957 . 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 22 يناير 1968 . 

ــارس  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 6 م
 . 1968

ــيد احممـد بـن خيلـف يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار الس
تقريره و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد املداولة طبقا للقانون.  

فيما خيص الوسيلة األوىل :  
ـتئناف  حيث يؤخذ من أوراق امللف و من احلكم املطعون فيه ( حمكمة االس
بالرباط 22 دجنرب 1962 ) أن مجاعة أوالد بن الشاوي من قبيلة أوالد عمور طلبوا 
حتفيظ أرض للرعي حتت رقم 5.296 د. ز فتعرض على هــذا املطلـب بعـض 
ــز و مجاعـة  املتعرضني من بينهم مجاعة أوالد بن الشاوي من قبيلة أوالد بوعزي
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الغنادرة ، فحكمت احملكمة االبتدائية بالدار البيضــاء يف 10 مـاي 1941 بصحـة 
ــرض  تعرض مجاعة الغنادرة فيما خيص جزء معينا من املدعى فيه و بصحة تع
ــل هـذه اجلماعـة  مجاعة أوالد بن الشاوي من قبيلة أوالد بوعزيز بقدر ما جيع
ــن قبيلـة أوالد عمـور يف  شريكة مع طالبة التحفيظ مجاعة أوالد بن الشاوي م
ــرى ، و بتـاريخ 22 يوليـوز 1942 أيـدت  ملكية ما مل ختتص به اجلماعات األخ
ــر ذلـك قدمـت مجاعـة  حمكمة االستئناف بالرباط احلكم االبتدائي و على إث
ــي إىل حتفيـظ أرض مجاعيـة  الغنادرة سنة 1943 طلبا حتت رقم 1886 ز يرم
ــغ مسـاحتها 260 هكتـارا  تسمى "ساحل الغنادرة" كائنة بقبيلة أوالد بوعزيز تبل
ــن قبيلـة أوالد بوعزيـز  فتعرضت على هذا املطلب مجاعة أوالد بن الشاوي م
ــاريخ 26 مـارس 1960  مطالبة بـ 102 هكتار من األرض املتنازع يف شأنها ، و بت
ــتندة إىل أنـه  قضت احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء بعدم صحة التعرض مس
بعد صدور احلكم االستئنايف يف شأن التعرضات على مطلب التحفيظ رقم 5.296 
ــن قبيلـة أوالد عمـور مطلبـا  السالف الذكر قدمت مجاعة أوالد بن الشاوي م
تصحيحيا للتحفيظ تعرضت ضده مجاعة أوالد بن الشــاوي مـن قبيلـة أوالد 
ــظ و الفريـق املتعـرض علـى  بوعزيز مث وقع اتفاق بني الفريق طالب التحفي
مواصلة طلب التحفيظ يف إسم مجاعة أوالد بن الشاوي كلها ، ممــا جعـل أوالد 
ــن طـرف  بن الشاوي عندما تعرضوا على مطلب التحفيظ رقم 1886 املودع م
ــاعتني ، و بتـاريخ 22  الغنادرة مل يراعوا قوة الشيء احملكوم به نهائيا بني اجلم
ــة  دجنرب 1962 حكمت حمكمة االستئناف بالرباط بتصحيح احلكم االبتدائي متبني
ــاحل  علله و مصرحة بأن املدعى فيه مكون من أراضي مجاعية و أن ما ثبت لص
ــة العـهد ال  أوالد بن الشاوي بأوالد بن بوعزيز من بعض أعمال التصرف احلديث
ــابت أن األراضـي املذكـورة  ميكنها أن تعترب حجة إلثبات حقوقهم و أنه من الث
ــتغالل ألوالد بـن الشـاوي  أخرجت من منطقة أوالد عمور و سلمت قصد االس
بأوالد بوعزيز و ذلك بقرار من السلطة اإلدارية اليت بينت أن هذه األراضي كانت 
تابعة لقبيلة أوالد عمور اليت تشمل الغنادرة ، فطلبت مجاعة أوالد بــن الشـاوي 
ــر الداخليـة  من قبيلة أوالد بوعزيز نقض احلكم االستئنايف املذكور و أجاب وزي
بوصفه وصيا على مجاعة الغنادرة ملتمسا رفض الطلب مع التنصيص علــى أن 
أوالد بن الشاوي القاطنني بأوالد بوعزيز يكونون جزءا ال ينفصل من مجاعة أوالد 
ــوق الـيت  بن الشاوي املنتمني إىل أوالد عمور الغنادرة و أنهم ميلكون نفس احلق

يتمتع بها مجيع أفراد اجلماعة . 
ـي  و حيث تقدح طالبة النقض يف احلكم املطعون فيه خبرقه للقانون الداخل

و ذلك بعدم تطبيقه قواعد اإلثبات املنصوص عليها يف الشرع اإلسالمي. 
و ذلك عندما صرح بأن طالبة النقض متارس حيازة (وصفها حبديثة العــهد 
ــها مـن حيـازة بيـد  بدون أي بيان لذلك) بدون أن يبحث هل يوجد ما يعارض



 

ص 20جملة  قضاء  الس  األعلى   -   اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  1 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ـال  اجلماعة املنازعة هلا يف قطعة النزاع جاعال بذلك طالبة النقض مدعية و حمم
ــائز مدعـى عليـه و ال  هلا عبء اإلثبات بينما تعترب قواعد الشرع اإلسالمي احل

تطالبه ببينة . 
ــة  لكن حيث إن مجاعة الغنادرة املطلوبة يف النقض طلبت حتفيظ القطع
اليت حكم بصحة تعرضها عليها حبكم صدر من حمكمة الدار البيضاء بتــاريخ 10 
ــؤرخ يف 22 يوليـوه 1942 و  ماي 1941 و أيد من طرف حمكمة االستئناف بقرار م
ــها  ذلك بصدد تصفية النزاع الذي نشأ إثر مطلب التحفيظ رقم 5.296 و أن طلب
ــم  للتحفيظ يعطيها صفة املدعى عليه و ال جيب عليها اإلدالء حبجة حىت يدع

املتعرض تعرضه حبجة قوية . 
ـدت  و حيث إن مجاعة الغنادرة زيادة على كونها طالبة التحفيظ فإنها اعتم
ــها حـىت  يف مطلبها على احلكم الصادر لفائدتها الذي هو حجة على ثبوت حق

يأيت خصمها مبا يعارضه .  
ـدت  و حيث إن قضاة الدرجة األوىل بعدما الحظوا أن مجاعة الغنادرة اعتم
ــة مجاعـة ابـن  يف تقدمي مطلبها على احلكم الصادر لفائدتها بينوا ضعف حج
ــتحقاقه و أن  الشاوي املتعرضة حيث إن نائبها اضطرب يف حتديد ما يطلب اس
حيازتها ال متتد إال إىل بقع تافهة و أنها وقعت بعد صدور األحكام املشار هلــا و 

هي مالحظة منوطة بسلطتها التقديرية اليت ال ختضع لرقابة الس األعلى . 
ــوا حيثيـات قضـاة الدرجـة األوىل  و حيث إن قضاة االستئناف الذين تبن
أضافوا إليها هذا السبب : "و حيث إن موضوع الــنزاع أرض مجاعيـة فمظـاهر 
ــتأنفة ال  احليازة ـ اليت هي من جهة أخرى حديثة ـ و اليت ثبتت للجماعة املس
ميكن أن يرتتب عليها متلك األرض باحليازة و ال أن تكون أساسا للحق املطــالب 

به". 
ــه  و حيث إن قضاة االستئناف مل يزيدوا على أن طبقوا بدون أن يشريوا إلي
صراحة الفصل الرابع من الظهري الصادر يف 26 رجــب 1337 موافـق 27 أبريـل 
1919 بشأن حجر اجلماعات الذي ينــص علـى أن "األرض اجلماعيـة ال متلـك 
باحليازة و ال تفوت و ال حتجز" فكانوا على صواب عندمــا مل يعتـربوا أفعـال 
التصرف اليت ال ميكن أن يرتتب عليها أي مفعول فيما يتعلق باألراضي اجلماعيــة 

اليت ال متكن حيازتها عمال بالنص املشار له . 
لذلك فإن الوجه األول ال يرتكز على أساس . 

و فيما يتعلق بالوجهني الثاين و الثالث املستدل  بهما : 
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حيث تطعن طالبة النقض يف احلكم املطلــوب نقضـه خبرقـه القـانون 
ــنزاع  الداخلي و خمالفة القواعد العامة لإلثبات و ذلك عندما اعترب أن قطعة ال
ــتغالل إىل  كانت أخرجت من منطقة مجاعة أوالد بن عمور و دفعت بقصد االس
ـل  مجاعة أوالد ابن الشاوي بأمر من السلطة اإلدارية اعتمادا على ما صرح به ممث
تلك السلطة الذي صرح بأن تلك القطعة كانت تابعة تارخييا لقبيلة أوالد عمــور 
ـزاي  يف حني أن ممثل السلطة هو الذي وضع مطلب التحفيظ رقم 1886 حرف ال
ــأييد دعـواه  الذي تعرضت عليه اجلماعة طالبة النقض وفاه بذلك التصريح لت
ــوة األمـر  كما تقدح يف احلكم املطعون فيه خبرقه القانون الذي حيكم و حيدد ق
املقضي (الفصالن 37 و 38 من الظهري العقاري) و ذلك عندمــا تبـىن حيثيـات 
حكم قضاة الدرجة األوىل و اليت اعتربت أن احلكم الصادر بتاريخ 10 مـاي 1941 
ــاريخ 22 يوليـوه 1942 حـاز قـوة األمـر  املؤيد من طرف حمكمة االستئناف بت

املقضي يف حني أن احلكم املذكور مل يفصل بني املتعرضني . 
ـاقوا  لكن حيث إن قضاة الدرجة األوىل و على إثرهم قضاة االستئناف ملا س
من بني العلل اليت بنوا عليها حكمهم كون اجلماعــة املتعرضـة علـى مطلـب 
ــد عللـوا  التحفيظ اليت هلا وصف املدعية مل تأت مبا ينفعها لتأييد تعرضها فق
ــة احلكـم  حكمهم تعليال كافيا فصار كل ما عدا هذه العلة زائدا ال تتوقف صح

عليه . 

و فيما يتعلق بالوجه الرابع :    
ــه عـدم التعليـل و  حيث تعيب طالبة النقض على القرار املطلوب نقض
ــن طرفـه  انعدام األساس القانوين و ذلك عندما وصف القرار و احلكم املؤيد م
ـتدل  حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد بدون أي جواب على الوسائل املس

بها يف االستئناف الرامية إىل إثبات قدم احليازة . 
لكن حيث إن قضاة االستئناف مل يعطوا أي اعتبــار للحيـازة ألن الـنزاع 
ــن أن تـؤدى إىل متلـك  متعلق بأرض مجاعية و ألن أفعال التصرف فيها ال ميك
ــهري 26  األرض اجلماعية باحليازة و لو طالت نظرا ملا قرر الفصل الرابع من ظ
ــه و أن وصفـهم حيـازة  رجب 1337 ـ 27 أبريل 1919 الذي تقدمت اإلشارة إلي
ــة يف االسـتدالل ال  طالبة النقض بكونها حديثة العهد إمنا جاء على وجه املبالغ
ـدي  على كونه علة أساسية ملنطوق احلكم فبتصرحيهم بأن أعمال التصرف ال جت
ــا و بصفـة حتميـة علـى  يف اكتساب حق امللك يف ارض مجاعية أجابوا ضمني

الوسائل املستدل بها يف االستئناف و أعطوا حكمهم أساسا قانونيا . 
فالوجه الرابع أيضا ال يرتكز على أساس. 



 

ص 22جملة  قضاء  الس  األعلى   -   اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  1 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

هلذه األسباب 
قضى الس األعلى برفض طلب النقض و على أصحابه بالصائر. 

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين الســادة : احممـد بـن 
ــة  خيلف ، إدريس بنونة ، احممد عمور ، ساملون بنسباط ، و مبحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد.  
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احلكم املـدنـي عدد 178 
الصادر يف 27 ذو احلجة  1387  موافق 27  مارس 1968 

1 – تعليل - تتبع الطرفني يف مناحي أقواهلما (ال). 
2  و 5 - تقادم – حيز تطبيقه – مدته.  

3 – شركة – طبيعتها – تأويل العقد - سلطة احملكمة التقديرية. 
4 – تعليل - علة منتقدة - إحالل علة قانونية حمضة حملها. 

6 – مسطرة - دعوى الزور - إرجاء البت يف جوهر القضية األصلية. 
ــل مـا جـاء يف عريضـة  1 ـ إن احملكمة غري ملزمة بالرد صراحة على ك

الطالب و ال بتتبعه يف مجيع مناحي أقواله . 
ـادم  2 ـ إن مقتضيات الفصل 392 من قانون االلتزامات و العقود خاصة بتق
ــني الشـركاء و ال ميكـن تطبيقـها علـى  الدعوى الناشئة عن التزامات ب

الدعاوى الناشئة عن جرمية أو شبه جرمية . 
3 ـ إن احملكمة ملا صرحت أن العقد املتنازع يف شــأنه ال ميكـن اعتبـاره 
ــا يف  منشئا لشركة قراض لعدم استيفائه للشروط األساسية املتطلبة قانون
ــا مـن  هذا الشأن و أنه يكون عقدا ذا طبيعة خاصة تكون قد أولت مبا هل

كامل السلطة ذلك العقد الذي مل توضح ماهيته. 
ــزة علـى عنـاصر  4 ـ للمجلس األعلى أن حيل علة قانونية حمضة مرتك
ــون فيـه ليصـري  الواقع من امللف حمل العلة املنتقدة من احلكم املطع

مبنيا على أساس قانوين. 
ــانون العقـاري تفـرتض  5 ـ دعوى التعويض بناء على الفصل 64 من الق
تدليسا و بالتايل تتقادم طبقا ملقتضيات الفصل 106 من قانون االلتزامات.  
ـم يف  6 ـ إن الفصل 200 من قانون املسطرة املدنية يسمح للمحكمة أن حتك
ــة  جوهر القضية األصلية إذا تبني هلا أن الفصل فيه ال يتوقف على الوثيق

املدعى فيها الزور . 
باسم جاللـة  امللـك 
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بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 10 شتنرب 1965 مــن طـرف مـاكس 
ـادر يف  موييز بواسطة نائبه األستاذ كريو ضد حكم حمكمة االستئناف بالرباط الص

26 ماي 1965 . 

ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 26 نونرب 1965 حت
ــاله و الراميـة إىل  األستاذ عسور النائب عن املطلوب ضده النقض املذكور أع

احلكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهري املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربيـع األول عـام 

1377 موافق 27 شتنرب 1957 . 

و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 13 يناير 1968 . 
و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 20 مــارس 

 . 1968

ــيد احممـد بـن خيلـف يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار الس
تقريره و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد املداولة طبقا للقانون . 

فيما خيص الوسيلة األوىل :  
حيث يؤخذ من أوراق امللف و من احلكم املطعون فيه أنه مبقتضـى رسـم 
ــهات و 15.000  عديل مؤرخ يف 14 نونرب 1912 سلمت استييت البيطبول 4.500 جني
ــاح و يشـري الرسـم  رياال حسنية ليتاجر بها على أن يكون نصيبه 16/1 من األرب
ـارا  املذكور إىل أن ابيطبول توصل باملبلغ املذكور و اعرتف بأنه ال ميلك شيئا عق
ــن  كان أو ماال سوى ما توصل به من استييت و أن مجيع ما يروج من جتارة هو م
ـه  مال استييت سواء كان ذلك نقدا أو عقارا أو سلعة ، داخل البالد أو خارجها و أن
ال ميلك من ذلك كله إال ما ذكر و التزم بتقدمي احلسابات الستييت و بتزكية ذلـك 
بيمني إن طلبت منه ، كما يؤخذ من رسم عديل ثاين مــؤرخ يف 28 مـارس 1929 ، 
ــذه الشـركة ال زالـت  أن ابيطبول اعرتف برسم الشركة السالف الذكر و بأن ه
ــها  نافذة املفعول و بأنه اشرتى عدة أمالك و أراضي من مال استييت ليس له من
إال عشرون يف املائة و أن كل ما ميلك ناتج عن تلك التجــارة و الـتزم بتقـدمي 
ــم ولـد ابنتـها  احلسابات املتعلقة بالشركة و شهدت استييت بأن الشركة يف اس
موييز بن جاكوب ماسطى البالغ من العمر 17 سنة تقريبا و أنها تتربع بها عليـه و 
ــأن مويـيز يقـوم مقـام  حتله حملها يف الشركة فأشهد ابيطبول بقبوله ذلك و ب
ــطى دعـوى  استييت طال الزمان أو قصر ، و يف شهر نونرب 1956 رفع موييز ماس
لدى حمكمة القاضي مبراكش يطالب فيها بإلزام ابيطبول بإجراء احلســاب كمـا 
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ــدمي شـكاية مـن ابيطبـول  طلب حجز أمواله من منقول و عقار و على إثر تق
أجريت متابعات جنائية ضد ماسطى باستعمال الزور إذ أدىل بــالرمسني املشـار 
إليهما و مل يصدر بعد حكم نهائي يف هذا الشأن و بعد ما حصل ماســطى علـى 
تقييد احتياطي بالسجل العقاري فيما خيص مجيع العقارات احملفظــة يف اسـم 
ابيطبول قصد االحتفاظ باحلقوق اليت يدعى أنها آلت إليـه مبوجـب الرمسـني 
ــا إىل تقييـد حقوقـه  السالفي الذكر ، قدم للمحكمة االبتدائية طلبا يرمي أصلي
بالرسوم العقارية اخلاصة بالعقارات احملفظة بعد 28 مارس 1929 و يرمي علــى 
ــن جـراء طلبـات  سبيل االحتياط إىل احلكم له بتعويض عما حلقه من ضرر م
ــني  التحفيظ املقدمة من ابيطبول بقصد التدليس ، فأجاب ابيطبول بأن الرمس
ـان  املدىل بهما مزوران و أن طلب تقييد حقوقه بالرسوم العقارية مينعه عدم إمك
املس بها و أن طلب التعويض من أجل حتفيظ األمالك علــى سـبيل التدليـس 
ــد  سقط بالتقادم فحكمت احملكمة االبتدائية مبراكش برفض طلب املدعي تقيي
ــارين  حقوقه بالرسوم العقارية و بسقوط دعوى التعويض بالتقادم فيما عدا العق
ــف البـت إىل أن يقـع  احملفظني برقم 16222 / م . و 13360 / م و فيهما بتوقي
الفصل يف الشكاية باستعمال الزور ، و بعد استئناف احلكم من طــرف ماسـطى 
ــم االبتدائـي  حكمت حمكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 26 ماي 1965 بتأييد احلك
ــهري 12 غشـت 1913 ال  القاضي مبا ذكر و ذلك لعلة أن الفصلني 2 و 64 من ظ
يسمحان بتقييد حقوق ناجتة عن وضعية قانونيــة سـابقة لتحفيـظ العقـارات 
املعنية باألمر و لعلة أن حق طلب التعويض على أساس التدليــس سـقط بنـاء 

على الفصل 106 من قانون االلتزامات و العقود . 
ــدام  و حيث يعيب الطاعن ابيطبول على احملكمة عدم التعليل الكايف و انع
األساس القانوين إذ اقتصرت على اإلشارة للفصلني 2 و 62 من ظهري 12 غشــت 
ــطى يف الرسـوم العقاريـة دون أن  1913 لتربير حكمها برفض تقييد حقوق ماس

جتيب عما استدل به يف عريضته من اجتهاد قضائي إلثبات صحة دعواه . 
لكن حيث إن احملكمة مل تكن ملزمة بالرد صراحة على كــل مـا جـاء يف 
ــاحي أقوالـه و أنـها بارتكازهـا علـى  عريضة الطالب و ال بتتبعه يف مجيع من
الفصلني 2 و 62 من ظهري 12 غشت 1913 لرفض دعوى ماســطى تكـون قـد 
ــة دعـواه ، ممـا جيعـل  رفضت ضمنيا تأويله هلذين النصني قصد إثبات صح

الوسيلة غري مرتكزة على أساس . 
و فيما خيص الوسيلة الثانية : 

ـن  حيث يعيب الطالب على احملكمة خرقها للقانون و خاصة للفصل 392 م
ــطرة املدنيـة و عـدم  قانون االلتزامات و العقود و الفصل 237 من قانون املس
ــن  التعليل الكايف و انعدام األساس القانوين و ذلك أنها صرحت أن الفصل 392 م
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ـتخلص  قانون االلتزامات و العقود ال يطبق إال على الشركات التجارية بينما ال يس
ــى هـذا النـوع مـن  من صريح عبارات هذا النص أن حيز تطبيقه مقصور عل

الشركات . 
ـة  لكن حيث إن مقتضيات الفصل 392 من قانون االلتزامات و العقود اخلاص
ــها مـن طـرف  بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات بني الشركاء و املستدل ب
ــن جرميـة أو شـبه جرميـة  ماسطى ال ميكن تطبيقها على الدعاوي الناشئة ع
كالتدليس كما يف النازلة مما جيعل احملكمة قد صادفت الصواب عندما رفضـت 
ــهري 12 غشـت 1913 و  طلب التعويض عن التدليس بناء على الفصل 64 من ظ

الفصل 106 من قانون االلتزامات و العقود. 
و فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة : 

و حيث يعيب الطاعن على احلكم حتريف الرسوم املســتدل بـها و عـدم 
التعليل الكايف و انعدام األساس القانوين و خرق الفصلني 230 و 461 مــن قـانون 
ــن قـانون االلتزامـات و العقـود و ذلـك أن  املسطرة املدنية و الفصل 462 م
احملكمة صرحت بعدم اعتبار الرسم املستدل به منشأ لشركة قـراض و احلالـة 
أنه ينتج من رمسي 1912 و 1929 أن الفريقني عربا عن إرادتهما يف تأسيس شــركة 
ــى  قراض ، و حىت على فرض استحالة تكييف الرمسني على هذا النحو فكان عل

احملكمة أن تعترب على األقل هذه الشركة كشركة حماصة .  
ـاره  لكن حيث إن احملكمة ملا صرحت أن عقد 28 مارس 1929 ال ميكن اعتب
ــا يف هـذا  منشأ لشركة قراض لعدم استيفائه للشروط األساسية املتطلبة قانون
ــلطة و دون  الشأن و أنه يكون عقدا ذا طبيعة خاصة أولت مبا هلا من كامل الس
ــى  حتريف ذلك العقد الذي مل توضح ماهيته مما جيعل الوسيلة غري مرتكزة عل

أساس . 
و فيما يتعلق  بالوسيلة الرابعة :   

ــانوين  حيث يعيب الطالب على احلكم حتريف للوقائع و انعدام األساس الق
ــن حقـه يف  و خرق القانون و ذلك أن احملكمة صرحت أن ابيطبول مل يتنازل ع
ــول الـتزم بتقـدمي  االحتجاج بالتقادم يف حني أنه يؤخذ من رسم 1929 أن أبيطب
احلسابات ملاسطى مىت طلب منه هذا األخري ذلك، طــال الزمـان أو قصـر، و 

بدون منازعة. 
لكن حيث أنه على فرض وجود هذا التنازل فإنه بـاطل ألنـه، بنـاء علـى 
ـادم و  الفصل 374  من قانون االلتزامات و العقود ال يسوغ التنازل مقدما عن التق
ـل  بهذه العلة القانونية احملضة املرتكزة على عناصر الواقع من امللف و اليت حت

حمل العلة املنتقدة يكون احلكم مبنيا على أساس قانوين. 
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و فيما يتعلق بالفرع األول من الوسيلة اخلامسة: 
ـها  حيث يعيب الطاعن على احملكمة عندما قضت بتقادم الدعاوى تصرحي
أن للعقدين طبيعة خاصة جتعلهما ال خيضعان للفصل 392 من قانون االلتزامات 
ــني أن  و العقود و أن مقتضيات الفصلني 106 و 387 هي اليت تطبق عليهما يف ح
العقد و إن كان ذا طبيعة خاصــة ال ميكنـه أن خيضـع للفصـل 106 اخلـاص 

بالدعاوى الناشئة عن جرمية أو شبه جرمية. 
ـن  لكن حيث إن احملكمة صرحت أن دعوى التعويض بناء على الفصل 64 م
القانون العقاري تفرتض تدليسا من طرف أبيطبــول و بالتـايل تتقـادم طبقـا 
ــل هـذه العلـة  ملقتضيات الفصل 106 من قانون االلتزامات و العقود، مما جيع
كافية لتعليل احلكم يف هذا الشأن بقطع النظر عن العلة املنتقــدة الـيت تعتـرب 

زائدة. 
وفيما يتعلق بالفرع الثاين من الوسيلة اخلامسة: 

ـوى  حيث يدعي الطاعن أنه كان على احملكمة أن ترجئ البت يف تقادم الدع
إىل أن يصدر احلكم يف الدعوى اجلنائية ما دام تقديرهــا فيمـا خيـص التقـادم 

مستمدا من عناصر متعلقة بالرسوم املطعون فيها بالزور. 
لكن حيث إن الفصل 200 من قانون املسطرة املدنية يســمح للمحكمـة أن 
ــل فيـه ال يتوقـف علـى  حتكم يف جوهر القضية األصلية إذا تبني هلا أن الفص
ــت يف  الوثيقة املدعى فيها الزور و أن احملكمة املصدرة للحكم املطعون فيه بت
ــري غـري ذي  اجلوهر على فرض أن رسوم ماسطى صحيحة مما جيعل هذا األخ

مصلحة يف إثارة هذا الفرع من الوسيلة. 
وفيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة اخلامسة: 

ــدء سـريان تقـادم  حيث يعيب الطاعن على احلكم عدم حتديده لوقت ب
ــواب عـن الوسـائل املتعلقـة  الدعوى األصلية و الدعوى الفرعية و عدم اجل

بانقطاع التقادم. 
ـل 64  لكن حيث إن احملكمة عندما رفضت الدعوى األصلية بناء على الفص
ــارس  من القانون العقاري أشارت إىل أن الرسوم العقارية حررت قبل عقد 28 م
ــادم يبتـدئ مـن تـاريخ  1929 ، كما أشارت فيما خيص طلب التعويض أن التق
ــقط  التحفيظ الذي وصل فيه قانونا إىل علم ماسطى وقوع الضرر و أن حقه س
قبل تقدميه سنة 1956 دعوى لدى احملكمة الشرعية، ممــا جيعـل هـذا الفـرع 

خمالفا للواقع. 
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هلذه األسباب 
قضى الس األعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين الســادة : احممـد بـن 
ــة  خيلف ، إدريس بنونة ، احممد عمور ، ساملون بنسباط ، و مبحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد.  
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احلكم املدني عـدد188 
الصادر يف 11 حمرم 1388 موافق 10 أبريل 1968 

مسطرة  - استدعاء للجلسة  - التحقق من توصل الفريقني به. 
جيب على احملكمة أن تستدعي الفريقني املتداعيني أو من ينـوب عنـهما 
ــق مـن أنـهما  للجلسة العمومية اليت تقع فيها مناقشة القضية و أن تتحق

توصال باالستدعاء بصفة قانونية .  
باسـم جاللـة امللك 

ـت  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 1 أكتوبر 1965 من طرف فاطنة بن
ــم حمكمـة إقليميـة مكنـاس  موالي علي بواسطة نائبها األستاذ أفاللو ضد حك

الصادر يف 24 مارس 1965. 
و بناء على الظهري املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربيـع األول عـام 

1377 موافق 27 شتنرب 1957. 

و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 6 فرباير 1968. 
ـارس  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 27  م

 . 1968

ــره و  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد إدريس بنونة يف تقري
إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد املداولة طبقا للقانون . 
فيما يتعلق بالوجه األول املستدل بـه : 

ــع غشـت  بناء على الفصل السادس من ظهري 26 شوال 1336 املوافق لراب
 .1918

ــن ينـوب  حيث جيب على احملكمة أن تستدعي الفريقني املتداعيني أو م
عنهما للجلسة العمومية اليت تقع فيها مناقشة القضية و أن تتحقــق مـن أنـهما 

توصال باالستدعاء بصفة قانونية . 
و حيث استفيد من ملف القضية و من احلكم املطعون فيه أن فاطنة بنــت 
موالي علي ادعت لدى مسدد ميدلت مبقال أوضحت فيه أن طاروق باسو توقف 
عن أداء وجيبة كراء حملها الذي به سكناه مبيدلت منذ شهر أكتوبــر 62 إىل يـوم 
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64/10/14 من حساب 150 فرنك لكل شهر طالبة احلكم عليه بأداء جممــوع مـا 
ــذ و  ختلد بذمته و قدره 2.400 درهم مع ما عسى أن يرتتب بذمته إىل يوم التنفي
ــرتائه إيـاه مـن  باإلفراغ للمماطلة ، و أجاب املدعى عليه بأن احملل ملكه الش
املدعية منذ سنة 1958 فحكمت حمكمة السدد مبيدلت برفض الطلــب ، و بعـد 

االستئناف قضت احملكمة اإلقليمية مبكناس بإلغاء طلب االستئناف . 
ـت  و حيث تبني من أوراق امللف أن املستأنفة فاطنة بنت موالي علي قد بين
ــم 231  يف طلب االستئناف عنوانها اجلديد الذي تسكنه و هو الصابة الواسعة رق
بفاس و أن االستدعاء وجه للمحل الذي كانت تسكنه قبل ملا كــانت القضيـة يف 

الطور االبتدائي و هو ساحة التجارة درب الكاز بفاس اجلديد.  
ــر  و حيث إن احملكمة ألغت طلب استئنافها لعلة أنها استدعيت و مل حتض
ــان  وتبني من ورقة التبليغ أنها مل توجد بالعنوان "أي بالعنوان األول األمر الذي ك
ــها  سببا يف حرمانها من إبداء موجب استئنافها و بالتايل قد خالفت احملكمة بعمل

هذا النص املشار له أعاله. 

هلذه  األسباب 
و بقطع النظر عن الوجه الثاين املستدل به 

ــه و بإبطالـه و بإحالـة  قضى الس األعلى بنقض احلكم املطعون في
القضية و الطرفني معا على نفس احملكمة اإلقليمية مبكناس لتنظــر فيـها مـن 

جديد طبق القانون و على املطلوب يف النقض بالصائر. 
كما قررت إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية مبكناس إثر احلكم 

املطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين الســادة : احممـد بـن 
ــة  خيلف ، إدريس بنونة ، احممد عمور ، ساملون بنسباط ، و مبحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد.  
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احلكم املـدنـي عدد217 
الصادر يف 10 صفر 1388 موافق 8 مايو 1968 
1 ـ وسائل اإلثبات - ترمجة احلجة - ال تقوم مقام األصل. 

ــوع تلقائيـا -  2 ـ وسائل اإلثبات - تصفح الرسوم من طرف قضاة املوض
يدخل ذلك يف سلطتهم التقديرية. 

3 ـ احليازة – مدتها. 
ـاضي ال  1 ـ إن املعترب يف احلجج املدىل بها هي أصوهلا ال ترمجتها و أن الق
ــل نـص مـن  ميكنه أن يستند إىل الرتمجة وحدها ألن الرتمجة إمنا هي نق
لغته األصلية إىل لغة أجنبية و ال ميكنها بأي وجه أن تقــوم مقـام األصـل 

الذي ال غىن عنه لتقدير قيمة احلجة. 
ــدىل بـها لديـهم و  2 ـ إن قضاة املوضوع هلم احلق يف تصفح الرسوم امل
ــو مل يقـع فيـها أي  اختبار صحتها شكال و موضوعا قبل أن يعملوا بها و ل
ــلطتهم التقديريـة  طعن من لدن احملتج بها عليهم و أن ذلك داخل يف س

اليت ال ختضع لرقابة الس األعلى . 
3 ـ من شروط احليازة أن تطول عشر سنني مع حضور املدعى و ســكوته 

بال مانع طول املدة املذكورة . 
باسم جاللة امللك 

بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ فاتح يوليوز 1963 من طـرف احلـاج 
ـة  حممد بن محادي و من معه بواسطة نائبهم األستاذ شارل برينو ضد حكم حمكم

االستئناف بالرباط الصادر يف 20 أبريل 1963 . 
و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 16 أكتوبر 1963 حتت إمضــاء 
األستاذ بنعطار النائب عن املطلوب ضده النقض املذكور أعــاله و الراميـة إىل 

احلكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهري املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربيـع األول عـام 

1377 موافق 27 شتنرب 1957 . 

و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 22 يناير 1968 . 
ــل  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 24 أبري

 . 1968
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ــيد احممـد بـن خيلـف يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار الس
تقريره و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
فيما خيص الوسيلة األوىل :  

ــتئناف  حيث يؤخذ من أوراق امللف و من احلكم املطعون فيه (حمكمة االس
ــدى  بالرباط 20 أبريل 1963) أن أبا زيد بن اجلياليل طلب بتاريخ 6 دجنرب 1940 ل
ـق  احملافظة العقارية بالدار البيضاء حتت رقم 20.810 حتفيظ أرض فالحية أطل
عليها اسم "فدان بلعسري" مث بني سنة 1942 أنه يطلب التحفيظ يف امســه و يف 
ــد بـن  اسم أخيه اجلياليل بن اجلياليل، و بعد وفاة طالب التحفيظ األول أىب زي
ـظ ، و  اجلياليل قدم ورثته سنة 1952 مطلبا تعديليا قصد متابعة إجراءات التحفي
استدل طالبوا التحفيظ مبلكية مؤرخة يف 24 دجنـرب 1916 . و بتـاريخ 3 فـرباير 
ــي إىل حتفيـظ  1941 قدم محادي بن عباس بن إبراهيم حتت رقم 12 مطلبا يرم
ــماة "فـدان بلعسـري" املطلـوب  أرض كشف التحديد أنها تشمل األرض املس
حتفيظها حتت رقم 20.810 و بعد وفاة محادي بن عباس تابع ورثته ســنة 1958 
ـة يف  إجراءات التحفيظ لفائدتهم مستدلني باألخص مبلكية يف اسم موروثهم مؤرخ
ــة تعـرض ضـد املطلـب األول  4 ماي 1932 فصار طلب التحفيظ الثاين مبثاب
لتداخل املطلبني و بتاريخ 29 أكتوبر 1960 قضــت احملكمـة االبتدائيـة بـالدار 
ــازة قاطعـة ، و  البيضاء بصحة تعرض ورثة محادي بن عباس ملا أثبتوه من حي
بتاريخ 20 أبريل 1963 ألغت حمكمة االستئناف بالرباط احلكم االبتدائي و قضــت 
بصحة تعرض ورثة أيب زيد بن اجلياليل و بعدم صحة تعرض ورثة محــادي بـن 
ــبوه فيـها و أن  عباس و ذلك ألن ترمجة امللكية املدىل بها من طرف هؤالء مش
ــهادة أحـد  النسخة الرمسية املدىل بها يف مرحلة االستئناف ال تتوفر إال على ش
ــهم جيـهلون وجـه متلـك  عشر شاهدا و أن ورثة محادي بن عباس صرحوا أن
ــن شـهود هـؤالء  موروثهم هل كان على طريق اإلرث أم بالشراء و أن شاهدا م
صرح أن حيازتهم اليت ترجع إىل سنة 1930 ال يعرف ســببها و أن هـذا اللبـس 
ــا  يعززه كون امللكية املؤرخة يف 4 ماي 1932 تشهد ببدء احليازة سنة 1922 خالف
للعناصر األخرى من امللف ، و أنه وقع النزاع يف هذه احليازة بتقـدمي شـكوى يف 
ـة  هذا الشأن حسب ما يؤخذ من رسالة 5 دجنرب 1936 و إقامة دعوى لدى احملكم

الشرعية حسب رسالة 7 يونيو 1937 ، كما تؤكد ذلك نتائج البحث . 
ــون  و حيث يعيب طالبوا النقض ورثة محادي بن عباس على احلكم املطع
ــا يتعلـق بتعليـل  فيه انعدام أو عدم كفاية التعليل و خرق قواعد املسطرة فيم
األحكام و انعدام األساس القانوين و ذلك حيث إن احلكم املطعون فيه مل يعمــل 
بامللكية املؤرخ يف 27 ذو احلجة 1350 ـ 4 ماي 1932 اليت أدىل بها طالبوا النقض 
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لسببني أوهلما أن طالب التحفيظ مل يضع باحملافظة تأييدا ملطلبه إال ترمجــة 
ــها يف  مسرتابة ال قيمة هلا لتلك امللكية ، و ثانيهما أن نسخة تلك امللكية املدىل ب
ــهودها 11 شـاهدا  االستئناف غري صحيحة و ال يعتمد عليها كحجة ألن عدد ش

فقط . 
بينما مل تبني احملكمة العلل اليت من أجلها اعتربت الرتمجــة مسـرتابة و ال 
قيمة هلا مع أنها صادرة من احملافظة الشيء الذي يدل على أن موروث طــاليب 

النقض كان أودع األصل باحملافظة .   
و بينما أن قضاة االستئناف اعتربوا أن نســخة امللكيـة املـدىل بـها غـري 
ــن  صحيحة الشتماهلا على أحد عشر شاهدا فقط مع أن هذه الوسيلة ليست م
قبيل النظام العام و مل يثرها املستأنفون و أن الرتمجة الصادرة مــن احملافظـة 

العقارية تنص بالعكس من ذلك على أن شهود امللكية اثنا عشر شاهدا . 
ــي أصوهلـا ال ترمجتـها و أن  لكن حيث إن املعترب يف احلجج املدىل بها ه
ـه  القاضي ال ميكنه أن يستند إىل الرتمجة وحدها ألن الرتمجة إمنا هي نقل من لغت
األصلية إىل لغة أجنبية و ال ميكنها بأي وجه أن تقوم مقام األصل الــذي ال غـىن 
ــا اعتـربوا أن  عنه لتقدير قيمة احلجة فكان قضاة االستئناف على صواب حينم
ــم أنـها  الرتمجة املدىل بها ال قيمة هلا كحجة ألنها جمردة عن األصل و أما قوهل
ــدح يف بـاقي  مسرتابة بدون أن يبينوا أسباب االسرتابة فإمنا ذلك علة زائدة ال تق

التعليل. 
ــهم و  و حيث إن قضاة املوضوع هلم احلق يف تصفح الرسوم املدىل بها لدي
ـدى  اختبار صحتها شكال و موضوعا قبل أن يعملوا بها و لو مل يقع أي طعن من ل
احملتج بها عليهم و أن ذلك داخل يف سلطتهم التقديرية اليت ال ختضــع لرقابـة 
ـاس  الس فإن احلكم املطعون فيه مشتمل على التعليل الكايف و مبين على أس

قانوين . 
لذلك فان الوجه األول بفرعيه ال ميكن اعتباره. 

وفيما خيـص الوجه الثانـي املستدل بـه :  
ــازة  حيث يعيب طالبوا النقض على احلكم املطعون فيه خرقه قواعد احلي
ــى األقـل عـدم  القاطعة للخصام املقررة يف الشريعة اإلسالمية و انعدام أو عل
ــاس القـانوين و  كفاية التعليل و حتريف العناصر املهمة يف امللف و انعدام األس
ـم 20.810  ذلك عندما الحظ احلكم املطعون فيه أن موروث طاليب التحفيظ برق
حرف الكاف كان حائزا لقطعة النزاع قبل حيازتها من طــرف مـوروث طـاليب 
ــروف  النقض و حدد حتكما يف سنة 1930 تاريخ حيازة هذا األخري و صرح بأن ظ
ــيت أدىل بـها و الـذي  حيازته يشوبها التباس و أن هذا االلتباس تؤكده امللكية ال



 

ص 34جملة  قضاء  الس  األعلى   -   اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  1 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ـاليب  حيدد شهودها مبدأ حيازته قبل التاريخ املشار له و عندما اعترب أيضا أن ط
التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف قطعوا بصفحة جمدية مفعول هذه احليــازة 

قبل أن مير عليها عشر سنني.  
ــد مبـدأ حيـازة  يف حني من جهة أنه ليس يف عناصر البحث ما يبيح حتدي
ــري و أن  موروث الطالبني يف سنة 1930 و احلالة أنهم يعتربونها أقدم من ذلك بكث

خصومهم أنفسهم يعرتفون بأنها ترجع إىل سنة 1928 . 
ــأن  و يف حني من جهة أخرى فضال عن كون عناصر البحث ال تبيح القول ب
حيازة موروث طاليب النقض وقعت يف ظروف ملتبسة ـ و ذلــك شـيء يقـرره 
ـاي 1932 ال  احلكم بدون بيان ألسباب ذلك ـ فإن مضمون امللكية املؤرخة يف 4 م
يؤكد التباس ظروف احليازة املزعوم بل على العكس من ذلك يبني أمد احليــازة 
املنسوبة إىل موروث طاليب النقض بصفة مدققة حيث يرجعــها إىل سـنة 1922 
ــريا يف حـني أن  بينما البحث عجز عن حتديد أمد احليازة بصفة صحيحة و أخ
رسائل موجهة من سلطات عسكرية إىل سلطات إدارية و هي كل مــا أدىل بـه 
ــن أن يشـكل  طالبوا التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف يف هذا املضمار ال ميك
ــى أن طـاليب  وحدها أفعاال قاطعة للحيازة باعتبار أنه ال يوجد بامللف دليل عل
ـال  التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف أدلوا بوثيقة صحيحة يؤخذ منها تقييد مق
ــازة مـوروث طـاليب النقـض و  من طرفهم لدى القاضي قبل أن مير على حي

حيازتهم بعده أمد ميكنهم من االستظهار بها. 
لكن حيث إن من شروط احليازة أن تطول عشر سنني مع حضور املدعــى 
ـاء  وسكوته بال مانع طول املدة املذكورة و حيث إن احملكمة اعتمدت على ما ج
ــظ سـابقة حليـازة مـوروث  يف البحث إلثبات أن حيازة موروث طاليب التحفي
ـنة 1930  طاليب النقض و أن حيازة هذا األخري ابتدأت حوايل سنة 1930 ـ ال يف س
كما ورد يف الوجه املستدل به ـ أي بعدها أو قبلها مبدة يسرية كالسنة والســنتني 

 .
ــم 20.810 حـرف الكـاف و كذلـك  و حيث إن ممثل طاليب التحفيظ برق
ـض  الشهود صرحوا أثناء البحث فيما يرجع البتداء أمد حيازة موروث طاليب النق
ــلطة يف ذلـك أن  تصرحيات أخذت منها حمكمة االستئناف مبا هلا من كامل الس

حيازة ابتدأت حوايل سنة 1930 . 
ـرف  و حيث إن قضاة االستئناف اعتربوا أن طاليب التحفيظ برقم 20.810 ح
ــأنها  الكاف قطعوا مفعول تلك احليازة بعدم سكوتهم عليها إذ أثاروا نزاعا يف ش
ــر  بالشكاية لدى القائد و لدى القاضي خالل سنيت 1936 ـ 1937 أي داخل العش
سنني و أن قضاة االستئناف استندوا يف تقرير ذلك إىل ما ورد يف الرسائل املــدىل 



 

ص 35جملة  قضاء  الس  األعلى   -   اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  1 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــامل السـلطة  بها و إىل ما قاله الشهود أثناء البحث مقدرين لذلك مبا هلم من ك
أيضا . 

ــألة تتعلـق مبحـض  و حيث إن وصفهم للحيازة بأنها مشوبة بااللتباس مس
ــىن عـن  الواقع الذي ال رقابة للمجلس عليه على أن قضاة املوضوع كانوا يف غ

ذلك ما دام أنهم قرروا أن قطع احليازة وقع خالل العشر سنني . 
و حيث إن قضاة االستئناف باستنادهم على ما ذكــر أعـاله و املضمـن يف 
أسباب احلكم املطعون فيه عللوا حكمهم تعليال كافيا و طبقوا قواعــد احليـازة 
ـول  تطبيقا ساملا الشيء الذي جيعل الوجه املستدل به يف فروعه الثالثة غري مقب

يف بعضه و غري مرتكز على أساس يف البعض اآلخر . 

هلذه   األسباب 
قضى الس األعلى برفض طلب النقض و على أصحابه بالصائر. 

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــد بـن  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين  و املستشارين السادة : احمم
ــة  خيلف ، إدريس بنونة ، احممد عمور ، ساملون بنسباط ، و مبحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد.  
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احلكم املـدنـي عدد221 
الصادر يف 10 صفر 1388 موافق 8 مايو 1968 

1 ـ أمالك مجاعية - عدم إمكان حيازتها أو تفويتها. 
2 ـ تعليل - وجوب بيان العناصر املستنتج منها الطــابع اجلمـاعي ألرض 

النزاع. 
ــهريي 27 أبريـل 1919 و 14 غشـت 1945 علـى أن  1 ـ تنص مقتضيات ظ

األمالك اجلماعية ال حتاز و ال تفوت . 
ــتنتجوا منـها الطـابع  2 ـ على قضاة املوضوع أن يبينوا العناصر اليت اس
ــة  اجلماعي لألرض املتنازع يف شأنها حىت ميكنوا الس األعلى من مراقب

صحة الوصف الذي اعتمدوه و مشروعية النتائج املستخلصة من ذلك . 
باسم جاللة امللك 

ــالل بـن  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 9 أبريل 1965 من طرف ع
ــم حمكمـة  سالم بن بالل و من معه بواسطة نائبهم األستاذ باوليين بول ضد حك

االستئناف بالرباط الصادر يف 23 يناير 1965. 
و بناء على الظهري الشريف املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثــاين ربيـع 

األول عام 1377 موافق 27 شتنرب 1957 . 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 12 فرباير 1968 . 

ــل  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 24 أبري
 . 1968

ـره  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد حممد بن خيلف يف تقري
و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد املداولة طبقا للقانون . 
فيما خيص الوسيلة الثانية : 

بناء على أن كل حكم جيب أن يكون معلال تعليال كافيا و إال كان باطال. 
و حيث يتضح من أوراق امللــف و مـن احلكـم املطعـون فيـه (حمكمـة 
االستئناف بالرباط 25 يناير 1965) أن مجاعة تدرارة طلبــت لـدى احملافظـة 
ــت رقـم 17.775 حتفيـظ أرض فالحيـة  العقارية مبراكش يف 19 يناير 1957 حت
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أطلقت عليها اسم "بلدة الغابة لتدرارة 2" و بتاريخ 28 يناير 1958 طلب عمر بـن 
ــهم  سامل بن بالل و من معه حتفيظ نفس األرض حتت اسم "الغابة" و حاز مطلب
ــرا لتداخـل املطلبـني و  رقم 18.180 و أصبح يعارض املطلب رقم 17.775 نظ
ــر السـكتاين  استدل املتعرضون رقم 18.180 برسم شراء من القائد حممد بن عم
ــه 1964 بصحـة  بتاريخ 20 ماي 56 فقضت احملكمة االبتدائية مبراكش يف 8 يوني
ــادرة يف 13 مـارس 1954  تعرض املطلب رقم 18.180 مرتكزة على الرسالة الص
ــا  عن مصلحة اجلماعات يف وزارة الداخلية و اليت تثبت أن هذه املصلحة بعدم
ــائع  الحظت أن مجاعة تدرارة طالبة التحفيظ أهدت هذه األرض سنة 1942 لب
ــة  املتعرضني قررت أن ال مصلحة يف الرجوع عن هذا التخلي من طرف اجلماع
ــنني و بتـاريخ 23 ينـاير 1965 قضـت حمكمـة  الذي يرجع تارخيه إىل عشر س
االستئناف بالرباط بإلغاء احلكم االبتدائي كما قضت بصحــة تعـرض مجاعـة 
ــرف هـذه  تدرارة الناتج عن تداخل مطلب التحفيظ رقم 17.775 املودع من ط
ــل أرض  اجلماعة و مطلب التحفيظ رقم 18.180 مصرحة أنه من الثابت أن أص
النزاع مجاعي كما أن طبيعتها مجاعية أيضا و أن تعليل القضــاة األولـني فيمـا 
ـهريي 27  خيص اهلبة املقدمة من اجلماعة للقائد السكتاين خمالف ملقتضيات ظ
ــالك اجلماعيـة ال حتـاز و ال  أبريل 1919 و 14 غشت 1945 الناصة على أن األم

تفوت . 
و حيث يعيب طالبوا النقض عمر بن سامل بن بالل و من معه على احلكــم 
املطلوب نقضه كونه اقتصر على التصريح بأن أرض الــنزاع مجاعيـة دون أن 

يبني املربر هلذا الوصف . 
ــتنتجاتهم  و حيث يؤخذ من احلكم املطعون فيه أن الطاعنني نازعوا يف مس

املودعة يف 9 نونرب 1964 يف كون األرض املدعى فيها تكون أرضا مجاعية . 
و حيث أنه كان على قضاة االستئناف ـ نظرا للنزاع القائم فيما خيص هذه 
ــاعي  النقطة بني املتداعني ـ أن يبينوا العناصر اليت استنتجوا منها الطابع اجلم
ــى مـن مراقبـة  هلذه األرض و مبا أنهم مل يفعلوا فإنهم مل ميكنوا الس األعل

صحة الوصف الذي اعتمدوه و مشروعية النتائج املستخلصة من ذلك. 

هلذه  األسباب 
ــى  قضى الس األعلى بنقض احلكم املطعون فيه و بإحالة القضية عل
حمكمة االستئناف مبراكش لتبت فيها من جديد طبق القانون و على املطلوبـة يف 

النقض بالصائر. 
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ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالرباط إثر احلك
املطعون فيه أو بطرته . 

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين الســادة : احممـد بـن 
ــة  خيلف ، إدريس بنونة ، احممد عمور ، ساملون بنسباط ، و مبحضر وكيل الدول

العام السيد إبراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد.  
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احلكم الشرعـي عدد4 
الصادر يف 20 رجب 1387 موافق 24 أكتوبر 1967 

تشكيل هيئة حاكمة :  
ـ اهليئة اليت ناقشت القضية هي اليت تصدر حكمها.  

ــة غـري الـيت ناقشـته و اكتفـت  ـ احلكم املطلوب نقضه صدر من هيئ
باالطالع على تقرير العضو املقرر و يف ذلــك إخـالل بقواعـد املسـطرة 

اجلارية. 
باسم جاللة امللك 

ـة  بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمته لكتابة ضبط احملكمة اإلقليمي
ــت حممـد أغـريب بواسـطة  مبكناس بتاريـخ 30 / 6 / 1966 السيدة فاطمة بن
ـدد 267  حماميها األستاذ عبد الكرمي بن جلول التوميي طعنا يف احلكم االستئنايف ع
/ 4053 وتاريخ 12 / 5 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية مبكناس يف الزوجيـة 

و املتضمن إلغاء احلكم االبتدائي.   
ـاريخ 27 / 5  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 1701 و ت

 .1966 /
و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعة مــن طـرف احملـامي 

املذكور. 
و بعد النداء على نائب طالبة النقض و عدم حضوره. 

ـى  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد بن سودة الذي تل
باجللسة العلنية . 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عب
العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية . 

و بعد املداولة طبقا للقانون . 
مـن حيث الشكل :  

ــوم 12 ـ 5  حيث ثبت رفع طالبة النقض باحلكم املطعون فيه الصادر يف ي
ـ 1966 طلبها بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف احملامي األســتاذ عبـد 
الكرمي بن جلون التوميي املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف يــوم 30 – 6 ـ 
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ــة القضائيـة يف يـوم 27 ـ 5 ـ 1966 فكـان الطلـب  1966 و أدت عنه الوجيب
ــيس الـس  مستوفيا ملقتضيات الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأس
األعلى املؤرخ يف ثاين ربيع النبوي 1377 موافق 27 شــتنرب 1957 ـ و لـذا فـهو 

مقبول شكال . 
من حيث املوضوع : 

فيما يتعلق مبا استدلت به الطالبة . 
حيث يتلخص من عناصر احلكم املطعون فيه أن السيدة فاطمة بنت حممد 
ــها  أغريب ادعت على زوجها السيد عبد السالم بن عبد الرمحان يدعى موكة بأن
ــها و يذيقـها أنـواع  متزوجة به و هلا معه عدة أوالد و منذ 5 أعوام و هو ينكل ب
ـى  املكر و الضرر و قد تكررت بينهما الدعاوى فضال عن عدم اإلنفاق عليها و عل
أوالدها طالبة منه تطليقها و بعد جواب املدعى عليه بإنكار الضــرر و اإلسـاءة 
ـا و  أدلت املدعية مبوجب عدد 264 فعرض على املدعى عليه فلم يبد فيه مطعن

بعد اإلعذار األخري و اجلواب عنه بالنفي. 
أصدر قاضي النازلة حكمه بتطليق املدعية من زوجها املدعى عليه طلقـة 

واحدة بائنة . 
ــه و علـى الفصـل 56 مـن مدونـة األحـوال  بناء على املوجب املدىل ب
ــأن  الشخصية .. و استأنفه وكيل املدعى عليه شقيقه محادي قائال يف استئنافه ب
ــجن  احلكم بالطالق ال يرتضيه ألن ألخيه ستة من األوالد و ألنه حكم عليها بالس
مرتني ألجل الرجوع إىل زوجها جالسة مع زوج أمها على وجه غــري مشـروع و 
ـة  أدىل وكيلها مبوجب ضرر عدد 176 مستفسر فطعن فيه وكيل املستأنف بالقراب
ــا و عـدم  و الصحبة و صغر السن و عرفته احملكمة بأن حجته ناقصة إلمجاهل
ــل املسـتأنف  البيان فأدىل وكيلها بلفيفية شاهدة بالضرر عدد 77 فعارضها وكي
ــت دعـواه  بلفيفية عدد 76 تضمنت معرفة شهودها للزوج و شهادتهم بأنه اتصل
ــة ـ 64.145  مع زوجه فاطمة مدة من 5 أعوام كما أدىل بنسخة من حكم يف قضي
ــم  يف طلب رجوعها حملله ألنه رفعها إىل احملاكم و ال زالت ممتنعة و لسبق حك
ــطرة التنفيـذ و  بالرجوع صدر احلكم يف هذه القضية بإلغائها و له أن يتابع مس

بعد اإلعذار للطرفني و اجلواب بالنفي. 
ـون  حكم قسم االستئناف بإلغاء احلكم االبتدائي لبنائه على حجة جمملة و لك
املدىل به بعد كذلك و لظهور أن املدة اليت ادعت املدعية فيها الضــرر كلـها 
ــاوى ـ و احلكـم  كانت خارجة من حتت يده ممتنعة عن الرجوع إليه رغم الدع

عليها بالرجوع فكيف يتحقق ضرر بها و احلالة ما ذكر أنه لبعيد جدا . 



 

ص 41جملة  قضاء  الس  األعلى   -   اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  1 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

و حيث إن طالبة النقض تطعن يف احلكم االستئنايف مبا يف الفرع األول مــن 
السبب الثاين من أن قواعد املسطرة تقضي بأن اهليئة اليت ناقشت القضية هـي 
ــن هيئـة غـري الـيت  اليت تصدر حكمها غري أن احلكم املطلوب نقضه صدر م
ـك  ناقشته و اكتفت باإلطالع على تقرير العضو املقرر دون مراجعة ما مت قبل ذل

من اإلجراءات فيكون احلكم قد أخل بالقواعد اجلوهرية لقانون املسطرة . 
ــس األعلـى  بناء على الفقرة الثانية من الفصل 13 من ظهري تأسيس ال

املؤرخ بـ2 ربيع األول عام 1377 املوافق 27 شتنرب 1957 . 
ـة  حيث يتجلى من احلكم املطعون فيه أنه اقتصر على (و بعد إخراج القضي
ــة)  من املداولة لتعذر اهليئة السالفة و بعد اإلطالع على نظرية العضو و املداول
ــيت جيـب أن تسـلكها  دون أن يتضمن بكيفية واضحة بقية املسطرة املتبعة ال
ــن اطالعـها علـى  اهليئة الثانية اليت خلفت األوىل زيادة على ما صرحت به م
ــذر ممارسـة مراقبـة الـس  نظرية املقرر و املداولة األمر الذي أدى إىل تع
ـايل  األعلى ملا اختذته اهليئة احلاكمة من إجراء نتج عنه حكمها مبا ذكر و أدى بالت

إىل اإلخالل بقواعد املسطرة اجلارية . 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية األسباب املستدل بها 

ـتئناف  قضى الس األعلى بنقض احلكم عدد 267 الصادر عن قسم االس
بإقليمية مكناس بتاريخ 12 مايه 1966 ـ و بإحالة القضية و طــريف الـنزاع علـى 

إقليمية فاس لتبت فيها من جديد و على املطلوب يف النقض بالصائر . 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية مبكناس إثر احلك

املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
السادة الرئيس رضا اهللا إبراهيم األلغي و املستشارين حممد بــن سـودة ، عمـر 
العراقي ، حممد اللبادي ، حممد بن الطيب العلوي ، و مبحضــر ممثـل النيابـة 
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد7 
الصادر يف 20 رجب 1387 موافق 24 أكتوبر 1967 

استئناف : خطأ مادي  
ـ ما جاء يف طالعة احلكم االبتدائي املستأنف من أن تارخيـه 3 ـ 6 ـ 1965 
ـني  خطأ مادي انكشف بسببه بناء حكم قسم االستئناف على غري أساس فتع

نقضه.  
باسم جاللة  امللك 

بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
ــطة  بالبيضاء بتاريخ 18/ 7 / 1966 السيد التهامي بن علي الزياين املديوين بواس
ــا يف احلكـم االسـتئنايف عـدد  وكيله العديل السيد حممد بن علي الدكايل طعن
ـأن  8493/56 و تاريخ  28 / 1 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية بالبيضاء يف ش

حضانة و املبلغ يف 21 / 5 / 1966 و املتضمن احلكم بإلغاء االستئناف.   
ـاريخ 18 / 7  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 2.847 و ت

 .1966 /
و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 
املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوبة يف النقض السـيدة الزهـراء 
ــزاوي  بنت بوشعيب املزمزية بواسطة وكيلها العديل السيد حممد بن الفقيه احلم

جوابا عن العريضة املذكورة. 
و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما . 

ــذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عمر العراقي ال
باجللسة العلنية.  

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عب
العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية. 

و بعد املداولة طبقا للقانون . 
من حيث  الشكل : 

ــون فيـه يف يـوم 21 ـ 5 ـ  حيث ثبت إعالم طالب النقض باحلكم املطع
ـيد  1966 فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العديل الس
ــس األعلـى يف يـوم 18– 7 ـ  حممد بن علي الدكايل املقبول للرتافع أمام ال
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1966 و أدى عنه الوجيبة القضائيـة يف نفـس اليـوم فكـان الطلـب مسـتوفيا 
ــيس الـس األعلـى  ملقتضيات الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأس
ـكال  املؤرخ يف ثاين ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنرب 1957 ـ و لذا فهو مقبول ش

 .
و من حيث املوضوع :  

يف شأن السبب الذي ذكره طالب النقــض مـن البحـث يف علـة احلكـم 
املطلوب نقضه اخل . 

ــس  بناء على البند اخلامس من الفصل الثالث عشر من ظهري تأسيس ال
ــاز  األعلى املؤرخ يف ثاين ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنرب سنة 1957 عدم ارتك

احلكم على أساس قانوين . 
ــاة  بناء على الفصل 21 من ظهري إعادة تنظيم املسطرة املتبعة لدى القض
ــذي ينـص  املؤرخ ب 23 مجادى األوىل عام 1376 موافق 16 دجنرب سنة 1957 ال

على أن أجل طلب االستئناف ثالثون يوما من يوم اإلعالم باحلكم . 
و بناء على أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه . 

ـدم  و حيث أفاد احلكم املطلوب نقضه أن قسم االستئناف بالبيضاء حكم بع
ــم عـدد 65/2003 يف القضيـة املدنيـة  قبول استئناف املستأنف التهامي للحك
ــم  املقدم بتاريخ 9 نونرب سنة 1965 و املؤدى عنه يف غده نظرا لكون تاريخ احلك
ــل  املستأنف مع اإلعالم به وقعا بتاريخ 3 يونيه 1965 الذي ترتب عنه فوات األج

القانوين الذي هو شهر واحد من يوم اإلعالم باحلكم . 
ــوم  و حيث إن طالب النقض طعن يف احلكم املشار إليه بأن القضية احملك
ــاريخ 3 نونـرب 1965 و  فيها سجلت بتاريخ 7 يوليوز 1965 وآخر استجواب فيها بت

تاريخ احلكم ال يتقدم على تاريخ التسجيل و االستجواب . 
ــم االبتدائـي املسـتأنف  و حيث يتجلى من أوراق امللف و من نسخة احلك
املؤرخ بتاريخ 3 يونيه 1965 أن القضية احملكوم فيها سجلت بتــاريخ 7 يوليـوز 
ــابع يوليـوز 1965 حتـت  1965 إذ جاء فيه و بناء على املقال املسجل بتاريخ س
ــا بتـاريخ 27 شـتنرب 1965 و  عدد 2003 و أن قاضي النازلة له استجوابان أوهلم
ــه و كالهمـا بإمضـاء  ثانيهما بثالث نونرب 1965 و فيه وقع اإلعذار األخري و جواب
ـال  القاضي و كاتب الضبط كما يتجلى من تقرير املقرر لدى قسم االستئناف إذ ق
ــهت الدعـوى  بعد حكايته لتاريخ املقال و ذكر املستأنفني يف 7 يوليوز 1965 وج
ــة  الزهرة بنت بوشعيب على املدعى عليه التهامي املذكور األمر الذي يدل دالل
واضحة على أن ما جاء يف طالعة احلكم االبتدائي املستأنف من أن تارخيه 3 ـ 6 
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ــم علـى تقييـد املقـال و تـاريخ  ـ 1965 خطأ مادي إذ ال يتصور سبقية احلك
ــتئناف علـى  االستجواب و اإلعذار النهائي و انكشف بسببه بناء حكم قسم االس

غري أساس مما يتعني منه نقضه و إبطاله . 

من  أجله 
ــدد 8493  قضى الس األعلى بنقض حكم قسم االستئناف بالبيضاء ع
ــني علـى نفـس  / 56/ 66 املـــؤرخ 28/ 1/ 1966 و بإحالة القضية و الطرف
ــهيأة أخـرى غـري األوىل و بتحمـل  احملكمة املصدرة له لتبت فيها من جديد ب

املطلوبة يف النقض بالصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بالبيضاء إثر احلكــم 

املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــر العراقـي ، حممـد  السادة الرئيس رضا اهللا إبراهيم األلغي و املستشارين عم
اللبادي ، حممد بن سودة ، حممد بن الطيب العلوي ، و مبحضــر ممثـل النيابـة 
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد8 
الصادر يف 20 رجب 1387 موافق 24 أكتوبر 1967 

استئناف : ال ينظر إال فيما استأنف لديه.  
ـ ال ينظر االستئناف إال فيما استأنف لديه و ال يبطل احلكم االبتدائي املســتأنف 

كال أو بعضا إال لصاحل املستأنف ال ضده .   

باسم جاللـة  امللك 
بعد االطالع على طلب النقض لذي قدمته لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميـة 
ــيدة فاطمـة بنـت مبـارك بـن بوشـعيب  بالبيضاء بتاريـخ 6/30/ 1966 الس
ـا يف  البوعزيزية و من معها بواسطة وكيلهم العديل السيد عبد اجلليل العلمي طعن
ــة  احلكم االستئنايف عدد 437 / 3847 و تاريخ 27 / 4 / 1963 الصادر من احملكم
ــني و فاطنـة ابـين  اإلقليمية بالبيضاء يف شأن عقار و املتضمن استحقاق احلس
ـاضي يف  احلبيب املطلوبني يف النقض للمدعى فيه بدون ميني تصحيحا حلكم الق

غري اليمني و نقضا له فيما يرجع لليمني اخل .    
ـاريخ 30 / 6  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 2603 و ت

 . 1966 /
و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 
املذكور و على مذكرة اجلواب الــواردة مـن املطلوبـني يف النقـض السـيدين 
ـا  احلسني و فاطنة ابين احلبيب بواسطة حماميهما األستاذ إدريس املراكشي جواب

عن العريضة املذكورة . 
و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما . 

ــذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عمر العراقي ال
باجللسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عب
العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية . 

و بعد املداولة طبقا للقانون . 
مـن حيـث الشكل :  

ــه باعـرتاف حماميـها  حيث ثبت إعالم طالبة النقض باحلكم املطعون في
ــها بواسـطة  بالطور االستئنايف عمر اإلدريسي يف يوم 5 / 5 / 1966 فقدمت طلب
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عريضة كتابية من طرف الوكيل العديل السيد عبــد اجلليـل العلمـي املقبـول 
ـة  للرتافع أمام الس األعلى يف يوم 30 / 6 / 1966 و أدت عنه الوجيبة القضائي
ــاين عشـر  يف نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا ملقتضيات الفصلني الثامن و الث
من ظهري تأسيس الس األعلى املؤرخ يف ثاين ربيــع النبـوي 1377 موافـق 27 

شتنرب 1957 و لذا فهو مقبول شكال . 
و من حيث املوضوع : 

فيما يتعلق بالسببني األولني املستدل بهما طالبة النقض من عــدم اسـتماع 
ـا  قسم االستئناف إىل املستأنفة و عدم سؤاهلا عن سبب استئنافها و وجهة نظره

و من عدم توصلها بأي استدعاء حلضور جلسة احلكم ليقع اإلستماع إليها . 
ـب  و حيث إن القضية تتلخص يف طلب األخوين احلسني و فاطنة ابين احلبي
ــن  بن العريب البوعزيزي من فاطمة بنت مبارك بن بوشعيب البوعزيزي النائبة ع
ـدمي  نفسها و عن بنتيها حمجورتيها يزة و حليمة ابنيت الفقيه املصدق املنديل بتق
ــن  1573 شرعي أن متكنهما من العقار املتخلف عن والدتهما الغالية بنت حممد ب
ــام  أبركة املبني باملقال امسا و حدودا و مساحة و قيمة الذي ترامت عليه منذ ع
ــد  1368 مع غلته مدة الرتامي إىل تارخيه مع صائر الدعوى و يف حكم القاضي بع
إدالء املدعيني بلفيفية بثبوت رشدهما عدد 821 و نسخة من رسم التقدمي عــدد 
ـهما و  1083 و بالتعريف به و بلفيفية مستفسرة تثبت ملكية والدتهما و بإراثة والدت
ــليم  جواب املدعى عليها باحلوز و امللك و ابنتيها حمجورتيها و امتناعها من تس
ــد اإلعـذار النـهائي  امللكية و معارضتها بإفتاء و إسناد النظر و نفي احلجة بع
باستحقاق املدعيني املدعى فيه احملدد يف املقال من يد املدعــى عليـها عـن 
نفسها و بصفتها مقدمة على حمجورتيها بنتيــها املذكورتـني و عليـهما بيمـني 
االستحقاق على كون املدعى فيه مل خيرج عن ملكهما بناقل شــرعي و بإلغـاء 
دعواهما فيما خيص الغلة املدعى بها عن املدة املشار هلــا و بإحالتـها علـى 
ــني  احملكمة املختصة و على املدعى عليها بالصائر معلال حكمه بتوافق اخلصم
ـردة ال  يف احلدود و عجز املدعى عليها عن إثبات ما كلفت به و بأن احليازة ا
ــن اختصاصـات حمـاكم  تفيد مع وجود احلجة املشار هلا و بأن الغلة ليست م
ــه لقسـم االسـتئناف و يف  القضاة و يف استئناف املدعى عليها احلكم املشار إلي
ــن بـدون  تبين االستئناف حلكم القاضي من استحقاق املدعيني للمدعي فيه لك
ميني تلزمهما يف ذلك نقضا حلكم القاضي فيما يرجع إليها و بتحمــل الطرفـني 
ــها  الصائر معلال حكمه بأن املدعيني أدليا مبا يثبت أنه حني ترامت املدعى علي
على املدعى فيه كان املدعيان صغريين و أن خالتهما طــامو بنـت حممـد بـن 
امبريكة قامت على املدعى عليها فاطمة بنت مبارك و أجــرت معـها نزاعـا يف 
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ـابت  املدعى فيه و على أن العمل على أنه ال ميني يف استحقاق األصول و حيث ع
الطالبة على احلكم االستئنايف ما سطر صدره. 

ــن عنـاصر امللـف أن  حيث يتضح من نسخة احلكم املطلوب نقضه و م
ــها تسـتأنف مجيـع  الطالبة بينت يف ورقة طلب استئنافها املوضوعة بامللف أن
ــح منـه أنـها اسـتدعيت  فصول املقال لعدم اقتناعها حبكم القاضي كما يتض
للجلسة التنقلية املنعقدة مبحكمة اجلديدة ثالث مــرات و مل حتضـر ذكـر يف 
ــذا فـإن السـببني املذكوريـن ال  أحدها عدم العثور عليها كما يستفاد منه و ل

يستندان على أساس . 
وفيمــا  يتعـلـق  بالوسيلـة  الرابعـة  و اخلامسـة من كون احلكـم 
املطلوب نقضه مل يتعرض لرد اإلفتاء املدىل به من الطالبــة ال بـالتصحيح و ال 
ــري  باإلبطال و ذلك مبثابة عدم التعرض لرد وسائل الدفاع و بسببه كان احلكم غ
ــم القـاضي  مرتكز على أساس ، و من كونه استند إىل حيثيات غري حيثيات حك
ـة  دون تعرض حليثيات القاضي ال بالتبين و ال بالتعرض وقد ركز حكمه على حج

مل تتناوهلا املناقشة و مل تطرح على بساط البحث . 
ــذي أدلـت بـه  حيث إن نسخة احلكم تدل داللة صرحية على أن اإلفتاء ال
ــع  طالبة النقض عورض بإفتاء آخر بعد اإلعذار و كالهما يتناول مقال املدعى م
ــة  ملكيته و على أن قسم االستئناف قد تبىن حكم القاضي مبقتضى حكمه بصح
ــم االسـتئناف ركـز  و حيث إن طالبة النقض مل تبني احلجة اليت ذكرت أن قس
ــذي  حكمه عليها و مل تتناوهلا املناقشة و مل تطرح على بساط البحث الشيء ال

بقي معه هذا السبب غري واضح فالسببان املذكوران عدميا اجلدوى . 
أمـا فيمـا يتعلق  بالوسيلـة الثالثـة من كون قسـم االسـتئناف حكـم 
بإبطال اليمني اليت وجهها القاضي على احملكوم هلما رغم أنهما مل يستأنفا اخل . 
بناء على الفقرة الثانية من الفصل اخلامس و العشرين مــن ظـهري إعـادة 
تنظيم املسطرة املتبعة لدى حماكم القضاة حيث يتجلى مــن نسـخة احلكـم 
ــا)  املطعون فيه أن قاضي الدرجة األوىل حكم على املدعيني (املستأنف ضدهم
ــا ..  بيمني االستحقاق .. و أنهما مل يستأنفا هذه اليمني احملكوم بها عليهما ابتدائي
و أن قسم االستئناف نقض حكم القاضي يف خصوصها و حكم بأن ال ميني عليهما 
.. و احلالة أنهما مل يستأنفاها و قسم االستئناف حسب الفصل املومإ إليه أعــاله 
ال ينظر إال فيما استؤنف لديه و ال يبطل احلكم االبتدائي املستأنف كال أو بعضــا 
ــتئناف الفصـل املذكـور يف  إال لصاحل املستأنف ال ضده بذلك خرق قسم االس

خصوص تلك اليمني مما استوجب نقضه نقضا جزئيا يف فصل اليمني ال غري. 
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من  أجله 
قضى الس األعلى بنقض احلكــم املطعـون فيـه نقضـا جزئيـا يف 
ــداه .. و بإحالـة  خصوص فصل اليمني املذكورة و برفض طلب النقض فيما ع
ـرر  اجلزء املنقوض على نفس احملكمة املصدرة له لتجريها بهيئة أخرى وفق املق

و بالصائر على الطرفني معا مناصفة بينهما. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بالبيضاء إثر احلكــم 

املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــر العراقـي ، حممـد  السادة الرئيس رضا اهللا إبراهيم األلغي و املستشارين عم
ــوي ، و مبحضـر ممثـل النيابـة  اللبادي ، حممد بنسودة ، حممد بن الطيب العل
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعـي عـدد23 
الصادر يف 27 رجب 1387 موافق 31 أكتوبر 1967 

نسب : وسائل إثباتــه.  
ـ الوسائل اليت يثبت بها نسب الولد ثالث : الفراش و اإلقرار و البينة. 

ـ الفراش يف الزوجية إمنا يثبت بالعقد بشرط إمكان الدخول.  
ـ الشبهة اليت يثبت بها النسب إما شبهة امللك و إما شــبهة العقـد و إمـا 

شبهة الفعل .  
باسم جاللة امللك 

بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
ــن إدريـس بـن حممـد الـودي  بالبيضاء بتاريـخ25 / 5 / 1965 السيد حممد ب
ــدد  بواسطة وكيله العديل السيد عبد اجلليل العلمي طعنا يف احلكم االستئنايف ع
ــاء يف  5502/1080 و تاريخ 30 / 11 / 1964 الصادر من احملكمة اإلقليمية بالبيض
شأن نفقة و املبلغ يف 29 / 3 / 1965 و املتضمـن عـدم ثبـوت الزوجيـة بـني 
ــب الولـد سـعيد  الطرفني و عدم استحقاقها ما تطلبه من نفقتها و بلحوق نس

باملدعى عليه طالب النقض اخل .  
ــاريخ 25  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 821.562 و ت

 . 1965 / 5 /
و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 
ــيدة عائشـة  املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوبة يف النقض الس
ــاصي جوابـا عـن  بنت فضول بواسطة وكيلها العديل السيد حممد يس االخص

العريضة املذكورة . 
و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما . 

ــوت الـذي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد رشيد املصل
تلي باجللسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عب
العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية و بعد املداولة طبقا للقانون . 
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مـن حيث الشكـل :  
ــون فيـه يف يـوم 29 / 3 /   حيث ثبت إعالم طالب النقض باحلكم املطع
ـيد  1965 فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العديل الس
عبد اجلليل العلمي املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف يوم 25 / 2 / 1965 و 
أدى عنه الوجيبة القضائية يف نفس اليوم فكان الطلــب مسـتوفيا ملقتضيـات 
ــؤرخ يف ثـاين  الفصلني الثامن والثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعلى امل

ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنرب 1957 و لذا فهو مقبول شكال . 
و من حيث املوضوع :  

 فيما يتعلق بالسبب الثاين املستدل به من طرف طالب النقض. 
ــف أن عائشـة بنـت فضـول  حيث يستخلص من احلكم و من أوراق املل
ــت يف 5 يوليـوز  بعرصة فتحات الزنقة 3 رقم 87 املقاطعة الثانية بالبيضاء طلب
ــاملعرض الـدويل املسـتخدم  سنة 1963 احلكم على حممد بن إدريس الساكن ب

باألمن الوطين :  
1) بأدائه هلا و البنه منها سعيد نفقتهما من فاتح يرباير 1961- 3 دراهم يوميا 

 .
2) أن جيعل رسم نكاح شرعي بينهما ليثبت هلما الزواج . 

3) أن حيسن معاشرتها.  
ــه غيابيـا  4) بالكسوة و الغطاء والفراش مبا تقدره احملكمة و حكم هلا علي
قاضي النازلة بذلك كله و استأنفه احملكوم عليه و أجــاب نائبـه السـيد عبـد 
الكرمي الطهاري عن مجيع فصول املقال مبا فيها الزوجية و الولد باإلنكار ذاكــرا 
أنه سبق هلا أن قيدت دعوى حتت عدد 6.352 مبنوبه و عجزت عن رسم النكــاح 
ـا  فحكم بإلغاء دعواها زيادة عن كون املدة املطلوبة يف املقال السابق مناقضة مل
ــدار البيضـاء ألنـه موظـف و أدىل نـائب  باملقال احلايل و أنه مل يغب عن ال
ـة  املستأنف ضدها السيد عبد الكرمي برادة بلفيف عدد 335 شاهد بثبوت الزوجي
ــع  بينهما و اتصاهلا حنو ثالث سنني بل حنو أربع سنني سلفت عن تاريخ 26 ربي
األول عام 1384 موافق 5 غشت 1964 بويل وصداق و أنــه كـان خـالل املـدة 
حيوزها حبوز الزوجات الشرعيات و ال يعلمون أن الزوجية انفصلت بينــهما إىل 
اآلن اخل .. قدح فيه نائب املستأنف بأن الويل و الصداق جمـهوالن و بـاضطراب 
ـه  شهوده يف مدة الزوجية و بتناقض شهادتهم بأن املدعية يف حوز الزوج إىل تارخي
مع ما مبقاهلا املتضمن أنه ختلد بذمته سنتان و نصف قبل تاريخ املقال و بــأن 
ـم  احلكم السابق بإلغاء دعواها مل حيتفظ هلا حبق تقييد دعوى جديدة و قرر قس
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االستئناف أن املدعية ذكرت يف مقاهلا أن املدعى عليه تغيب عنها ثالث سنوات 
ــازة األزواج يف املـدة  و أدلت مبوجب الزوجية املصرح فيه بأنه كان حيوزها حبي
ـها و  اليت ادعت مبقاهلا أنه تغيب عنها فيكون ما مبقاهلا مكذبا للبينة اليت أدلت ب
ــك شـرعا إال أن هـذا  من كذب بينته ال ينتفع بها فكانت الزوجية غري ثابتة بذل
املوجب يعترب شبهة لثبوت نسب الولد سعيد باملدعى عليه و استحقاقه النفقــة 
ــد  عن املدة املطلوبة باملقال درهما يف اليوم لقول ابن عاصم ، و حيث درء احل
ــم  يلحق الولد مع قوله صلى اهللا عليه و سلم :ادرءوا احلدود بالشبهات ، مث حك
ــني املسـتأنف ضدهـا  بعدم ثبوت الزوجية بني املستأنف حممد بن إدريس و ب
عائشة بنت فضول و عدم استحقاقها ما تطلبه من النفقة لنفسها عــن املـدة 
املطلوبة باملقال و بلحوق نسب الولد سعيد باملدعى عليه حممد بن إدريــس و 
ــوم تصحيحـا حلكـم  استحقاقه النفقة املطلوبة له باملقال وحده درهما يف الي

القاضي فيما يتعلق بالولد سعيد و إبطاال له يف غريه اخل . 
ــه حـني  و حيث ينعي طالب النقض يف سببه الثاين على قسم االستئناف أن
ــان  أبطل اللفيفية اليت استندت عليها املدعية يف إثبات الزوجية مل يعد يف اإلمك
ــاة و قائمـة  أن ينظر إليها بأي اعتبار لصريورتها كالعدم فال مربر العتبارها ملغ
ــه يتعلـق أمـر  الذات يف آن واحد فالنتاج الذي تدعي أنه من فراش املدعى علي
ــرع يصـح بصحتـه و ينعـدم  انتسابه بثبوت ذلك الفراش أو عدم ثبوته فهو ف
ــاحب العريضـة  بانعدامه فتعليل االستئناف قضاءه بانتساب الولد سعيد إىل ص
بأن تلك االحتجاجية اليت أكذبتها املدعية شبهة لثبوت نسب الولد سعيد بفراش 
ـه و  مل يثبت بدعوى أن الشرع متشوف للحوق األنساب لقول النيب صلى اهللا علي
ــان متشـوفا للحـوق  سلم ادرءوا احلدود بالشبهات غري صحيح ، فالشرع إذا ك
األنساب هو من جهة أخرى حريص كل احلرص على احملافظة علــى األنسـاب 

فال يرخص ألي إنسان أن يلحق بنسبه من ليس منه اخل . 
بناء على الفصل 13 من ظهري تأسيس الس األعلى املــؤرخ يف 2 ربيـع 

األول عام 1377 موافق 27 شتنرب 1957 . 
ــص  و نظرا للفصل التاسع والثمانني من مدونة األحوال الشخصية الذي ين

على أن الوسائل اليت يثبت بها نسب الولد ثالث الفراش و اإلقرار والبينة . 
ــوا إىل  و نظرا إىل أن مجهور الفقهاء من املالكية و الشافعية و احلنابلة ذهب

أن الفراش يف الزوجية إمنا يثبت بالعقد بشرط إمكان الدخول . 
و حيث إن الشبهة اليت يثبت بها النسب هي إما شبهة امللك و تسمى أيضــا 
ــد كمـا إذا  شبهة احلكم كمواقعة أب جارية ابنه ظانا إباحتها له و أما شبهة العق
ـل  تبني أن املدخول بها أخته من الرضاع أو شبهة الفعل كمن يتبني له بعد أن دخ

مبن ظنها زوجته أنها ليست له زوجة فالوطء متحقق يف الصور كلها.  
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ـه و  و حيث إن قسم االستئناف بالبيضاء نص على أن مصدر احلق املدعى ب
هو الزوجية مل تثبته املدعية بل على العكس من ذلك أكذبت بنفسها ما حـاولت 
ـالدخول  به إثباته ، و أن املستأنف ينكر الزوجية من أصلها و مل يصدر منه إقرار ب

أو باخللوة على األقل. 
ــن النصـني  و حيث إن ما استند إليه القسم يف حكمه بلحوق الولد سعيد م
ــد يف  احلديثي : ادرءوا احلدود بالشبهات و الفقهي : و حيث درء احلد يلحق الول
ــر للزوجـة  غري حمله إذ ليس يف احلكم ما يفيد ترتب احلد على املستأنف املنك
ـه  رأسا ما دام مل يثبت بينة تامة شرعا أو بإقراره وطؤه للمستأنف ضدها أو خلوت

بها وتدعيه هي و ألن موضوع النص الفقهي هو النكاح الثابت إال أنه فاسد . 
ــة الـيت  و حيث إن القسم بىن حكمه باللحوق على جعل جمرد تلك اللفيفي
ــالف مقتضيـات النصـوص  أكذبها الطرفان ، شبهة لثبوت نسب الولد فإنه خ

الفقهية اجلاري بها العمل و بالتايل طبق النصني املشار إليهما تطبيقا خاطئا. 

من أجله 
و بصرف النظر عن الطعون األخرى املستدل بها 

قضى الس األعلى بنقض احلكم املذكور و بإحالة القضية و طرفيــها 
على نفس القسم ليبت فيها من جديد بهيئة أخرى و علــى املطلـوب ضدهـا 

النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بالبيضاء إثر احلكــم 

املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
السادة رئيس الغرفــة األوىل سـيدي محـاد العراقـي و املستشـارين : رشـيد 
ــي ، حممـد خليـل الـورزازي، و  املصلوت ، الطيب الفاسي ، عبد الغين املوم
ـاعدة  مبحضر ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبس

كاتب الضبط السيد أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعـي عدد 28 
الصادر يف 27 رجب 1387 موافق 31 أكتوبر 1967 

حمام : عدم مؤازرة اخلصوم يف قضايا معينة. 
ال يقبل ملؤازرة اخلصوم و متثيلهم لدى الغرف املختصة بالنظر لقضايــا 

األحوال الشخصية و املرياث اإلسالمي إال احملامون املغاربة املسلمون.  
باسم جاللة  امللـك 

بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
ــطة حماميـه  مبكناس بتاريـخ9/ 12 / 1965 السيد الشاوي أمحد بن الزبري بواس
ــاريخ 28 / 10 /  األستاذ بوطبول طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 470 / 4215 و ت
ــغ يف 28 / 10 /  1965 الصادر من احملكمة اإلقليمية مبكناس يف شأن نفقة و املبل

1965 و املتضمن صحة حكم القاضي .  

ـاريخ 9 /  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 628.987 و ت
 . 1965 / 12

و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعة مــن طـرف احملـامي 
املذكور . 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد خليــل الـورزازي 

الذي تلي باجللسة العلنية. 
ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عب

العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية . 
و بعد املداولة طبقا للقانون .  

من حيث الشكـل :  
فيما خيص قبول الطلب.  

قدم احملامي األستاذ بوطبول مبكناس عريضة ناب فيها عن الشاوي أمحــد 
بن الزبري بن حممد جنار سكناه بتونفيت آيت عبدى شياخة علي و اعسو املقـدم 
ــم االسـتئناف  محو و اهروش مكتب تونفيت إقليم مكناس يطلب فيها نقض حك
ــؤرخ 28 / 10  اإلقليمي ألحكام القضاة مبكناس الواقع حتت عدد 4215 / 470 امل
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/ 1965 ـ املبلغ بتاريخ صــدوره املـؤداة وجيبتـه القضائيــة 9 / 12 / 1965 
القاضي بتصحيح احلكم االبتدائي على طالب النقض بأدائــه ملفارقتـه فاطنـة 
ــز  حسن بنت حممد بن عبد الرمحن النجار حرفة الساكنة بقصر آيت عبده مرك

تونفيت إقليم مكناس نفقة أشهر عدتها . 
ــدة عـام  بناء على الظهري الشريف رقم 102 / 159 املؤرخ بـ 10 ذي القع
ـاة  1378 موافق 18 ماي 1959 املتعلق بتنظيم هيئة احملامني و مزاولة مهنة احملام
ـ الفصل 3 ـ الفقرة 4 اليت تنص على أنه ال يقبل ملؤازرة اخلصوم و متثيلــهم 
لدى الغرف املختصة بالنظر لقضايا األحوال الشخصية و املرياث اإلســالمي إال 

احملامون املغاربة املسلمون . 
و حيث إن احملامي األستاذ بوطبول رفع عريضة يف قضية تتعلــق حبالـة 
ـل 3  شخصية بني مسلمني مع أنه ال يتوفر على الشرط املنصوص عليه يف الفص

املشار إليه فكانت عريضته غري مقبولة. 

من  أجله 
قضى الس األعلى بعدم قبول الطلب و بالصائر على الطالب. 

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
السادة رئيس الغرفــة األوىل سـيدي محـاد العراقـي و املستشـارين : رشـيد 
ــي ، حممـد خليـل الـورزازي، و  املصلوت ، الطيب الفاسي ، عبد الغين املوم
ـاعدة  مبحضر ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبس

كاتب الضبط السيد أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعـي عـدد 87  
الصادر يف 3 رمضان 1387 موافق 5 دجنرب 1967 

حضانة - مراقبة أحوال احملضون  
 ـ مدار سقوط احلضانة و عدم سقوطها مرتبــط بعسـر مراقبـة الـويل 

ألحوال حمضونه أو عدمه. 
باسم جاللة  امللك 

ــى  بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمته لكتابة ضبط الس األعل
ــتعني  بالرباط بتاريــخ 19 / 7 / 1966 السيدة أمينة بنت موالي حممد بن املس
ـتئنايف  العلوي بواسطة وكيلها موالي الشريف ابن علي العلوي طعنا يف احلكم االس
ــن احملكمـة اإلقليميـة بقصـر  عدد 76 / 89 و تاريخ 17 / 6 / 1965 الصادر م
ـم  السوق يف شأن حضانة و املبلغ يف يوم 17 / 6 / 1965  و املتضمن تصحيح حك

القاضي اخل.   
و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 
املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف النقض الســيد احبيـض 
ــا عـن  عبد الرمحان بن احلسن بواسطة حماميه األستاذ حممد البومحيدي جواب

العريضة املذكورة. 
و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 

ــذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عمر العراقي ال
باجللسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عب
العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية . 

و بعد املداولة طبقا للقانون .  
ـاريخ 19  بناء على طلب النقض الذي قدمته لكتابة ضبط الس األعلى بت
ـة  / 7 / 1966 املرأة أمينة بنت موالي حممد بن املستعني العلوي من قصر العبادل
ــا  باملعاضد بواسطة الوكيل العديل مبكناس موالي الشريف بن علي العلوي طعن
يف احلكم االستئنايف عدد 76 / 65 تــاريخ 17 يونيـه 1965 الصـادر مـن قسـم 
االستئناف اإلقليمي ألحكام القضاة بقصر السوق و املبلـغ يف تـاريخ صـدوره و 
ـت  املتضمن احلكم على طالبة النقض أن متكن مفارقها من ولديه احلسني من س
ــث إن احلكـم  سنوات و سليمان من ثالث سنوات و على قبول الطلب شكال حي
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بلغ لطالبة النقض 17 يونيه 1965 و طلبت املساعدة القضائية بـــ 13 يوليـوز 
1965 وسوعدت بتاريخ 28 يناير سنة 66 و عني الوكيل 17 مــارس 1966 و تـاريخ 

العريضة 19 / 7 / 1966 و مل يعثر على وصول التبليغ للطالبة . 
ــن  يؤخذ من نسخة احلكم املطلوب نقضه أن السيد عبد الرمحن بن احلس
طلب من مفارقته آمنة بنت حممد بن املستعني العلــوي أن متكنـه مـن ولديـه 
ــها  احلسن و سليمان قصد مراقبة أحواهلما و السهر على تربيتهما و توجيههما ألن
ــكن بقصـر الدويـرة و تعسـر عليـه  تسكن باملعاضد بقصر العبادلة و هو يس
مراقبتهما و امتنعت من ذلك املدعية متمســكة باحلضانـة فحكمـت احملكمـة 
مبقتضى ما طلبه املدعي استنادا للفصل 107 من مدونة األحــوال الشـخصية 
ــه  فاستأنفت املدعى عليها احلكم املشار إليه إلقليمية قصر السوق مبينة يف وج
ـري  استئنافها عدم إرضائها حبكم القاضي و أنها تقوم بواجبها أحسن قيام و أن كب
ــالع  الولدين يدرس يف املدرسة و عقب املستأنف عليه على ذلك بأنه يريد اإلط
ــهم فـأصدرت  على أحوال ولديه ليتأتى له مساعدة املعلم من تثقيفهم و توجيه
احملكمة االستئنافية حكمها بتصحيح احلكم املستأنف حيــث إن املسـتأنفة مل 
ـتند يف  تأت بشيء جديد يوجب هلا استمرار حقها يف احلضانة و حيث إن األب يس
ــرعية و معقولـة و هـي تربيـة األوالد و  طلب نقل احلضانة إليه إىل أسباب ش
ــم  توجيههم التوجيه الصاحل صحيا و ثقافيا ، و أن طالبة النقض نعت على احلك
خلوه من اإلعذار األخري و من ذكر حرفة الطرفني و كونه ناقص التعليل إذ بنـت 
ــة و كونـه مل  حكمها على عسر املراقبة من غري أن تبني وجه عسر هذه املراقب
ــيت ال تزيـد علـى 15  يلتفت إىل املسافة اليت بني سكىن احلاضنة أم الولدين ال
ــه اسـتند إىل األغلبيـة يف  كيلومرتا هل هي مسافة تسقط احلضانة أم ال و كون

التصويت و ذلك مناف للقانون . 
فيما يتعلق بالسبب  الثالث  املستدل  به  على النقض . 

ــس األعلـى  بناء على البند اخلامس من الفصل 13 من ظهري تأسيس ال
ــنة 1957 (عـدم ارتكـاز  املؤرخ بـ 2 ربيع النبوي عام 1377 موافق 27 شتنرب س

احلكم على أساس قانوين) . 
ـرم 1382  و نظرا للحكم الصادر من الس األعلى عدد 787 و تاريخ 15 حم
ــة و عـدم  ـ 8 يونيه 1962 بامللف عدد 8996 الذي جيعل مدار سقوط احلضان

سقوطها مرتبطا بعسر مراقبة املويل ألحوال حمضونه أو عدمه .  
ــتئناف قضـى  و حيث يتجلى من نسخة احلكم املطعون فيه أن قسم االس
ـها أو  بسقوط حضانة املدعى عليها بسبب عسر املراقبة دون أن يعمل على ثبوت
ــى املشـار  نفيها بالوسائل املشروعة سيما و أنه بعد صدور حكم الس األعل
ـام  إليه أعاله أصبح سقوط احلضانة منوطا بعسر مراقبة أحوال احملضون و القي
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ــيب خيتلـف  بواجباته) (الفصل 107) من مدونة األحوال الشخصية و العسر نس
تقديره حبسب احلال و املكان و الشخص كما هو معلوم . 

ـو  و حيث إن حكم قسم االستئناف بقي بسبب ما ذكر ناقص التعليل الذي ه
مبثابة فقدانه و بالتايل غري مرتكز على أساس. 

من  أجله 
و بصرف النظر عن بقية األسباب األخرى املستدل بها 

ــي بقصـر  قضى الس األعلى بنقض حكم جملس االستئناف اإلقليم
ــة علـى إقليميـة  السوق عدد 8976 / 65 تاريخ 17 / 6 / 1965 و بإحالة القضي

مكناس لتبت فيها من جديد و بتحمل املطلوب يف النقض الصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت قسم االســتئناف اإلقليمـي ألحكـام 

القضاة بقصر السوق إثر احلكم املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
السادة رئيس الغرفة األوىل سيدي محاد العراقي و املستشارين : القيــدوم رضـا 
ــودة ، و مبحضـر  اهللا إبراهيم األلغي ، عمر العراقي ، حممد اللبادي ، حممد بنس
ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كــاتب 

الضبط السيد أيب بكر القادري. 
تعليـق : 

ــقوط حضانـة احلاضنـة الـيت  لقد استقر اجتهاد الس األعلى يف قضية س
ـر  استوطنت ببلدة أخرى غري البلد الذي يستوطنه ويل احملضون على ثبوت عس
ــه و قـد كـان  مراقبة أب احملضون أو وليه ألحوال احملضون و القيام بواجبات
ــوال الشـخصية ينيـط سـقوط  العمل القضائي قبل صدور قانون مدونة األح
ـرد "126  حضانة احلاضنة باستيطانها لبلد يبعد عن موطن ويل احملضون بستة ب
كيلومرت" و قد اختلف الفقهاء قبل ذلك يف حد القرب و البعــد الـذي تسـقط 
بسببه حضانة احلاضنة فقال يف املدونة الربيد و حنوه قريب و قال أشهب ثالثــة 
ــد مرحلتـان و قـال  برد بعيدة و قال مالك مسري يوم قريب و قال مرة حد البع
ـال و  أيضا إذا كان موضعا ال ينقطع خربهم عنه فهو قريب من غري أن حيده بأمي
بينه اللخمي فقال رب بعيد ال ينقطع خرب الولد عن أبيــه و ال اسـتعالم حـاهلم 
لكثرة ترداد أهله بني املوضعني و رب قريب تنقطع معرفة حالة الولد منه لقلـة 
ــرد  التصرف فيما بني املوضعني فيكون له حكم البعيد و قال ابن احلاجب ستة ب

و قال صاحب التوضيح هو املشهور و به العمل. 
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و نظرا لتطور الظروف و األحوال و ملا أحدثته وسائل املواصــالت يف العصـر 
احلديث من سرعة االتصال و تقريب املسافات يف أقرب األوقات مل يعد معقـوال 
ــد األب  األخذ بتحديد املسافة كسبب لسقوط حضانة املستوطنة يف بلد غري بل
أو الويل و هلذا رأت جلنة املدونة أن تنيط ذلك بعسر مراقبــة ويل احملضـون و 
ــى  قننت ذلك يف الفصل 107 من قانون مدونة األحوال الشخصية الذي ينص عل

أن :  
ــها علـى أب احملضـون أو وليـه  إذا استوطنت احلاضنة ببلدة أخرى يعسر في

مراقبة أحوال احملضون و القيام بواجباته سقطت حضانتها . 
ـه  و لعل هذا املعىن من حمتوياته أحد أقوال اإلمام مالك الذي فسره اللخمي بقول
ـني  رب بعيد ال ينقطع خرب الولد عن أبيه و ال استعالم حاهلم لكثرة ارتداد أهله ب
ــا بـني  املوضعني و رب قريب تنقطع معرفة حالة الولد منه لقلة التصرف فيم

املوضعني فيكون له حكم البعيد . 
فاإلمام مالك ـ يف هذا القول مل يعر لتحديد املسافة أي اعتبار بل جعــل األمـر 
ـىت  منوطا بكون احملل املنتقل إليه ينقطع فيه خرب الولد عن أبيه أو ال ينقطع فم
ــقط احلضانـة و  أمكن اإلطالع على أحوال الولد بسبب يسر املواصالت مل تس

مىت تعذر اإلطالع على أحوال احملضون بسبب عسر املواصالت سقطت . 
ــبية خيتلـف تقديـره  و من هنا تأتى للمجلس األعلى أن يعترب العسر قضية نس
ــه  حبسب احلال و املكان و الشخص ، و على من يدعي العسر أن يثبته مبوجبات
ــة  املشروعة فقد يكون ويل احملضون موسرا و املكان الذي انتقلت إليه احلاضن
ــه بـاإلطالع  تربطه مبكان ويل احملضون خطوط املواصالت املنتظمة تسمح ل

على أحوال حمضونه دون عائق يعوقه عن التخلف عن واجباته املنوطة به . 
فاحلضانة يف هذه الصورة ال تسقط و لو كانت املسافة بعيدة . 

و إذا كان ويل احملضون يف مكان تعسر فيه املواصالت بينه و بني املكان الــذي 
انتقلت إليه احلاضنة إما لكون املكان املنتقل إليه ال تطرقه السيارات بانتظام أو 
ــت  لكون الوصول إليه يتأتى و لكن بعد أن يضيع على ويل احملضون بعض الوق
ـة  الذي يتسبب له يف ضياع مهامه ، ففي هاتني الصورتني تسقط حضانة احلاضن
ــك فـإن  و لو كانت املسافة قريبة ، و لكن البد ملن يدعي العسر أن يثبته و لذل
ــوال حمضونـه و  قبول احملكمة يف صورة احلال قول املدعي بعسر مراقبته ألح
ــد  حكمها بسقوط احلضانة رد ادعاء العسر دون ثبوته مبوجباته الشرعية فق

عرض حكمها للنقض . 
محـاد العراقـي  
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الغرفة االجتماعية 
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احلكم  االجتماعي عدد 1 
الصادر يف 9 رمضان 1387 املوافق 11 دجنرب 1967 

وكالة : جتديدهــا  
ــص  ـ الفصل الثالث من ظهري 18 صفر 1344 املوافق 7 شتنرب 1925 الذي ن
ــاريا حـىت املرحلـة  على أن مفعول الوكالة يف املرحلة االبتدائية يبقى س
االستئنافية ما مل ينص على خالف ذلك .. قد ألغى ضمن الفصول امللغــاة 
من الظهري املذكور .. حسب الفصل 70 من ظهري 18 مــاي 1959 املتعلـق 

بتنظيم هيئة احملامني . 
باسم جاللـة امللـك 

ـع األول  بناء على الظهري الشريف املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربي
1377 املوافق 27 شتنرب 1957. 

بناء على طلب النقض املرفوع إىل الس األعلى من طرف كلثــوم بنـت 
حممد بن عباس الدكايل بواسطة وكيلها العديل حممد بن علي الدكايل بتـاريخ 18 
/ 8 / 1964 طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 5795 / 136 / 64 و تــاريخ 29 / 2 / 

1964 الصادر من احملكمة اإلقليمية بالبيضاء. 

و بناء على املذكرة الواردة من الطرف املطلوب يف النقض وهــيب العـريب 
ــراط جوابـا عـن  ابن العريب احلريزي بواسطة حماميه األستاذ عبد الصادق ش

عريضة طلب النقض . 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 10 / 10 / 1967 . 

ـــة للمرافعـات  و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجها يف اجللسـة العلني
املنعقدة بتاريــخ 27 / 11 / 1967. 

و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 
ــذي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عبد الغين املومى ال

تلي باجللسة العلنية. 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام الســيد مـوالي عبـد 

الواحد العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكـل :  
ــاين عشـر مـن ظـهري  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس األعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق امللف أن طلب النقض قدم حسب املس
املبينة يف الفصول أعاله مراعى فيه األجــل احملـدد لطلبـات النقـض و ألداء 
الوجيبة القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طلب النقــض ، 

فإن الطلب مقبول شكال . 
و من حيث املوضوع :   

فيما خيص األسباب املستدل بها  
حيث يؤخذ من احلكم املطلوب نقضه املتضمن ابتدائيا فسخ النكاح بــني 
ـريب ،  كلثوم بنت حممد و مبارك بن حممد .. و رجوعها لعصمة املدعى وهيب الع
ــة بالنيابـة  أن الوكيل العديل بن علي الدكايل استأنف احلكم االبتدائي يف القضي
ــن  عن كلثوم و مبارك املذكورين فحكم قسم االستئناف بإلغاء الطلب املقدم م
ـه  طرف الوكيل ابن علي لتأجيله إلحضار الوكالة و تصرحيه بعد انتهاء األجل بأن
مل يأت بشيء و بأنه متمسك بوكالته يف الطور االبتدائي و لكون اخلصومة الــيت 

كان وكيال عنها يف الطور األول انتهت حبكم نهائي . 
ــطة وكيلـها املذكـور يف  و حيث إن الطالبة كلثوم بنت حممد تطعن بواس
احلكم املطلوب نقضه مبخالفة الفصل الثالث من ظهري 18 صفر 1344 املوافــق 
ــة االبتدائيـة سـاريا حـىت  7 شتنرب 1925 الذي جيعل مفعول الوكالة يف املرحل

املرحلة االستئنافية ما مل ينص على خالف ذلك . 
لكن حيث إن هذا الفصل الثالث املستدل به قــد ألغـي ضمـن الفصـول 
ــابع شـتنرب 1925  امللغاة من الظهري الشريف املؤرخ ب 18 صفر 1344 موافق س
حسب الفصل 70 من الظهري الشريف املؤرخ ب 18 ماي 1959 املتعلق بتنظيــم 

هيئة احملامني فالسبب ال يرتكز على أساس . 
ــالقبول شـكال مث قـال  و فيما يتعلق بالسبب الثاين من كون احلكم صرح ب

أخريا من حيث الشكل حكم بإلغاء االستئناف و ذلك تناقض . 
ــب و اإلدالء داخـل  حيث إن قسم االستئناف قيد قبول الشكل بوقوع الطل
األجل و قيد اإللغاء من حيث الشكل بعدم وجود الصفة و الصالحية ملن طلــب 
االستئناف بالنيابة عن غريه و مل يثبت سند النيابة فالسبب ال يرتكز على أساس. 
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من أجلـه 
قضى الس األعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليأة احلاكمة مرتكب
السادة رئيس الغرفة رضا اهللا االلغي و املستشارين : عبد الغين املومي ، حممــد 
ــامي العـام  بن خيلف ، رشيد املصلوت ، حممد خليل الورزازي و مبحضر احمل

موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن أزروال.  
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احلكم االجتماعي عدد 3 
الصادر يف 9 رمضان 1387 املوافق 11 دجنرب 1967 

تعليل : جواب عن وسيلة  
ــا املسـتأنف يف  ـ الواجب املسطري يقضي بالبحث يف الوسيلة اليت أثاره
وجه استئنافه و بإجراء املسطرة فيها مع خصمــه إىل النهايـة و اجلـواب 

عنها ، و إال كان احلكم ناقص التعليل . 
باسم جاللة  امللـك 

ـع األول  بناء على الظهري الشريف املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربي
1377 املوافق 27 شتنرب 1957 . 

و بناء على طلب النقض املرفوع إىل الس األعلى من طرف عـزوز بـن 
عبد السالم النصلة بواسطة حماميه األستاذ البومحيدي بتــاريخ 15 / 4 / 1965 
طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 231 ـ 64 و تــاريخ 8 / 10 / 1964 الصـادر مـن 

احملكمة اإلقليمية بالرباط . 
و بناء على املذكرة الواردة من الطرف املطلوب يف النقض فاطنــة بنـت 
ــا عـن عريضـة  عباس االودي بواسطة وكيلها العديل حممد فاضل حجي جواب

طلب النقض . 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 4 / 10 / 1967 . 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 27 نونرب سنة 1967 . 

و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما . 
ــوت الـذي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد رشيد املصل

تلي باجللسة العلنية . 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام الســيد مـوالي عبـد 

الواحد العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية . 
و بعد املداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكل :  
ــاين عشـر مـن ظـهري  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع والث

تأسيس الس األعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق امللف أن طلب النقض قدم حسب املس
املبينة يف الفصول أعاله مراعى فيه األجــل احملـدد لطلبـات النقـض و ألداء 
الوجيبة القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طلب النقــض ، 

فإن الطلب مقبول شكال . 
و من حيث املوضوع :   

فيما يتعلق مبا استدل به طالب النقض  
ــاكنة بـدوار  حيث إنه بتاريخ 23 يوليوز 1963 طلبت فاطنة بنت عباس الس
ــالم النصلـة  األقواس حي يعقوب املنصور الرباط من السيد عزوز بن عبد الس
ــم األول رقـم 12 أن  املوظف بالسكة احلديدية رقمه 12.501 مصلحة لفوا القس
ــة مـن 4  يؤدي هلا نفقتها هي و أوالدها منه فاطمة من 5 أعوام و نصف و فاحت
ــاب  أعوام و نصف و زينب من سنة و نصف و عبد العظيم من شهر واحد حبس
ـه 1962 إىل  60 درهما لكل واحد من تاريخ طردها و خروجها من مقر الزوجية ماي
حد سقوطها عنه شرعا ، و النفقة املؤقتة من تاريخ الدعوى و السكىن بني قـوم 
ــن قيـام . و أجـاب  صاحلني بعيدة عن الضرة و تسليم بناتها و القيام بها أحس
ــن  األخري عن الزوجية و األوالد باإلقرار و عن الطرد و سوء العشرة باإلنكار و ع
ــده ال عندهـا و بأنـه  طلب نفقتها مع أبنائها باالستعداد غري أن البنات هن عن
ــات  مستعد لتحقيق تاريخ قطع النفقة و عن السكىن بني قوم صاحلني و رد البن
ــا شـهريا 50  باالستعداد و بأنه يستكثر القدر الذي تطلبه و سيؤدى هلا و لولده
ــل املدعيـة  درهما ألن أجرته شهريا 270 درهما اخل ، و عرض ما ذكره على وكي
ــد أنـه يتقـاضى يف  السيد حممد اليعقويب فلم يسلم قدر األجرة و أدلت مبا يفي
مرتبه الشهري ما بني 400 درهم و 450 درهما فسلمه و ذكر أن تاريخ خروجها هو 
ــاريخ 18 مـارس 1963  12 غشت سنة 63 و أنه كان صدر عليه حكم عدد 135 ت
ــه و تراضيـا  بأدائه هلا نفقتها دون أبنائها الذين هم حتت يده و استأنفته فصدقت
ـة  على خبريين لتقدير نفقتها مع الولد عبد العظيم فقدراها و بيناها بقائمة مؤرخ
ــه  بـ 27 يناير 1964 و حكم قاضي النازلة بتاريخ 30 نونرب 1964 على املدعى علي
بأدائه لزوجه املدعية نفقتها هي و ولدها املذكور ابتداء من تاريخ صدور احلكـم 
ــاريخ ازديـاد الولـد 10 / 1 / 1963  األول يف 18 مارس 1963 بالنسبة هلا و من ت
ـة و 30   بالنسبة إليه إىل تنفيذ هذا احلكم حبساب تقدير اخلبريين 60 درهما للزوج
ــر  درهما للولد و بتمكينها من بناتها املذكورات مع نفقتهن 90 درهما حسب تقدي
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ــوم صـاحلني طبـق  اخلبريين ابتداء من تاريخ حيازتها هلن و بإسكانه هلا بني ق
استعداده لذلك و بالقيام بها أحسن قيام لوجوب ذلك عليه . 

و استأنفه ذاكرا أنه طلق هذه الزوجة يف 30 دجنرب 1963 فلــم يبـق حمـل 
ــة هـو فـوق طاقتـه و ألن  للسكىن و املعاشرة و أن ما حكم به عليه من النفق
متكينها من البنات ال يتناسب و مصلحتهن ألن املرأة غري مسـتقرة و ال صاحلـة 
للحضانة عليهن ، و قرر قسم االستئناف بالرباط بعد حكاية الرائــج يف الطـور 
االبتدائي أن ما بينه يف وجه استئنافه ال ينهض حجة يف احلكم الصادر عليه بـأداء 
ــاضي يف  ما وجب عليه شرعا من نفقة زوجه و أوالده مث حكم بتصحيح حكم الق

اجلميع لظهور وجهه و صحة مستنده و ملا بينه يف احليثيات سلفا . 
ــر حرفـة   1) و حيث يطعن طالب النقض يف احلكم بأن ال أثر فيه لذك

املستأنف عليها اخل . 
 2) و بأن الكاتب الذي حضر اجللسة هو السيد العريب املقتايت يف حني أن 
ــالف الفصـل  الذي أمضى على نسخة احلكم هو السيد احلاج حممد السائح فخ
17 من ظهري 16 دجنرب 1957 ـ الذي يستلزم (كذا) أن يكون كاتب الضبط الــذي 

ميضي على نسخة احلكم هو نفس الذي حضر اجللسة اخل. 
 3) و بأن املستأنف عليها طلبت يف دعواها احلكم هلا بنفقتها إىل سقوطها 

ــذ احلكـم  عن الزوج شرعا و قسم االستئناف حكم هلا بالنفقة املستمرة إىل تنفي
ــا مل يطلبـه اخل،  فخالف الشرع و القانون من ناحيتني األوىل يف حكمه إلنسان مب
الثانية يف حكمه هلا بالنفقة حىت عن مدة ما بعــد الطـالق 30  دجنـرب 1963 إىل 

تاريخ تنفيذ احلكم. 
 4) و بأن املستأنف ذكر يف معرض بيان وجه استئنافه أنه طلق هذه الزوجة يف 

30 دجنرب 1963 فلم يبق حمل للسكىن و املعاشــرة ممـا يفيـد صراحـة أنـه ال 
موضوع للتشكك يف بقاء رابطة الزوجية و استمرارها الشيء الذي يستغرب معــه 

أن حيكم هلا بالنفقة عما بعد الطالق إىل تاريخ تنفيذ احلكم اخل. 
فيما يتعلق بالسبب األول : 

حيث إن املستأنف عليها ذكر امسها و نســبها و حمـل سـكناها و حصـل 
بالفعل متييزها، فعدم ذكر احلرفة ال تأثري له. 
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و فيما يرجع للسبب الثاين: 
ــى أصلـها و  حيث يتبني من النسخة املذكورة أن كاتب اجللسة أمضى عل
ليس يف الفصل الذي استدل به الطالب ما يوجب بطالن األحكام إذا أمضى على 

نسخها كاتب الضبط الذي مل حيضر جلساتها فالسبب ال ينبين على أساس. 
لكن فيما خيص السببني الثالث و الرابع :  

ــس األعلـى  بناء على البند اخلامس من الفصل 13 من ظهري تأسيس ال
املؤرخ ب 2 ربيع النبوي 1377 املوافق 27 شتنرب 1957 . 

و نظرا إىل أن التعليل الناقص مبثابة فقدان التعليل . 
ـه  و حيث إن املستأنف أثار يف بيان وجه استئنافه كوسيلة للدفاع عما حكم ب

عليه أنه طلق املرأة يف 30 دجنرب 1963 فلم يبق حمل للسكىن و املعاشرة اخل. 
و حيث إن الواجب املسطري يقضي بالبحث يف تلــك الوسـيلة و إجـراء 

املسطرة فيها مع خصمه إىل النهاية. 
و حيث إن قسم االستئناف مل جيب عن الوسيلة املشار إليها و رغـم ذلـك 
ــح بـالطالق إىل تنفيـذ احلكـم ، و  حكم للمستأنف ضدها بالنفقة بعد التصري
باملعاشرة و السكىن بني قوم صاحلني ، فأنه أغفل وسيلة من وســائل الدفـاع و 

بالتايل أصبح حكمه مبا ذكر فاقد املوجبات . 

من  أجله 
ــبة لنفقـة  قضى الس األعلى بنقض احلكم املذكور نقضا جزئيا بالنس
ــني قـوم صـاحلني و  املستأنف ضدها فيما بعد الطالق و املعاشرة و السكىن ب
ــوض بـاخلصوص بهيئـة  باإلحالة على نفس احملكمة لتبت يف الفصــل املنق

أخرى و بالرفض فيما عدا ذلك و بالصائر مناصفة بني الطرفني . 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت قسم االســتئناف اإلقليمـي ألحكـام 

القضاة بالرباط إثر احلكم املطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليأة احلاكمة مرتكب
السادة رئيس الغرفة رضا اهللا االلغي و املستشارين : عبد الغين املومي ، حممــد 
ــر احملـامي العـام  بنيخلف ، رشيد املصلوت ، حممد خليل الورزازي و مبحض

موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن أزروال . 
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احلكم االجتماعي عدد 54  
الصادر يف 27  ربيع األول 1388 موافق 24  يونيو 1968 

كفالة بنت  ـ نفقتها  
ـت  ـ نص يف احلكم املطعون فيه على أن املدعى عليه مستعد لتمكني البن
ــى  لوالدها مطالبا بأداء ما أنفقه عليها مدة الكفالة ، فكان من الواجب عل
حمكمة املوضوع أن حتكم بذلك و تبت يف مشــروعية طلـب النفقـة مبـا 

جيب . 
باسم جاللة امللك 

ـع األول  بناء على الظهري الشريف املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربي
1377 املوافق 27 شتنرب 1957 . 

ــر بـن  و بناء على طلب النقض املرفوع إىل الس األعلى من طرف عم
ــا يف احلكـم االسـتئنايف  حممد بواسطة وكيله العديل السيد حممد اليعقويب طعن

عدد 135 ـ 63 و تاريخ 18 / 6 / 1963 الصادر من احملكمة اإلقليمية بالرباط . 
ــوب يف النقـض أمحـد بـن  و بناء على املذكرة الواردة من الطرف املطل
مبارك ابن احملجوب السباعي بواسطة وكيله الغيايب السيد أبو بكــر القـادري 

جوابا عن عريضة طلب النقض . 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 2 مارس 1968. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 22 صفر عام 1388 موافق 20 ماي 1968. 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
ــوت الـذي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد رشيد املصل

تلي باجللسة العلنية . 
ــة العـام السـيد إبراهيـم قـدارة و  و على مستنتجات جناب وكيل الدول

االستماع إليه باجللسة العلنية . 
و بعد املداولة طبقا للقانون . 
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من حيث الشكل :  
ــاين عشـر مـن ظـهري  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع والث

تأسيس الس األعلى. 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق امللف أن طلب النقض قدم حسب املس
املبينة يف الفصول أعاله مراعى فيه األجــل احملـدد لطلبـات النقـض و ألداء 
الوجيبة القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طلب النقــض ، 

فإن الطلب مقبول شكال. 
و من حيث املوضوع :   

فيما يتعلق مبا استدل به طالب النقض . 
حيث طلب يف 21 مايه 1962 عمر بن حممد الساكن بدوار الدوم الزنقة رقــم 
ــة  45 بيوسفية الرباط. من أمحد بن مبارك السباعي سكناه بقصبة االودايا حوم
الشباين رقم 16 بالرباط ـ أن يسلم له بنته خدجية عمرها 8 أعوام اليت دفعــها 
ـرر  له منذ ثالث سنني سلفت عن تارخيه لتخدم عنده بدون أجرة. و حلصول ض
ــا  كبري هلا طالبا منه ردها إليه. و أجاب األخري بأنه مستعد لتمكينه من بنته وقتم
ــة لوجـه  أدى له نفقتها منذ يونيه 1956 و أنه كان قام برتبيتها و أدخلها للمدرس
اهللا لكن ملا سرقها املدعي و أخذها ايب منه و حــاول اآلن حيازتـها منـه 
أصبح هو يطالب مبا أنفقه عليها . و حكم قاضي النازلة بأن ال حق للمدعــى يف 
ــا  طلبه حيازة ابنته من املدعى عليه لقول التسويل عن ابن عرفة ليس له أخذه
ممن أعطاها له بدون إساءة و ضرر منه بها ألنه وهبه حضانتــها و مكنـه مـن 

منفعتها فأشبه عقد اإلجارة . 
ـا  و استأنفه املدعى و قررت احملكمة اإلقليمية بالرباط أن املتداعيني اختلف
ــول  يف صفة دفع البنت فاملدعى يقول على وجه اخلدمة بغري أجرة و خصمه يق
ــن خيدمـها و  على وجه الكفالة لقضاء العرف و العادة بأنها ما تزال حمتاجة مل
يقوم بشؤونها و تربيتها . و أن املدعى عجز عن إثباته الدفع للخدمة و اإلضــرار 
ــى عليـه  بها كما عجز خصمه عن إثبات دعواه . مث حكمت باليمني على املدع

أمحد السباعي لرد دعوى املدعى و بينت ما يرتتب على النكول . 
ــت  و حيث ينعي طالب النقض على احملكمة أن املدعى عليه مقر بأن البن
ــن  للمدعى و إمنا ينازع يف استحقاق النفقة عليها أو عدمه و احملكمة خرجت ع
ـوال ال  هذه النقطة باليمني كأن البنت مال أو ما يؤول إليه واألميان إمنا هي يف األم

يف األبدان و هذا من أغرب ما يسجله هذا احلكم . 
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ــدة  و أنها حكمت بشيء غري مطلوب ألن املدعى عليه طلب نفقة البنت م
ــها  إقامتها عنده و هي دعوى عارضة على فرض قبوهلا حيتفظ له حبق القيام ب
ــك ال قيـام  بعد أن ميكن من بنته اليت اعرتف بأنه رباها لوجه اهللا و ما كان كذل

فيه بالنفقة . 
فيما يتعلق بالسبب األول :     

ــال و اجلـواب ملـا  من كون احملكمة حكمت بشيء خمالف ملا جاء يف املق
ــه نفقتـها و مل يبـق  صرح املدعى عليه أنه مستعد لرد البنت لوالدها إذا أدى ل

النزاع سوى هل يستحق املدعى عليه النفقة أو ال يستحقها. 
حيث نص يف احلكم املطعون فيه على أن املدعى عليه مســتعد لتمكـني 

البنت لوالدها مطالبا بأداء ما أنفقه عليها مدة الكفالة . 
ــان مـن الواجـب علـى حمكمـة  و حيث ملا قبل املدعى عليه التسليم ك

املوضوع أن حتكم بذلك و تبت يف مشروعية طلب النفقة مبا جيب . 

من أجله 
وبصرف النظر عن الطعن اآلخر 

ــة القضيـة علـى  قضى الس األعلى بنقض  احلكم املذكور و بإحال
ــض  احملكمة اإلقليمية بالبيضاء لتبت فيها من جديد و على املطلوب ضده النق

بالصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت قسم االســتئناف اإلقليمـي ألحكـام 

القضاة بالرباط إثر احلكم املطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــه  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليأة احلاكمة مرتكبة يوم
ــة عبـد  وكذلك يوم جلسة املرافعات بتاريخ 20 ماي سنة 1968 من رئيس الغرف
ــن خيلـف ،  اهللا املالقي و املستشارين السادة : حممد خليل الورزازي ، حممد ب
ــيد  رشيد املصلوت ، عبد الغين املومى و مبحضر جناب وكيل الدولة العام الس

إبراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن أزروال . 
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احلكم االجتماعي عدد 55 
الصادر يف 27  ربيع األول 1388  موافق 24  يونيو 1968 

حلوق ولد : حتديد تاريخ الوضع  
ـد  ـ حكم حمكمة اإلحالة و إن كان مركزا على رسم الطالق بالنسبة لتحدي
ــن حتديـد تـاريخ  تاريخ وقوعه فإنه مل يستند على حجة فيما قضى به م

الوضع . 
باسم جاللة امللك 

ـع األول  بناء على الظهري الشريف املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربي
1377 املوافق 27 شتنرب 1957. 

و بناء على طلب النقض املرفوع إىل الس األعلى من طرف الكنــداوي 
أمحد بن عالل بواسطة وكيله العديل السيد حممد ياسني األخصاصي بتــاريخ 23 
ـاريخ 27 / 10 /  / 6 / 1966 طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 5414 ـ 893 ـ 65 و ت

1965 الصادر من احملكمة اإلقليمية بالبيضاء . 

ــض زهـرة بنـت  و بناء على املذكرة الواردة من الطرف املطلوب يف النق
ـن  العريب بن حممد العبدي بواسطة وكيله العديل السيد حممد أبو قطاية جوابا ع

عريضة طلب النقض . 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 9 / 3 / 1968. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 22 صفر عام 1388 موافق 20 ماي 1968. 

و بعد النداء على نائيب الطرفني النقض و عدم حضورهما. 
ــذي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عبد الغين املومى ال

تلي باجللسة العلنية.  
ــة العـام السـيد إبراهيـم قـدارة و  و على مستنتجات جناب وكيل الدول

االستماع إليه باجللسة العلنية.  
و بعد املداولة طبقا للقانون . 
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مـن حيث الشكل :   
ــاين عشـر مـن ظـهري  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس األعلى . 
ــطرة القانونيـة  حيث تفيد أوراق امللف أن طلب النقض قدم حسب املس
املبينة يف الفصول أعاله مراعى فيه األجــل احملـدد لطلبـات النقـض و ألداء 
الوجيبة القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طلب النقــض ، 

فإن الطلب مقبول شكال . 
و من حيث املوضوع  :   

فيما خيص السبب األول املستدل به . 
بناء على مقتضيات الفصل الثالث عشر من ظهري تأسيس الس األعلــى 

الفقرة اخلامسة منه عدم وجود املوجبات . 
ـدي  حيث يؤخذ من احلكم املطعون فيه أن زهراء بنت العريب بن حممد العب
ـها  طلبت احلكم على مفارقها أمحد بن عالل املديوين بنفقة محلها منه ألنه طلق
و هي حامل يف ربيع األول 1377 و أجاب املدعى عليه باإلقرار عــن الطـالق و 

بإنكار كون احلمل منه.  
فحكم القاضي بإلغاء الدعوى لعجز املدعية عن احلجة اليت تثبــت تـاريخ 
ازدياد احلمل املذكور و لعدم االكتفاء بالشهادة الطبية اليت أفادت فحص الولــد 

بعد ازدياده بعامني و نصف . 
و استأنفت املدعية هذا احلكم حاصرة استئنافها فيما خيص نســب الولـد 

املدعى يف شأنه . 
ــاملدعى عليـه بنـاء علـى  فحكم قسم االستئناف بالبيضاء بلحوق الولد ب
ــاب  الطالق املؤرخ بربيع األول 1377 و على قيام املدعية بالدعوى مبجرد اخلط
على رسم الطالق املذكور يف 8 يوليوز 1960 و بناء على عدم وجود ما يدل علـى 
ــالقوابل و بنـاء  قيام الزوجية بالطالق حىت جيب عليها إثبات احلمل و الوضع ب
ــا شـرعا و بذلـك ال  على أن املدعى مل يقم بدعوى اللعان يف وقتها احملدد هل
ــض بنـاء علـى أن  ينتفي عنه الولد املذكور و طلب النقض يف هذا احلكم و نق

الزوجة ملا أدلت برسم الطالق مل تعقب بشيء . 
ـد  مث أحيلت القضية على نفس احملكمة اليت بتت فيها من جديد بلحوق الول
ــأنه  بأبيه بناء على أن الطالق مؤرخ بربيع األول 1377 و وضع الولد املدعى يف ش
ــأنه يف ذي القعـدة 1377 داخـل  يف ذي القعدة 1377 و وضع الولد املدعى يف ش

السنة و بناء على فصل 84 من املدونة . 
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ــالق بالنسـبة  حيث إن حكم حمكمة اإلحالة و إن كان مركزا على رسم الط
ــه  لتحدد تاريخ وقوعه فأنه من جهة أخرى مل يستند على أية حجة فيما قضى ب
ــي قبـل احلكـم  من حتديد تاريخ الوضع و مل جيب عن حيثيات احلكم االبتدائ

بإبطاله. 

من  أجله 
قضى الس األعلى بنقض احلكم املطعون فيه و بإحالة القضية على 
ــني  قسم االستئناف بالرباط لتبت فيها من جديد طبق القواعد الشرعية و القوان

املرعية و على املطلوبة ضده النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت قسم االســتئناف اإلقليمـي ألحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر احلكم املطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــه  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليأة احلاكمة مرتكبة يوم
ــة عبـد  وكذلك يوم جلسة املرافعات بتاريخ 20 ماي سنة 1968 من رئيس الغرف
ــورزازي ،  اهللا املالقي و املستشارين السادة : عبد الغين املومى ، حممد خليل ال
حممد بنيخلف ، عبد السالم احلاجي و مبحضر جناب وكيل الدولة العام الســيد 

إبراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن أزروال . 
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الغرفة اجلنائية 
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احلكم اجلنائي عدد 262(س8) 
الصادر يف 18  شعبان 1384  موافق 23  دجنرب 1964 
1 ـ حكم – تعليل - جمرد تأييد احلكم االبتدائي - تبين أسبابه 

2 ـ إغراء على الفساد - عناصر اجلرمية - التحريض لفائدة الغري 
3 ـ حماولة جنحية – عقابها - وجوب نص خاص 

ـبابه  1 ـ إن اكتفى احلكم االستئنايف بتأييد احلكم االبتدائي يكون قد تبىن أس
و علله و أصبح يشكل معه وحدة يكمل بعضها بعضا . 

ــودة بصـورة قانونيـة إال يف  2 ـ ال تكون جنحة اإلغراء على الفساد موج
ـال  حالة التحريض على الفساد لفائدة الغري إما مبقابل أو بدونه و أن االتص
ــة ـ إال  اجلنسي بني رجل و امرأة ال يسوغ أن يكيف ـ حسب ظروف النازل

كاغتصاب أو كمس العرض بعنف أو بدون عنف أو كمجرد زنا . 
ــن  3 ـ إن املبدأ هو أن حماولة ارتكاب اجلنحة ال تعاقب إال بنص خاص م

القانون أما حماولة جنحة الزنا فهي غري معاقب عليها بنص . 
باسم جاللة امللك 

ـاريخ 26  بناء على طلب النقض املرفوع من طرف العسري حيىي بن عمر بت
ـاريخ 26 / 2 / 1963 يف  يرباير 1962 ضد حكم احملكمة اإلقليمية بوجدة الصادر بت
ــع أجزائـه  القضية عدد 789 ـ 61 الذي قضى بتأييد حكم مسدد وجدة يف مجي
الصادر عليه بشهر و نصف حبسا و ستني درهما غرامة من أجل اإلغراء علــى 

الفساد . 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشــار حممـد اليطفـيت الـذي تلـي 

باجللسة العلنية . 
و على مستنتجات السيد احملامي العام أمحــد الـوزاين و االسـتماع إليـه 

باجللسة العلنية . 
و بعد املداولة طبقا للقانون . 

يف شأن الوسيلة الوحيدة املستدل بها على النقض . 
ـا  حيث إنه يتعني على قضاة الزجر أن يعللوا حكمهم تعليال حمكما سواء فيم
ــذي ينبغـي أن يعطـى  يرجع للوقائع املتابع من أجلها أو فيما يرجع للتكييف ال
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لتلك الوقائع املتابع من أجلها أو فيما يرجع للتكييف الذي ينبغي أن يعطى لتلك 
ــف آخـر يـربر  الوقائع . و أن اخلطأ يف تكييف الوقائع ـ إن مل تكن قابلة لتكيي

العقوبة احملكوم بها ـ جيعل احلكم باإلدانة غري مبين على أساس قانوين . 
و حيث إن احلكم املطعون فيه باكتفائه بتصحيح احلكم االبتدائــي جبميـع 
ــدة يكمـل بعضـها  أجزائه يكون قد تبىن أسبابه و علله و أصبح يشكل معه وح

بعضا . 
ــرطة  و حيث إن احلكم االبتدائي بعدما أحال بوجه صريح على حماضر الش
ــاريخ  اليت ورد فيها أن الطاعن العسري حيىي ـ العازب ـ ألقي عليه القبض بت
ــة وجـدة صحبـة  18 أبريل 1960 حوايل الساعة التاسعة و النصف مساء مبدين
ــد  املرأة فاطمة بنت صاحل ـ املطلقة ـ عند توجههما حنو امللعب البلدي قص
القيام ـ باعرتافهما ـ باتصال جنسي بينهما عاقب الطاعن املذكــور بشـهر و 

نصف حبسا و ستني درهما غرامة من أجل جنحة اإلغراء على الفساد. 
ــة إال  و حيث إن جنحة اإلغراء على الفساد ال تكون موجودة بصورة قانوني
يف حالة التحريض على الفساد لفائدة الغري إما مبقابل أو بدونه ، و أن االتصــال 
اجلنسي بني رجل و امرأة ال يسوغ أن يكيــف ـ حسـب ظـروف النازلـة ـ إال 

كاغتصاب أو كمس العرض بعنف أو بدون عنف أو كمجرد زنا. 
و حيث إن احملكمة قد أخطأت إذن عندما كيفت األفعال الــيت اعتربتـها 
ثابتة لديها و هي ـ كما يتجلى من عرض أحداث النازلة ـ حماولة املتهم الزنــا 
ــاد و بالتـايل فإنـها مل  مع املرأة اليت ألقي عليها القبض معه كإغراء على الفس
جتعل ملا قضت به أساسا من القانون مما يتعني معه نقض احلكم املطعون فيــه 

 .
و حيث أنه من جهة أخرى مل يثبت لدى قضاة املوضوع حسب مــا لديـهم 
ـرأة  من سلطة تقديرية مطلقة سوى أن الطاعن حاول ارتكاب جنحة الزنا مع امل

فاطمة بنت صاحل . 
ــص خـاص  و حيث إن املبدأ هو أن حماولة ارتكاب اجلنحة ال تعاقب إال بن
ــان سـاري  من القانون حسب الفصل 65 من القانون اجلنائي لسنة 1953 الذي ك
ــة الزنـا معـاقب  املفعول وقت صدور احلكم املطعون فيه ، و أن حماولة جنح
ــات  عليها مبقتضى الفصل 258 من نفس القانون مما يتعني معه ـ عمال مبقتضي

الفصل 604 من قانون املسطرة اجلنائية ـ أن يكون النقض بدون إحالة.        
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من أجله 
ــى  قضى الس األعلى بنقض و إبطال احلكم املطعون فيه الصادر عل
ــدون  العسري حيىي بتاريخ  26 يرباير 1962 من احملكمة اإلقليمية بوجدة و ذلك ب

إحالة ، و برد القدر املودع لصاحبه.  
ــر احلكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بوجدة إث

املطعون فيه أو بطرته.  
ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ــة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليأة احلاكمة مرتكب
ــة  من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافعات باجللسة العمومي
بتاريخ 16 دجنرب 1964 و هم السادة رئيس القســم اجلنـائي احلسـن الكتـاين و 
املستشارون : أمحد الزغاري و حممد اليطفيت ـ مقرر ـ و عبد السالم الــديب و 
ــل  عبد القادر العمراين مبحضر احملامي العام السيد أمحد الوزاين الذي كان ميث

النيابة العامة و مبساعدة كاتب الضبط أمحد العلوي. 
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احلكم اجلنائـي عدد283(س8) 
الصادر يف 25  شعبان 1384  موافق 30  دجنرب 1964 

حمكمة استئنافية ـ تشكيلها ـ حضور قاض مثل النيابة العامة يف الطــور 
االبتدائي ـ خرق لقواعد النظام العام . 

ــة حاكمـة سـبق ألحـد  يتعرض للنقض احلكم االستئنايف الصادر عن هيئ
ــة يف نفـس  أعضائها أن مثل النيابة العامة يف الطور االبتدائي من احملاكم
ــة االسـتئنافية شـكلت  الدعوى اجلنائية األمر الذي ترتب عنه أن احملكم

بكيفية خمالفة للنظام العام . 
باسم جاللة  امللك 

بناء على طلب النقض املرفوع من طرف عليوة حممد حسن بتاريخ 8 يونيه 
ــة مبراكـش يف القضيـة عـدد 129 ـ 64  سنة 1964 ضد حكم احملكمة اإلقليمي
ـه  املؤرخ يف 4 يونيه 1964 الذي قضى مبدئيا بتأييد حكم مسدد آسفي الصادر علي
بستة أشهر حبسا منفذا و برفع العقوبة احملكوم بها إىل عام واحد حبسا و ذلـك 

من أجل العنف و اخليانة الزوجية . 
ــديب الـذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار عبد السالم ال

باجللسة العلنية . 
و على مستنتجات السيد احملامي العام أمحــد الـوزاين و االسـتماع إليـه 

باجللسة العلنية . 
و بعد املداولة طبقا للقانون . 

ــار تلقائيـا مـن  فيما خيص وجه النقض املتعلق بالنظام العام واملث
طرف الس   األعلى. 

حيث إن تشكيل احملاكم يعد من النظام العام. 
ــة تكـون  و حيث إن األحكام الصادرة عن حماكم مشكلة بكيفية غري قانوني
ــدور  معرضة للبطالن . و أنه ال جيوز لنفس الشخص أن يقوم يف قضية واحدة ب

اخلصم و دور القاضي الذي يفصل فيها . 
ــي مـن احملاكمـة  و حيث إن وظيفة متثيل النيابة العامة يف الطور االبتدائ

تتناىف مع وظيفة قاض يف الطور االستئنايف يف الدعوى اجلنائية نفسها . 
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و حيث إنه يتجلى من احلكم املطعون فيه الصادر عن احملكمة اإلقليميــة 
ــا أن  مبراكش بتاريخ 4 يونيه سنة 1964 و كذا من احلكم االبتدائي املصحح مبدئي
ــة يف الطـور االبتدائـي وأمضـى  القاضي السيد عمر الصبان مثل النيابة العام
ــان  عريضة االستئناف اليت طالب فيها بتشديد العقوبة على طالب النقض مث ك

أحد أعضاء اهليئة احلاكمة اليت أصدرت احلكم االستئنايف املطلوب نقضه . 
و حيث أنه بسبب ذلك تكون احملكمة اإلقليمية قد شكلت بكيفيــة خمالفـة 

للنظام العام و يكون حكمها باطال . 

من أجله 
و من غري حاجة إىل حبث أوجه الطعن املثارة من طرف 

طالب النقض . 
ــه و بإحالـة  قضى الس األعلى بنقض و إبطال احلكم املطعون في
القضية على نفس احملكمة و هي مرتكبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديــد 

طبق القانون و بأنه ال موجب الستخالص الصائر.  
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية مبراكش إثر احلك

املطعون فيه أو بطرته.  
ـاله يف  و به صدر احلكم و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليأة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــس القسـم اجلنـائي احلسـن  العمومية بتاريخ 23 دجنرب 1964 و هم السادة رئي
ــديب ـ  الكتاين و املستشارون : أمحد الزغاري و حممد اليطفيت و عبد السالم ال
مقرر ـ و عبد القادر العمراين و مبحضر احملامي العام الســيد أمحـد الـوزاين 

الذي كان ميثل النيابة العامة و مبساعدة كاتب الضبط بناصر أعمار. 
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احلكم اجلنائي عدد547(س11) 
الصادر يف 11 أبريل 1968 

ـد  حمكمة عسكرية ـ األسئلة ـ بيان عناصر اجلرمية ـ اجلمع يف سؤال واح
بني الفعل الرئيسي و ظرف أو أكثر من ظروف التشديد (ال) . 

ــها  بالنسبة لألحكام الصادرة عن احملكمة العسكرية فإن األسئلة اليت يلقي
الرئيس على أعضاء اهليئة احلاكمة و األجوبة عنها تقوم مقام التعليــل و 
ــة مـن التـهم  عليه فإنه جيب من جهة أن يلقى سؤال خاص عن كل تهم
ــن جهـة أخـرى أن  املتابع عنها و عن كل ظرف من ظروف التشديد و م

يتضمن كل سؤال العناصر الواقعية و القانونية املتعلقة بكل تهمة . 
باسم جاللة امللك 

ــن  بناء على طلب النقض املرفوع من لدن املسمى موالي احممد بن أمحد ب
ــت سـنة 1967  حلسن املدعو اجلزار مبقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 غش
ــالقنيطرة و الرامـي إىل نقـض احلكـم  أمام رئيس مؤسسة السجن العسكري ب
ــوات املسـلحة امللكيـة بتـاريخ 17  الصادر عن احملكمة العسكرية الدائمة للق
غشت 1967 و القاضي عليه من أجل ارتكابه جنايــة القتـل العمـد مـع سـبق 

اإلصرار بالسجن املؤبد. 
ــديب الـذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار عبد السالم ال

باجللسة العلنية . 
و بعد املداولة طبقا للقانون . 

ــذة  يف شأن وسيلة النقض املثارة تلقائيا من طرف الس األعلى و املتخ
اعتمادا على عدم التعليل . 

حيث إنه جيب أن يكون كل حكم معلال تعليال كافيا من الناحيتني الواقعية و 
القانونية و إال كان باطال . 

و حيث إنه بالنسبة لألحكام الصادرة عن احملكمة العسكرية فــإن األسـئلة 
اليت يلقيها الرئيس على أعضاء اهليئة احلاكمة و األجوبة عنها هي الــيت تقـوم 

مقام التعليل . 
و عليه فإنه جيب من جهة أن يلقى سؤال خاص عن كل تهمـة مـن التـهم 
ــن  املتابع عنها و على كل ظرف من ظروف التشديد و من جهة أخرى أن يتضم

كل سؤال العناصر الواقعية و القانونية املتعلق بكل تهمة . 
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ــه أورد يف السـؤال الوحيـد الـذي  و حيث إنه لئن كان احلكم املطعون في
ــوع املتابعـة و تارخيـها و مكـان  أجيب عليه بنعم بيان الوقائع اليت هي موض
ــل مـع سـبق  اقرتافها و تضمن العناصر الواقعية و القانونية املتعلقة بتهمة القت
ـن  اإلصرار فإنه أغفل إلقاء األسئلة على الرتتيب املنصوص عليه يف الفصل 99 م
ـن  قانون العدل العسكري مما جعل السؤال معقدا يتعذر معه التمييز يف اجلواب ع
ــة مـن  تهمة القتل العمد من جهة و الظروف املشددة اليت ارتكبت فيها اجلرمي
جهة أخرى مع ما يرتتب عن ذلك من عواقب حسبما كان من املمكن أن يفضــي 

إليه التصويت املفصل . 
و عليه فإن هذا السؤال الذي مجع بني تهمــة القتـل العمـد و الظـروف 

املشددة له مشوب بالتعقيد .  

من أجله 
ــه و بإحالـة  قضى الس األعلى بنقض و إبطال احلكم املطعون في
ـن  القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس احملكمة و هي مرتكبة م

هيأة أخرى و بأنه ال موجب الستخالص الصائر.  
ــة للقـوات  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة العسكرية الدائم

املسلحة امللكية إثر احلكم املطعون فيه أو بطرته.  
ـاله يف  و به صدر احلكم و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليأة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــس الغرفـة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 4 أبريل 1968 و هم السادة رئي
املستشارون : حممد اليطفيت و عبد السالم الديب ـ مقرر ـ و أمحد الزغــاري و 
ــردودي  حممد الصبار االخصاصي مبحضر احملامي العام السيد حممد عزيز الك

الذي كان ميثل النيابة العامة و مبساعدة كاتب الضبط حممد املريين. 
 

تعليق : 
ــهم و  من أمثلة السؤال املعقد الذي يكون معه احلكم فاسدا اجلمع بني مت
غريه أو بني عدة أفعال رئيسية أو بني فعل رئيسي واحد و ظرف أو أكــثر 

من ظروف التشديد . 
فاجلواب جيب أن يكون : "نعم" أو " ال " ـ  
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ــان  و ليس من املقطوع به أن كل متهم مدان أو أن كل فعل ثابت جمردا ك
أو مركبا .  

ــه  لذا جيب التفصيل يف األسئلة حىت يكون اجلواب قاصرا على متهم بنفس
أو فعل بذاته أو ظرف بعينه . 

 احلسن الكتاين 
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احلكم اجلنائي عدد722(س11) 
الصادر يف 4 يوليوز عام 1968 

نقض ـ طعن ـ سقوط الطلب ـ عــدم إيـداع الطـاعن نفسـه رهـن 
ــاوز  االعتقال أو اإلدالء باإلعفاء من ذلك ـ عقوبة سالبة للحرية ملدة تتج

سنة .  
ـان  يسقط طلب النقض من طرف احملكوم عليه بعقوبة ترتب عنها احلرم
ــارة احملكمـة  من احلرية ملدة تتجاوز سنة إذا مل جيعلوا أنفسهم رهن إش
ــت  بصفتهم مسجونني للحكم عليهم أو مل حيصلوا من احملكمة اليت حكم
عليهم على إعفائهم من تقدمي أنفسهم للمحاكمة بكفالة أو بغــري كفالـة و 
جيب أن يديل بصك اإليداع يف السجن أو باألمر املمنوح به اإلعفــاء لـدى 
الس األعلى يف الوقت الذي تعرض فيه القضية أثناء اجللسة ال بعده . 

باسم جاللة امللك 
ـاريخ 17   بناء على طلب النقض املرفوع من طرف الطالب السالف الذكر بت
ـة  يرباير سنة 1967 ضد حكم حمكمة اجلنايات بأكادير بتاريخ 16 يرباير 1967 قضي
ــك مـن  جنائية عدد 47 ـ 67 القاضي مبعاقبته بالسجن ملدة عشرة أعوام و ذل

أجل الزور تطبيقا للفصل 351 ـ 352 ـ 147 من القانون اجلنائي. 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشــار حممـد اليطفـيت الـذي تلـي 

باجللسة العلنية . 
و بعد املداولة طبقا للقانون . 

فيما خيص القبول :  
بناء على الفصل 582 من قانون املسطرة اجلنائية . 

حيث إن هذا الفصل ينص على أنه يســقط طلـب النقـض مـن طـرف 
ــنة إذا مل  احملكوم عليهم بعقوبة يرتتب عنها احلرمان من احلرية ملدة تتجاوز س
جيعلوا أنفسهم رهن إشارة احملكمة بصفــة مسـجونني للحكـم عليـهم أو مل 
حيصلوا من احملكمة اليت حكمت عليهم علــى إعفائـهم مـن تقـدمي أنفسـهم 
ــك اإليـداع يف السـجن أو  للمحاكمة بكفالة أو بغري كفالة ، و جيب أن يديل بص
ـة  باألمر املمنوح به اإلعفاء لدى الس األعلى يف الوقت الذي تعرض فيه القضي

أثناء اجللسة ال بعده. 
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 و حيث إن الثابت من وثائق امللف أن الطاعن الذي حكــم عليـه بعشـر 
سنوات عن الزور يوجد يف حالة سراح . 

و حيث إنه إىل غاية عرض القضية يف اجللسة بالس األعلى بتــاريخ 27 
يونيه 1968 مل يدل بصك اإليداع يف السجن أو باألمر املمنوح بــه اإلعفـاء مـن 
طرف احملكمة املختصة و إمنا أدىل باألمر الذي أعفاه مبوجبه رئيــس احملكمـة 
ــن قـانون املسـطرة  اجلنائية يف 15 يرباير 1967 طبقا ملقتضيات الفصل 236 م
ــو  اجلنائية من أن جيعل نفسه رهن السجن يف اليوم السابق ليوم اجللسة الذي ه

16 يرباير 1967 .  

من أجله 
ــه بالصـائر و  يصرح الس األعلى بسقوط طلب النقض و على صاحب
ــر  قدره مائتان و مخسة دراهم تستخلص طبق اإلجراءات املقررة يف قبض صوائ

الدعاوى اجلنائية مع حتديد اإلجبار يف احلد األدىن. 
ـاله يف  و به صدر احلكم و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليأة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
العمومية بتاريخ 27 يونيه 1968 و هم السادة رئيس الغرفــة احلسـن الكتـاين و 
ــديب و عبـد السـالم  املستشارون : حممد اليطفيت ـ مقرر ـ و عبد السالم ال
ــد  احلاجي و حممد الصبار االخصاصي مبحضر احملامي العام السيد عبد الواح

العلوي الذي كان ميثل النيابة العامة و مبساعدة كاتب الضبط حممد املريين. 
تعليق : 

ــرة يف حـق  من موجبات سقوط طلب النقض إىل جانب عدم اإلدالء مبذك
ــاعنني  من يتعني عليه ذلك و عدم إيداع الوجيبة القضائية من طرف الط
ــداع  الذين يوجدون يف حالة سراح أو الذين ال يدلون بشهادة العوز عدم إي
الطاعن نفسه رهن االعتقال إىل غاية عرض قضيتــه يف جلسـة الـس 
األعلى إذا حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ملدة تتجــاوز سـنة و كـان يف 

حالة سراح. 
فالطعن بالنقض موقف للتنفيذ يف اجلنايات مبقتضــى الفصـل 574 مـن 
ــذي مثـل أمـام حمكمـة  قانون املسطرة اجلنائية ، و عليه فإن املتهم ال
ــذ طبقـا  اجلنايات و هو يف حالة سراح بناء على أمر رئيس احملكمة املتخ
ـىت  للفصل 236 من قانون املسطرة اجلنائية جيب أن يبقى مطلق السراح ح
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و لو قضي عليه باالعتقال النافذ و ذلك إىل أن ينصرم أجل النقــض أو إىل 
حني عرض القضية على الس األعلى إذا ما وقع طلب النقض . 

بيد أنه عند احلكم بعقوبة سالبة للحرية ملدة تفــوق سـنة يتحتـم علـى 
الطاعن لتاليف سقوط طلبه عمــال مبقتضيـات الفصـل 582 مـن قـانون 
ــرض قضيتـه  املسطرة اجلنائية إما أن جيعل نفسه رهن االعتقال قبل ع
ــدى احملكمـة الـيت  على الس األعلى و ذلك على يد النيابة العامة ل
ــن  أصدرت احلكم املطعون فيه أو لدى الس األعلى و إما أن حيصل م
ــة  احملكمة اليت حكمت عليه على إعفائه من تقدمي نفسه للمحاكمة بكفال

أو بغري كفالة . 
ــا يتعلـق باألحكـام الصـادرة عـن  وإذا كانت مسألة اإلعفاء بسيطة فيم
ــام الصـادرة عـن  احملاكم اجلنحية فهي خبالف ذلك فيما يتعلق باألحك
احملاكم اجلنائية ـ فما هي اهليئة املختصة مبنح اإلذن باإلعفاء يف حالــة 
صدور احلكم من حمكمة جنائية ؟ هذه نقطة مل يبت فيها قضائيا بعــد ، و 
ــس  على أي كما فصل يف ذلك احلكم أعاله فإن األمر املمنوح من طرف رئي
ــو  حمكمة اجلنايات طبقا للفصل 236 من قانون املسطرة اجلنائية ليس ه

اإلعفاء املقصود يف الفصل 582 من نفس القانون . 
احلسن الكتاين 
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الغرفة  اإلدارية 
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احلكم اإلداري عدد44 
الصادر يف 20  رجب 1386 موافق 4 نونرب 1966 

ــرارات فرديـة  مبادئ القانون العامة ـ احلقوق املكتسبة ـ عدم صدور ق
تطبيقا ملرسوم تنظيمي ـ إمكان سحبه مبفعول رجعي . 

جيوز للسلطة اإلدارية املختصة سحب مرسوم تنظيمي يــهدف إىل منـح 
طائفة من املوظفني زيادة يف أقدميتهم و ذلك ما دام مل يصدر تطبيقا لــه 
ـذي  قرارات فردية من أجل إفادة كل املعنيني باألمر من مفعول املرسوم ال

مل ينشئ بذاته حقا مكتسبا . 
باسم جاللة امللك 

ــاريخ  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة املرفوع بت
ــتاذين بيسـيري و  13 أكتوبر 1965 من طرف الطالب املذكور بواسطة نائبيه األس

طراميين ضد املرسوم الصادر يف 10 أبريل 1965 عن معايل الوزير األول. 
و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتــاريخ 17 مـاي 1966 و الراميـة إىل 

احلكم برفض الطلب . 
و بناء على األوراق األخرى املدىل بها يف امللف . 

و بناء على الظهري املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربيـع األول عـام 
1377 موافق 27 شتنرب 1957 . 

و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 24 ينيه عام 1966 . 
و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 21 أكتوبــر 

 . 1966

و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد عبد الرمحـان بـن عبـد 
النيب يف تقريره و إىل مالحظات احملامي العام السيد أمحد الوزاين . 

و بعد املداولة طبقا للقانون . 
حيث يستفاد من امللف و من املرسوم املطعون فيه أن الوزير األول أصـدر 
ــني احملرريـن بـاإلدارات  بتاريخ 11 يرباير 1965 مرسوما يرمي إىل منح املوظف
ــن تـاريخ  املركزية االستفادة فيما خيص أقدميتهم من زيادة ثالثة سنني ابتداء م
تسميتهم يف آخر درجة عينوا فيها غري أن الوزير املذكور تالفيا ملا قد يرتتب عـن 
ـة  تطبيق مقتضيات هذا املرسوم من عواقب على تسيري جهاز املوظفني من جه
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و رعيا ملا اعتزمته احلكومة من إدخال إصــالح جوهـري شـامل علـى نظـام 
ــائر موظفـي الدولـة  الوظيفة العمومية يهدف إىل مراجعة األوضاع اإلدارية لس
أصدر مرسوما آخر بتاريخ 10 أبريل 1965 يبطل مبقتضاه مفعول املرســوم األول 

املؤرخ بـ 11 يرباير 1965 . 
ــاؤه عـدم مشـروعيته  و حيث يعيب الطالب على املرسوم املطلوب إلغ
ــة املـؤرخ بــ 24  خلرقه الفصل الرابع من القانون األساسي للوظيفة العمومي
ـهما  فرباير 1958 و خلرقه القرارين الوزيرين املؤرخ أوهلما بفاتح غشت 1929 وثاني
بـ 18 مارس 1939 و ذلك ألن املرسوم املؤرخ بـ 11 فــرباير 1965 كـان صـدر 
بكيفية قانونية و ترتب عليه فور اختاذه من طرف السلطة املختصــة اكتسـاب 
حقوق لفائدة الطالب امتنع معها على السلطة املذكورة املســاس بـها بكيفيـة 

رجعية . 
لكن حيث يستفاد من األوراق املدرجة يف امللف أنه بعدما صــدر املرسـوم 
ــة  املؤرخ بـ 11 فرباير 1966 اهلادف إىل منح طائفة من حمرري اإلدارات املركزي
ـة  االستفادة من زيادة ثالثة سنني يف األقدمية مل يصدر تطبيقا له القرارات الفردي
ــل إفـادة كـل  اليت تتوىل السلطة اإلدارية إصدارها يف مثل هذه األحوال من أج
ــه أن جمـرد  املعنيني باألمر من املفعول املرسوم املذكور األمر الذي يرتتب عن
ــبة" و لذلـك  صدور املرسوم األول مل ينشأ بذاته لفائدة الطالب "حقوقا مكتس
ــه بصفـة  كان الوزير األول بالنسبة هلذا املرسوم األخري ميلك حق إبطال مفعول
ــاء  رجعية و هذا جيعل املرسوم الالحق و املؤرخ بـ 10 أبريل 1965 القاضي بإلغ
ــيلة  املرسوم األول غري مشوب باإلساءة يف استعمال السلطة و بذلك كانت الوس

املستدل بها ال ترتكز على أساس . 

هلذه األسباب 
قضى الس األعلى برفض الطلب املشار إليه. 

ـاله يف  و به صدر احلكم و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
ــيم أزوالي و املستشـارين: عبـد  مرتكبة من السادة رئيس الغرفة اإلدارية مكس
ــن سـباط و  الرمحان بن عبد النيب و حممد بن خيلف و حممد عمور و ساملون ب
حبضور احملامي العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كــاتب الضبـط السـيد 

الصديق خليفة.  
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تعليق :  
ــى السـلطات  من املعلوم أن مبدأ عدم رجعية املقررات اإلدارية مينع عل
ـرر  اإلدارية إصدار مقرراتها مبفعول رجعي و باألخص مينع عليها إصدار مق
ــاذه فيمـا مضـى ذلـك أن املقـرر  تسحب مبقتضاه مقررا آخر وقع اخت
ــتقبل  الساحب من آثاره القانونية إعدام املقرر املسحوب ال بالنسبة للمس
فقط لكن حىت بالنسبة للماضي غري أن للمبــدأ املذكـور أعـاله بعـض 
ــد تطبيقـه يف حكـم الغرفـة  االستثناءات و أهمها هو االستثناء الذي وج
ــك دون  اإلدارية الوارد نصه أعاله و الذي يسلم بأن السلطات اإلدارية متل
ــق اختـاذ مقـرر  إمكان مؤاخذتها بارتكابها شططا يف استعمال السلطة ح
ــبا  إداري ساحب ملقرر سابق شرط أن يكون هذا األخري مل ينشأ حقا مكتس
ــرر  لصاحل املعين باألمر و هذا هو الشرط الوحيد املفروض توفره يف املق
ــذا الشـرط ال  املعتزم سحبه من طرف السلطة املختصة و مىت حتقق ه
يهم البحث عن العلة املتخذة سندا للمقرر الساحب و هــل كـان املقـرر 
ــن ضـده يف  املسحوب سليما أو معيبا و هل أصبح نهائيا لعدم توجيه طع

اآلجال القانونية أم ال زال قابال للطعن لعدم انصرام أجله.   
ــرباير  و مما جتدر اإلشارة إليه أن املرسوم التنظيمي املؤرخ حبادي عشر ي
ــن  1965 رغم أنه هو الذي منح األعوان املعينني قبل 31 دجنرب 1960 حمرري
ــة مل  باإلدارات املركزية زيادة ثالث سنني يف أقدميتهم إال أن الغرفة اإلداري
تعترب أن ذلك املرسوم يف حد ذاته أنشأ حقا مكتسبا و بالفعل فمن املســلم 
ــرا ملـا تتسـم بـه مـن عموميـة و  به أن األعمال اإلدارية التنظيمية نظ
موضوعية ال تستطيع يف حد ذاتها أن تنشئ حقا مكتسبا بــل أن املقـررات 
ــة مـن األشـخاص  الفردية أو اجلماعية اليت تنصب على شخص أو مجاع
ــيت مـن شـأنها أن  املعينني فيها بذواتهم ال بأوصافهم فقط هي وحدها ال
ـوق  تولد حقوقا مكتسبة غري أنه يوجد أيضا مقررات فردية غري مولدة حلق
مكتسبة كما هو احلال مثال بالنسبة للمقررات الوقتية و املقررات الســلبية 

اليت مبوجبها ترفض اإلدارة طلب رخصة أو طلب تعيني موظف اخل . 
و لكي ميكن احملررين املشار إليهم االحتجاج بــالتمتع حبـق مكتسـب يف 
ــروري أن تتخـذ اإلدارة املختصـة تدابـري  الزيادة املذكورة كان من الض
تطبيق يف حق كل واحد منهم و ذلك بإصدارها مقــررات فرديـة أو مقـرر 
مجاعي تشهد فيه بأن كال من األشخاص املذكورين فيه امسا يتوفــر علـى 
الشروط املتطلبة يف املرسوم األمر الذي جيعلهم متمتعني مبفعولــه و مـا 
ــررات الفرديـة أو ذلـك املقـرر اجلمـاعي مل يصـدر و  دامت تلك املق
ــة انتظـار متوفريـن علـى جمـرد صالحيـة  احملررون يوجدون يف حال
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لالستفادة من مفعول املرسوم لكــن مبجـرد صـدور مقـررات التطبيـق 
ــب خـاضع ملبـدأ حصانـة القـرارات  الوزيرية ينشأ لفائدتهم حق مكتس
ــررات اإلداريـة و  الفردية أو بعبارة أصح ملبدأ حصانة اآلثار الفردية للمق
ـتقرار يف  ليست هذه احلصانة اليت يقصد من ورائها استجابة متطلبات االس
ــع املسـاس  املعامالت و يف عالقات اإلدارة مع األفراد حصانة مطلقة متن
ــات  باحلق املكتسب منعا كليا و إمنا املقصود بها خضوعه حلماية مقتضي
القانون املتعلقة به حبيث ال متلك اإلدارة بالنسبة له ســلطة تقديريـة و 
يستحيل عليها سحبه كما أنــها ال تسـتطيع تعديلـه أو نسـخه (بالنسـبة 
للمستقبل) إال يف احلاالت املنصوص عليـها صراحـة و حسـب الصـور و 
ــا و علـى سـبيل املثـال نـورد  اإلجراءات املنصوص عليها صراحة أيض
ـارات  الوضعية القانونية للموظف املرسم يف إحدى رتب السلم اإلداري إلط
الدولة فهو ميلك فور ترسيمه حقا مكتسبا لشغل أحد املناصب املناســبة 
لرتبته و التمتع باملزايا املعنوية و املادية اخلاصة بهذه الرتبــة و ال جيـوز 
ـانون  للسلطة اإلدارية املختصة جعل حد هلذا احلق إال يف دائرة احرتام الق
ــا بعـد متكينـه مـن الضمانـات التأديبيـة  سواء بعزل املعين باألمر تأديب
ــة أو بقبـول  املنصوص عليها يف القانون األساسي العام للوظيفة العمومي
ـي و  استقالته أو بإحالته على التقاعد وفقا ملقتضيات نفس القانون األساس

النصوص املتعلقة بنظام التقاعد . 
و يالحظ فيما خيص النازلة موضوع احلكــم املعـروض أعـاله أن اإلدارة 
للتحصيل على النتيجة اليت كانت تهدف إليها مل تكن يف حاجة إىل ســحب 
ــار علـى  املرسوم املؤرخ يف 11 فرباير 1965 بل كان يف وسعها قانونا االقتص
اختاذ مرسوم بالنسخ فقط ألن املرسوم املؤرخ يف 11 فرباير 1965 بذاتــه مل 
ـرى  يرتب حقا و مل يصدر تطبيقا له مقرر فردي أو مجاعي ، و من جهة أخ

ال ميكن االحتجاج به بعد نسخه . 
مكسيم ازوالي  
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احلكم اإلداري عدد50 
الصادر يف 25 شعبان 1386 موافق 9 دجنرب 1966 

1 - دعوى اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال الســلطة ـ إمكـان إقامتـها 
ضد مقرر إداري منفصل  

ــة املشـاركة فيـها .  2-أمالك حبسية ـ املزايدات اخلاصة بكرائها ـ أهلي
دعوى اإللغاء ـ الصفة الالزمة إلقامتها . 

3-اختصاص الس األعلى ـ ال يدخل فيه إلزام اإلدارة بالقيام بشيء ما  

4-اختصاص املوظفني ـ تفويض حق اإلمضاء  

1 ـ جيوز إقامة دعوى اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال الســلطة ضـد 
مقرر صادر من جانب إدارة األحباس صادقت مبقتضاه على إحالــة حـق 
ــن  كراء حانوت و بالفعل إن كان ذلك املقرر متصال بعقد الكراء اجلديد م

ناحية اإلذن بالتعاقد إال أنه ينفصل عنه كعمل إداري انفرادي . 
ـية  2 ـ يقبل كل شخص للمشاركة يف املزايدة اخلاصة بكراء األمالك احلبس
شرط أن يكون أهال للمشاركة يف املزايدات بصفة عامــة ممـا جيعلـه ذا 

مصلحة يف إقامة دعوى اإللغاء ضد مقرر رفض اللجوء إىل املزايدة . 
ــس األعلـى احلكـم علـى اإلدارة بالقيـام  3 ـ ليس من اختصاص ال

بتجديد كراء حانوت حبسية عن طريق املزاد . 
ــري  4 ـ يكون مشوبا بالشطط يف استعمال السلطة لصدوره عن موظف غ
ــوان الوزيـر املختـص دون أن  خمتص املقرر املتخذ من طرف رئيس دي

يكون هذا األخري قد فوض له حق إمضاء هذا املقرر . 
باسم جاللة امللك 

ــاريخ  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة املرفوع بت
ــتاذ  13 يوليوز 1965 من طرف عالل بن احلاج بوبكر غرسيس بواسطة نائبه األس
املعطي بوعبيد ضد املقرر الصادر يف  2 مارس 1964 عن الســيد وزيـر عمـوم 

األوقاف. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 8 شتنرب 1965 حت
ــوم األوقـاف و  ناظر أحباس كربى الرباط املفوض له من طرف السيد وزير عم

الشؤون اإلسالمية و الرامية إىل احلكم برفض الطلب. 
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و بناء على األوراق األخرى املدىل بها يف امللف . 
و بناء على الظهري املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربيـع األول عـام 

1377 موافق 27 شتنرب 1957. 

و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 2 نونرب 1966. 
ــيد احممـد بـن خيلـف يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار الس

تقريره و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد احلاج أمحد زروق. 
و بعد املداولة طبقا للقانون . 
فيما يتعلق بالدفع األول  :  

ــر غرسـيس يطلـب  حيث يتضح من أوراق امللف أن عالل بن احلاج بوبك
ــاء املقـرر  احلكم على اإلدارة بإجراء مزايدة لتحديد كراء حانوت حبسية و إلغ
ــاريخ 2 مـارس 1964 و  الصادر عن وزارة عموم األوقاف و الشؤون اإلسالمية بت
ــي  القاضي باملصادقة على إحالة كراء احلانوت من عمر البخاري املكرتي األصل
ــتندا إىل أن املقـرر املطعـون فيـه  منذ سنني إىل حممد املنضري الربيكي مس
ــن موظـف غـري خمتـص و  مشوب بالشطط يف استعمال السلطة لصدوره ع
ـعبان 1331 (  ملخالفته للقانون و خصوصا ملقتضيات الباب األول من ظهري 16 ش
ــيت تفـرض علـى  21 يوليوز 1913 ) اخلاص بالكراء العادي لألمالك احلبسية ال
ــنتني ذاكـرا أن  اإلدارة كراء عقارات األحباس املبنية ، على طريق املزاد كل س
ــاق مـع املكـرتي  مصداقية اإلدارة على هذه اإلحالة أضرت به لكونه كان باتف
ـراء  األصلي يستغل احلانوت املذكورة لبيع اللحوم مدة سبع سنني قبل إحالة الك
ـع  لغريه دون أن يتمكن من املشاركة يف املزايدة اليت كان من واجب اإلدارة أن تتب

طريقتها لتجديد كراء احلانوت. 
و حيث إن اإلدارة تدفع أوال بعدم قبول دعوى اإللغاء لكون الطالب عــرض 
نفس النزاع على احملكمة اإلقليمية بالرباط قصد إبطال عقد الكراء اجلديــد و 
أن الفقرة األخرية من الفصل 14 من الظهري املؤسس للمجلس األعلى تنص على 
ــه  عدم قبول طلب اإللغاء املوجه ضد مقرر إداري إذا كان يف استطاعة من يعني

األمر املطالبة حبقوقه عن طريق القضاء الكامل. 
ــلطة  لكن حيث إن املدعي ميلك حق قيام دعوى الشطط يف استعمال الس
ــل عنـه كعمـل  ضد مقرر يتصل بالعقد من ناحية اإلذن بالتعاقد و لكنه منفص
ــز علـى  إداري صادر من جانب اإلدارة وحدها مما جيعل الدفع األول غري مرتك

أساس. 
و فيما يرجع للدفع الثاين: 
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ــع  حيث تدفع اإلدارة ثانيا بكون طالب اإللغاء ال تربطه أية رابطة قانونية م
وزارة عموم األوقاف و ال مع املكرتي اجلديد و من مث فال تقبل دعواه . 

ــزاد  لكن حيث ينص التشريع اخلاص بكراء األمالك احلبسية عن طريق امل
على قبول كل شخص يف املشاركة يف املزايدة اخلاصة بكراء األمــالك احلبسـية 
شرط أن يكون أهال للمشاركة يف املزايدات و املناقصــات بصفـة عامـة و أن 
اإلدارة ال تنازع يف أهلية الطاعن من هذه الناحية مما جيعل ذا مصلحة يف إقامــة 
دعوى اإللغاء ضد مقرر رفضت اإلدارة مبوجبــه ضمنيـا اللجـوء إىل طريقـة 

املزايدة مما جيعل الدفع الثاين غري مرتكز على أساس أيضا . 
و فيما خيص الدفع الثالث : 

ــون التظلـم اإلداري  و حيث تدفع اإلدارة ثالثا بعدم قبول طلب اإللغاء لك
ــه بتـاريخ 2  التمهيدي قدم بتاريخ 22 أبريل 1965 بينما صدر املقرر املطعون في

مارس 1964 مما جيعل التظلم املذكور مقدما خارج األجل القانوين . 
ــى مقتضيـات  لكن حيث إن أجل تقدمي التظلم التمهيدي يسري ـ بناء عل
ــر أو تبليـغ املقـرر  الفصل 14 من ظهري 27 شتنرب 1957 ـ ابتداءا من تاريخ نش
املطعون فيه و أن اإلدارة ال تدعي أن املقرر الفردي املذكور بلغ للطالب ، ممــا 

جيعل الدفع الثالث بدوره غري مرتكز على أساس .  
و فيما خيص طلب احلكم بإلزام اإلدارة بتجديد كراء احلانوت عن طريــق 

املزاد :  
حيث إن املدعى بطلبه هذا طلب أمرا خارجا عن اختصاص الس ، مما 

جيعله غري مقبول . 
و فيما يتعلق بالوسيلة األوىل : 

ـو 1913)  بناء على مقتضيات الباب األول من ظهري 16 شعبان 1331 (21 يولي
ــن اختصـاص وزارة  اليت جعلت املصادقة على إحالة كراء األمالك احلبسية م

عموم األوقاف أي من اختصاص الوزير نفسه . 
ــان 1376 ( 10 أبريـل 1957 ) يف شـأن  و بناء على مقتضيات ظهري 9 رمض
تفويض إمضاء الوزراء اليت يؤخذ منها أنه ال جيوز لرئيــس الديـوان أن يباشـر 
اختصاص وزيره إال إذا فوض له هذا األخري حق اإلمضاء مبوجب قرار ينشــر يف 

اجلريدة الرمسية. 
ــدر مـن رئيـس  و حيث يتبني من أوراق امللف أن املقرر املطعون فيه ص
ديوان وزير عموم األوقاف و الشؤون اإلسالمية املختص دون أن يفوض له هــذا 
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األخري حق إمضاءه طبقا للقانون فإن هذا املقرر يكون صادرا من موظف غــري 
خمتص و هو بهذه املثابة مشوب بعيب عدم االختصاص . 

هلذه األسباب 
قضى الس األعلى بإلغاء املقرر الصادر من رئيس ديوان وزيــر عمـوم 

األوقاف و الشؤون اإلسالمية بتاريخ 2 مارس 1964.  
ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
ــادة رئيـس الغرفـة  مرتكبة من معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين والس
مكسيم أزوالي و املستشارين: حممد بن خيلف و عبد الرمحان بن عبــد النـيب و 
احممد عمور و حبضور احملامي العام السيد أمحد الــوزاين و مبسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد الصديق خليفة.  
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احلكم اإلداري عدد56 
الصادر يف 8 شوال 1386 موافق 20 يناير 1967 

أراضي االستعمار ـ اسرتجاع القطع املالصقة أو ااورة هلا . 
ــتعمار  إن وقوع قطعة أرضية على بعد 19 كيلو مرت و نصف من أرض لالس
ــة مـن طـرف الدولـة بالتبعيـة ألرض  حيول دون اسرتجاع تلك القطع
االستعمار بناء على مقتضيات الفصل الثالث مـن ظـهري 7 مجـادى األوىل 

عام 1383 لعدم توفر شرط ااورة . 
باسم جاللة امللك 

ــتعمال السـلطة املرفوعـة  بناء على طلبات اإللغاء بسبب الشطط يف اس
بتاريخ 27 دجنرب 1965    و 14 مارس 1966 و 23 أبريل 1966 من طــرف السـيدة 
تييدي ميشال ماري و أخيها تييدي بول هنري بواسطة نائبهم األستاذ جريار ضــد 
ــر الفالحـة و وزيـر  القرار الوزيري املشرتك الصادر يف 27 شتنرب 1965 عن وزي

الداخلية و وزير املالية . 
و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 28 مــاي 1966 حتـت إمضـاء 
األستاذ بنعطار النائب عن املطلوب ضدهم اإللغاء املذكورين أعــاله و الراميـة 

إىل احلكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهري املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربيـع األول عـام 

1377 موافق 27 شتنرب 1957 . 

و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 12 نونرب 1966 . 
ــدة يف سـادس  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعق

يناير 1967 . 
و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد عبد الرمحـان بـن عبـد 

النيب يف تقريره و إىل مالحظات احملامي العام السيد أمحد الوزاين . 
و بعد املداولة طبقا للقانون . 

ــاره  و حيث إن طلبات اإللغاء املشار إليها ترمي إىل إلغاء نفس القرار باعتب
ــا يتعـني معـه ضـم  قاضيا باسرتجاع الدولة نفس األرض املتنازع يف شأنها مم

الطلبات و احلكم فيها معا بقرار واحد . 
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ـارات  حيث تبني من أوراق امللف أن القرار املطعون فيه ذكر من مجلة العق
املسرتجعة من طرف الدولة العقار احملفظ حتــت عـدد 1327 ك اسـتنادا إىل 
مقتضيات الفصل الثالث من الظهري الشريف الصــادر يف سـابع مجـادى األوىل 
ــى  1383 ( 26 شتنرب 1963 ) بتحديد الشروط اليت تسرتجع الدولة مبوجبها أراض
االستعمار و ذلك لكون العقار املذكور يكون مؤسسة استغالل واحدة مــع أرض 

االستعمار ذات الرسم العقاري رقم 365 ك . 
و حيث نص الفصل املذكور على أنه " تنقل أيضا إىل الدولة ملكية القطــع 
ـذه  املالصقة أو ااورة لبعض أراضي االستعمار إذا كان كل من هذه القطع وه

األرض جيري على ملك نفس األشخاص و يؤلف مؤسسة استغالل واحدة " 
ــد 19  و حيث ثبت من أوراق امللف أن العقار املتنازع يف شأنه واقع على بع
ــرى مـن أرض  كيلو مرت و نصف من طريق و 23 كيلو مرت و نصف من طريق أخ
ــار العقـار املذكـور  االستعمار احملفظة حتت عدد 365 ك مما ميتنع معه اعتب

جماورا ألرض االستعمار املشار إليها . 
ــالث  و حيث إن عدم توفر شروط ااورة املنصوص عليها يف الفصل الث
ــام  املذكور أعاله حيول دون تطبيق الفصل الثالث من ظهري 7 مجادى األوىل ع

1383 فيما يتعلق بالقطعة ذات الرسم العقاري 1327 ك.  

ــن حيـث  فإن القرار املطعون فيه مشوب بالشطط يف استعمال السلطة م
أنه ادرج القطعة ذات الرسم العقاري 1327 ك من بني العقارات املسرتجعة مــن 

طرف الدولة . 

هلذه  األسباب 
قضى الس األعلى بضم امللفات عدد 21978 و 21979 و 22580 و 22581 
و بإلغــاء القـرار الوزيري املشرتك الصادر يف 27 شــتنرب 1965 عـن وزيـر 
الفالحة ووزير الداخلية و وزير املالية و ذلك فيما خيص العقار احملفظ حتــت 

عدد 1327 ك . 
ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
مرتكبة من رئيس الغرفة السيد مكسيم أزوالي و املستشارين: عبد الرمحان بــن 
ــن سـباط و حبضـور  عبد النيب  و احممد عمور و حممد بن خيلف و ساملون ب
احملامي العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كاتب الضبط الســيد الصديـق 

خليفة.  
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احلكم اإلداري عدد310 
الصادر يف 6 ربيع الثاين 1388 موافق 3 يوليوز 1968 

مسؤولية الدولة ـ موظفون و أعوان عموميون ـ حادث الســري ـ اجلمـع 
بني املعاش و التعويض العادي . 

ــني مبقتضـى  إن املعاش املمنوح من طرف الدولة ألرملة و يتامى املوظف
ــادس مـن ظـهري 12 مـاي 1950 ليـس  الفصل 21 و ما يليه من الباب الس
ــض مبـين علـى أسـاس  بتعويض جزايف من شأنه أن حيول دون منح تعوي

الفصل 79 من ظهري االلتزامات و العقود إن اقتضى احلال ذلك. 
باسم جاللة امللك 

ــرباير 1966 مـن طـرف أرملـة  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 4 ف
ــتئناف  أعبودو و من معها بواسطة نائبها األستاذ مولرياس ضد حكم حمكمة االس

بالرباط الصادر يف 15 أكتوبر 1965. 
ــاي 1966 حتـت  و بناء على مذكريت اجلواب املدىل بهما األوىل بتاريخ 17 م
إمضاء العون القضائي باملغرب و الثانية بتاريخ 25 أكتوبر 1966 حتــت إمضـاء 
ــة إىل  األستاذ عسور النائب عن املطلوبة ضدها النقض املذكورة أعاله و الرامي

احلكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهري املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربيـع األول عـام 

1377 موافق 27 شتنرب 1957 . 

و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 26 أبريل 1968. 
و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقــدة يف 29 مـايو 

 . 1968

و بناء على القرار املؤرخ بـ 5 يونيو 1968 اآلمر بعرض هذه القضية علــى 
نظر غرفتني من الس األعلى . 

و بناء على األمر الصادر من جناب الرئيس األول للمجلــس األعلـى الـذي 
مبقتضاه عينت الغرفة اإلدارية لتنظر مع الغرفة األوىل يف هذه الدعوى . 

ــوه  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 3 يولي
 . 1968
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ــره  بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد احممد بن خيلف يف تقري
وإىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة . 

و بعد املداولة طبقا للقانون . 
فيما خيص الوسيلة الوحيدة املستدل بها :  

بناء على الظهري املؤرخ يف فاتح مارس 1930 املغري بالظهري الصــادر يف 12 
ماي 1950 الصادر بشأن إصالح نظام املعاشات املدنية . 

ــذي حيمـل للدولـة و  بناء على الفصل 79 من ظهري االلتزامات والعقود ال
ــاء املصلحيـة  البلديات مسؤولية األضرار الناشئة عن سري إدارتها و عن األخط

املرتكبة من طرف أعوانها .  
ــل و يتـامى املوظفـني  و حيث إن املعاش املمنوح من طرف الدولة ألرام
مبقتضى الفصل 21 و ما يليه من الباب السادس من ظهري 12 مــاي 1950  ليـس 
ـل 79  بتعويض جزايف من شأنه أن حيول دون منح تعويض مبين على أساس الفص

من ظهري االلتزامات و العقود إن اقتضى احلال ذلك . 
و حيث يؤخذ من أوراق امللف و مــن احلكـم املطعـون فيـه ( حمكمـة 
ــد أعبـودو لقـي  االستئناف بالرباط 15 أكتوبر 1965 ) أن املوظف املرسم حمم
حتفه بتاريخ 11 فرباير 1960 يف حادث سري بينما كــان مبناسـبة تأديـة أعمـال 
ــاري يف  وظيفته راكبا على منت سيارة للدولة كان يقودها املوظف عبد اهللا الزغ
ــامى صغـار  نطاق قيامه أيضا مبهام وظيفته و قد خلف اهلالك أرملة و ستة يت
ــة أشـهر علـى  قررت اإلدارة منحهم بأمجعهم معاشا قدره 300 درهما كل ثالث
ـل  أساس ظهري 12 ماي 1950 ، فتقدم هؤالء بدعوى ضد الدولة على أساس الفص
79 من ظهري العقود و االلتزامات طالبني احلكم عليها بأدائها هلم تعويضــا عـن 
ــن خطـأ مصلحـي عبـد اهللا  الضرر الالحق بهم مباشرة من جراء ما ارتكبه م
الزغاري احملكوم عليه جنائيا الرتكابه جنحة القتل اخلطأ فيمـا خيـص حممـد 
ــالفيت التجـاوز الغـري القـانوين  أعبودو زوج األرملة و أبو اليتامى و ارتكابه خم
لسيارة كانت تسبقه و فقدان السيطرة يف القيادة ، فحكمت احملكمة االبتدائيــة 
ــاس ، و  بالدار البيضاء يف 16 يوليوز 1964 بقبول الطلب و بكونه مرتكزا على أس
ــامى فاطمـة ب 7.500  حكمت لألرملة طامو بتعويض قدره 20.000 درهم و لليت
ـة ب 12.500  درهم و للطيفة ب 10.000 درهم و لبهيجة ب 12.500 درهم و لبديع
ـوم  درهم أي ما يعادل يف اموع 90.000 درهم و بعد االستئناف من طرف احملك
عليهما قضت حمكمة االســتئناف بالربـاط يف 15 أكتوبـر 1965 بإلغـاء احلكـم 
ــي إليـه  املستأنف و برفض الطلب لعلة أنه مبقتضى نظام املوظفني الذي ينتم
اهلالك ال ميكن لورثته أن تكون هلم حقوق قبل الدولة إال احلقوق الناجتة هلم عن 
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ظهري فاتح مارس 1930 املغري بظهري 12 ماي 1950 املتضمن لنظام املعاشــات و 
الذي مينح معاش العجز للموظفني املصابني بعيوب تولدت هلم من ممارســتهم 
ــن خيلفونـهم مـن أزواج و  ملهام وظائفهم و معاش األيلولة إن اقتضى احلال مل
ــض الواجـب علـى  أوالد و أن هذين القانونني ينصان على طريقة تقدير التعوي
ــرى و بـاألخص مينـع منـح  الدولة تقديرا جزافيا مينع استعمال أي طريقة أخ

تعويض مبين على الفصل 79 من ظهري االلتزامات و العقود . 
ــان يف أي  لكن حيث إن الظهريين املشار هلما يف احلكم املطعون فيه ال مينع
ــى احلـق  فصل من فصوهلما من يعنيهم األمر من تقدمي طلب التعويض بناء عل
ــص  العادي املنصوص عليه يف الفصل 79 من ظهري االلتزامات و العقود الذي ين
ــي  على املسؤولية املباشرة للدولة من أجل األضرار الناشئة عن اخلطأ املصلح

املرتكب من طرف أعوانها .  
و حيث باإلضافة إىل ذلك أن الباب الســادس مـن ظـهري 12 مـاي 1950 
ــروف وفـاة  املتعلق مبعاش األرملة و اليتامى عندما بني ـ بدون أن يتعرض لظ
املوظف ـ أن هذا املعاش ال يعترب يف تقديـره إال معـاش األقدميـة أو املعـاش 
ــن  النسيب و إن اقتضى احلال معاش العجز الذي حصل عليه املوظف أو كان م
ــامى صبغـة التعويـض  حقه أن حيصل عليه فقد أزال عن معاش األرملة و اليت
كيف ما كان نوعه و باألخص التعويض املبين على شبه اجلرمية املنصوص عليه 
ــة و اليتـامى  يف الفصل 79 من قانون االلتزامات و العقود و ذلك ألن حق األرمل
ناشئ عن اخنراط املوظف بصفة إجبارية يف نظام املعاشات الذي يقوم علــى 
ــابال  إعانات الدولة و على ما يقتطع للموظف من أجرته فصار املعاش بذلك مق

للمبالغ اموعة من مساعدة الدولة و مما يقتطع من األجرة . 
ــهري  و حيث يرتتب على ما ذكر أن حمكمة االستئناف خرقت مقتضيات الظ
ــاي 1950 و ذلـك بسـوء  الصادر يف فاتح مارس 1930 و الظهري الصادر يف 12 م
تطبيقهما كما خرقت الفصل 79 من ظهري االلتزامات و العقــود بامتناعـها مـن 

تطبيقه فعرضت بذلك حكمها للنقض. 
و حيث إن القضية جاهزة و أنه يتعني التصدي هلا و البت فيها نهائيا طبقـا 
ــاريخ 2 ربيـع األول 1377 ـ  للفقرة األخرية من الفصل 23 من الظهري الصادر بت

27 شتنرب 1957 . 

فيما خيص طلب األرملة طامو باألصالة عن نفسها و بالنيابة عــن أوالدهـا 
ــة  حيث إن الفصل 79 من ظهري االلتزامات و العقود الذي يفرض مسؤولية الدول
عن األضرار الناشئة مباشرة من سري مرافقها و من األخطاء املصلحية املرتكبــة 
ــن بـدون  من طرف أعوانها وضع مبدأ هذه املسؤولية بالنسبة جلميع املتضرري

متييز املوظفني و غريهم نظرا لعموم لفظه. 
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و حيث ال يوجد هلذا املبدأ استثناء قانوين يؤخذ منه أن املوظفــني أو مـن 
يقوم مقامهم بعد وفاتهم ال حق هلم يف التمتع بــالتعويض املنصـوص عليـه يف 

الفصل 79 املشار إليه. 
و حيث إن الظهريين الصادرين األول يف فاتح مــارس 1930 و الثـاين يف 12 
ماي 1950 املؤسسني ملعاش العجز لفائدة املوظف املصاب أثناء قيامــه مبـهام 
وظيفته بعطب أو مرض مينعه من متابعة القيام بوظيفه ال ينصان صراحة علــى 
أنه ليس للموظف املصاب أن يطالب بتعويض الضرر احلاصل له على أســاس 

الفصل 79 املذكور إن اختار ذلك .    
ــة أو  و حيث إن أرملة و أطفال املوظف اهلالك من جراء سري مرافق الدول
ــم احلـق مـن بـاب األوىل و  األخطاء املصلحية املرتكبة من طرف أعوانها هل

األحرى أن يقوموا بطلب تعويض الضرر يف إطار الفصل 79 املشار له. 
ـة و ألوالد  و حيث إن هذا احلق مستقل عن حق أخذ املعاش الواجب لألرمل
ــة األوىل أن  املوظف و أنه ال مانع من اجلمع بينهما مل يكن من حق قضاة الدرج
يدخلوا يف حساب التعويض احملكوم به ألرملة أعبودو و أوالده ما منح هلـم مـن 
ــاتح  معاش على إثر وفاة عائلهم يف الظروف امللخصة أعاله بناء على ظهريي ف

مارس 1930 و 12 ماي 1950 . 
و حيث إن احلكم الذي أدخل ذلك يف حساب تقدير التعويض غلطا مل يقـع 
ـيء  استئنافه من طرف أرملة أعبودو فصار نهائيا و اكتسب بالنسبة إليها قوة الش

املقضى به .      

هلذه األسباب 
و لألسباب غري املعارضة اليت بىن عليها حكم قضاة الدرجة األوىل. 

قضى الس األعلى بنقض احلكم االستئنايف املطعون فيه . 
ــهائيا ، قضـى بتـأييد احلكـم  و بعد التصدي للقضية قصد احلكم فيها ن
ـها  االبتدائي الصادر يف 16 يليوه 1964 عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ، و إلي

يرجع أمر تنفيذه. 
كما قضى على املطلوبتني يف النقض بصــائر طلـب االسـتئناف و طلـب 

النقض  
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بالرباط إثر احلك

املطعون فيه أو بطرته . 
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ـه يف  و به صدر احلكم و تلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حول
ــة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــيم  من معايل الرئيس األول السيد أبا حنيين و رئيس الغرفة اإلدارية األستاذ مكس
ـيت  أزوالي و املستشارين السادة حممد بن خيلف ـ إبراهيم االلغي ـ حممد اليطف
ـ إدريس بنونة ـ احممد عمور ـ ساملون بن سباط ـ عبد الســالم احلـاجي ـ 
ــام السـيد إبراهيـم  احلاج عبد الغين املومى  و مبحضر جناب وكيل الدولة الع

قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد .  
مالحظـة : 

لقد نشرنا يف أول هذا العدد اخلطاب الـذي ألقـاه معـايل الرئيـس األول 
للمجلس األعلى السيد أمحد أبا حنيــين جبلسـة 7 أكتوبـر 1968 مبناسـبة 
حفلة افتتاح السنة القضائية 1968 – 1969 حتت رئاسة صــاحب اجلاللـة و  
ــك ملـا ورد يف  املهابة امللك املعظم احلسن الثاين نصره اهللا و أيده و ذل

هذا اخلطاب من حتليل للحكم السالف الذكر . 
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