
1968 - 2العدد 

المجموعة الكاملة لمجلة     
قضاء المجلس األعلى     



                        

ص 1جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  2 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

خطاب الرئيس األول 
 

ــة 5  نص اخلطاب الذي ألقاه معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين يف جلس
ــة 1967 – 1968 حتـت رياسـة  أكتوبر 1967 مبناسبة حفلة افتتاح السنة القضائي
ـالبحث و  صاحب اجلاللة و املهابة امللك املعظم احلسن الثاين و قد تناول فيه ب
ــوز  التحليل احلكم املدين عدد 251  الصادر يف 27 ربيع األول 1387 موافق 5 يولي
ــن جمموعـة األحكـام  1967 عن الغرفة األوىل و املنشور يف هذه اموعة ضم

املدنية. 
احلمد  هللا  وحده    

و الصالة  و السالم على  موالنا رسول اهللا  و آله  و صحبه 
موالي صاحب اجلاللة  

ــور جاللتكـم يف جلسـة  إن اليوم الذي يتشرف فيه الس األعلى حبض
ــة، و أعيادهـا  افتتاح السنة القضائية هلو من غرر األيام املشرقة الواضح
ــه النفـوس، و يكتسـي بـه  الزاهية الرائقة، تهوى إليه القلوب، و تبتهج ب
ــه القضـاء غايـة  الس األعلى نضرة و بهاء، و رفعة و سناء، و يدرك ب
مراده، و تتحقق به آمال قصاده و رواده. إذ يف حضوركم من معاين العــدل 
ــرهم باحلسـىن و  و االهتمام بشؤونه ما يبسط هلم أسباب السعادة، و يبش
زيادة، يف ظل نعمتكــم الـوارف، و كنـف رعـايتكم الفياضـة باأليـادي و 

العوارف. 
ــم  و فيه من توكيد العناية بالقضاء و رجاله ما يقيد الرقاب بالوفاء، و يفع
ــاء. و  القلوب باحملبة و الوالء، و يطلق األلسنة بالشكر اجلزيل و وافر الثن
فيه من مظاهر ارتباط قضاتكم بأذيالكم ارتباطا مباشرا وثيقا، ما يضــاعف 
ــة علـى النظـام، و  افتخارهم بشرف النيابة عنكم يف األحكام، واحملافظ
ــم، و  يقوي عزمهم على سلوك ما يرتفع به شأن القضاء من التعمق يف العل
التخلق بالنزاهة و احللم، و يوطد هلم النفــوذ الـذي ال تسـتقيم بدونـه 

األمور. 
ــم أهـال  و إنهم لريجون من اهللا أن يهديهم إىل الصواب، حىت يكونوا عندك

للزلفى و حسن املئاب. 
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موالي صاحب اجلاللة 
أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، سادتـي. 

ــة حممـد  مضت عشر سنني على اليوم الذي دشن فيه سيد األبطال جالل
اخلامس قدس اهللا روحه افتتاح الس األعلى إذ كان ذلــك يف الثـالث و 
ــنة 1957. فأضـاف بذلـك إىل تـاريخ الدولـة  العشرين من شهر أكتوبر س

العلوية ايد، احلافل جبالئل األعمال، مأثرة من مآثره العظيمة. 
ــل  إن إنشاء الس األعلى كان تتوجيا إلصالح جذري تناول القضاء و جع
ــة أراد  منه بعد إعادة تنظيم احملاكم و تدوين القوانني أساسا لنهضة فائق
ــر و  اهللا أن تتحقق على يد امللك اهلمام جاللة احلسن الثاين دام له النص

التوفيق. 
لقد أدرك حفظه اهللا مدى أهمية القضاء يف تشييد احلضارات العظيمـة و 

الدور الذي ميكن أن يقوم به يف إبراز عبقرية الشعوب و تفتح شخصياتها. 
ـائل،  فعمل جبد على تزويد املغرب جبهاز قضائي كامل العدة، موفور الوس
ـوه  تام الضمانات، خليق ببعث راحة االطمئنان يف نفوس املغاربة بعدما قاس

من مرارة التحكم يف عهد االحتالل. 
ــل التخلـف  و بعد إبادة اخلوف وجه عنايته حفظه اهللا إىل حماربة عوام
ــاز بالسـعة و الكرامـة، فتوالـت  األخرى ليعطي لشعبه أسباب حياة متت
املشاريع، و جعل تهيئها و إجنازها يتعقبان بكيفية تثري اإلعجـاب، و متتـع 
ــاط، و تـرى النـاس أنـه يعـرف  املغرب عن جدارة بسمعة اجلد و النش

أهدافه، و يعرف كيف حيصل على وسائل إدراكها. 
ـة يف  فمحاربة البطالة تسفر عن تنظيم االنعاش الوطين و التصنيع، و الرغب
ــن شـأنها أن تنـهض  إغناء الشعب و ترفيهه تؤدي إىل بناء السدود اليت م
ــرب علـى اجلـهل و املـرض  باالقتصاد بصفة نادرة املثال، و إشهار احل
ــة  جيعل جاللة احلسن الثاين يوجه عناية خاصة إىل تكثري املدارس و تقوي

وسائل العالج. 
ــل متئـد  ففي هذا احمليط الذي يتدفق حيوية و نشاطا يقوم القضاء بعم

يساعد به عمل عاهله املفدى الذي حيلق بالنفس يف جو اخلري و الفالح. 
أما الس األعلى فمنذ أنشئ و هو جاد يف حتقيق األغراض املتوخاة مــن 
ــة بالقضايـا  إنشائه. و لقد كانت هذه الفرتة اليت مرت على افتتاحه حافل
املتنوعة، مليئة بالفرص، غنية باملناسبات اليت مكنته من القيام مبهمتــه، 

عظيمة الفائدة. 
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ففي هذه املادة الغزيرة برز نشاط الس األعلى الذي اجتهد فيه غايــة 
ــيزة، الـيت تبعـث  االجتهاد إلظهار القضاء املغريب يف حلته اخلاصة املتم

الثقة لدى مجيع من يعيش يف هذا البلد األمني. 
لقد أتيح للمجلس األعلى أن يصدر قرارات وضعت حدا الختالف القضــاء 
ــها تـردد يف فـهم النصـوص التشـريعية، و  يف بعض النوازل اليت وقع في
ــذي كـان جيعـل  صدرت فيها أحكام ختتلف باختالف احملاكم، الشيء ال
ــان  املتقاضني يف حالة ارتباك و شك يف مآل الدعاوى اليت يقومون بها. فك
ــكل،  من حق الس و واجبه أن يرفع أسباب اخلالف بتوضيح النص املش
ــس فـزال الـرتدد، و  و تبيني الغرض منه. ففي عدة من القضايا أزال اللب
ــة مـن  استقر القضاء يف اجتاه موحد، و أصبح اخلصوم و احلكام، على بين

العمل الذي جيب اتباعه يف إدخال الدعاوى و بناء األحكام. 
ــر مبـادئ  و من جهة أخرى فقد سنحت للمجلس األعلى عدة فرص لتقري
ـا  ختضع هلا األحكام مل تشتمل عليها نصوص التشريع و لكنه اعتربها أساس
ــالب األحيـان ال  ضروريا لتحقيق العدل و رعاية املصاحل. فالتشريع يف غ
ــع إليـها يف  جيري أحكامه إال على اجلزئيات و ال يتضمن قواعد كلية يرج
البت يف كثري من النوازل اليت جيمع بينها وجه الشبه و يطرد فيها القياس.  
و ال ريب أن تقرير املبادئ من طرف الس األعلــى جيعـل يف متنـاول 
ــوص القـانون. و  القاضي دعامة يستند إليها عندما يعوزه السند من منص

هي باإلضافة إىل ذلك عامل من عوامل التوحيد و االستقرار. 
ــني اجلنـائي و اإلداري  أما القرارات اليت صدرت من هذا القبيل يف امليدان
فهي ترمي يف مجلتها إىل مزيــد مـن الضمانـات لألفـراد سـواء بالنسـبة 

للمتابعني جنائيا أو للمتنازعني مع اإلدارة. 
و ليس معىن هذا التشريع املغريب ال يتوفر على الضمانــات الـيت مينحـها 

لألفراد كل نظام دميوقراطي يومن حبرمة الفرد  و حيققها يف الواقع. 
ــى الضمانـات الـيت تكفـل جلميـع النـاس  فالتشريع املغريب يشتمل عل
ـم  املوجودين حتت نفوذه األمن على دمائهم و حريتهم و أعراضهم و أمواهل

و سائر حقوقهم. 
ــه ال ميكـن أن يتنـاول مجيـع  و لكن التشريع مهما بلغت دقته و تفصيالت
ـائدة يف  اجلزئيات اليت تزخر بها احلياة. فال بد للمحاكم بناء على الروح الس

التشريع أن تتالىف ما وقع إغفاله من غري قصد. 
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ــاء اجتاهـا يقتضيـه  و رمبا أدى احلال بالس األعلى إىل االجتاه بالقض
ــد  عامل الظروف و السري على ما يتالءم مع الواقع املغريب الذي تطور بع

االستقالل. 
ــرأي، تنفيـذا  فلم يكن بد من العدول عما رمسته روح احلماية للقضاء و ال
ــان مـن الواجـب علـى  لسياسة استعمارية قررتها سلطات االحتالل. فك
الس األعلى تنبيه احملاكم اليت ال زالت منساقة مع ذلك التيــار حبكـم 
ــة و  ظاهر بعض النصوص إىل ما جتب مراعاته من حقوق السيادة املغربي

متطلبات النظام العام. 
ــاخلصوص يف مسـألة هامـة ترجـع إىل تطبيـق  و لقد برز هذا االجتاه ب
ــى األجـانب القـاطنني  القوانني األجنبية يف جمال األحوال الشخصية عل

باملغرب. 
ــة مبقتضـى الظـهري  إن إعمال هذه القوانني يتعني على احملاكم املغربي
ــيني  الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 بشأن الوضعية املدنية للفرنس
ـيت  و األجانب و باألخص الفصول 3 -  4- 5 –8 –9 - 11 منه لكن احملاكم ال
ــى مـا يف هـذه  أنشأتها احلماية و اليت كانت تسمى باحملاكم الفرنسية عل
ــني علـى منـاهج غـري  التسمية من التساهل، جرت يف تطبيق تلك القوان
مألوفة يف ميدان القانون الدويل اخلــاص. فـأغلب الـدول تسـري يف هـذا 
ـة  املضمار على قواعد يتضمنها التشريع أو يؤسسها العمل القضائي ملعاجل
املشاكل املتعلقة باألجانب فيما خيص النكاح و التطليق و األهلية و غــري 
ـرتام  ذلك من مسائل األحوال الشخصية. و كل تلك القواعد يراعي فيها اح

السيادة احمللية و نظامها العام و حرية قضائها و استقالله. 
ــان فيـه مـا ميـس  − من ذلك ان تطبيق القانون األجنيب يعدل عنه إذا ك  
ــهو موكـول  بالنظام العام. و مفهوم  النظام العام شيء غري حمدود ف

إىل اجتهاد احملاكم املكلفة حبراسته. 
− و منه أن تطبيق القانون األجنيب مقيد بأحكــام االختصـاص املوزعـة   

لنفوذ احملاكم احمللية. 
− و منه التمييز بني مقتضيات القانون األجنيب ملعرفة ما هو شــكلي منـها   
فال جتب مراعاته، و ما هو جوهري فينبغي احرتامه. و هــذا التميـيز، و 
هو ما يسمى "بالوصف" يف اصطالح القانون الدويل اخلاص، موكــول إىل 

القضاء احمللي يعمل فيه برأيه و جيري فيه على مقتضى قانونه. 
ــر كـأن  - ومنه أنه إذا كان القانون األجنيب خمتصا و أحال على قانون آخ

حييل على قانون املوطن مثال وجب العمل بالقانون احملال عليه. 
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هذه القواعد تدخل كلها يف مسألة تنازع القوانني اليت حتتــاط فيـها كـل 
ــية و االجتماعيـة و اخللقيـة، و ال  دولة للمحافظة على مقوماتها السياس
ــه تلـك املقومـات و مـا  جتيز تسلط القانون األجنيب إال مبقدار ما تبيح
ــة  تقتضيه املعاهدات الدولية اليت تتضمن يف غالب األحيان شرط املعامل

باملثل. 
أما احملاكم املغربية فلم تدرج بصفة عامة يف عهد احلماية و حــىت بعـد 
ــل هلـا بعـض احلريـة و  االستقالل على السري مع هذه القواعد اليت تكف
ــا تتصـدى  جتعلها يف مأمن من انتهاك حرمة النظام العام لدولتها، عندم
لتطبيق قانون أجنيب حيكم عالقات األحوال الشخصية بني األجــانب. بـل 
حادت عنها إىل نقيضها مستسلمة ناكصة عما ميكن أن يعد مــن حقـها و 

حسابها، إما بطبيعة األشياء أو حسب العمل الدويل األكثر شيوعا. 
و لقد ماألها على هذا املنحى األغلبية الساحقة من الفقهاء الفرنســيني، 
ــا، و منـهم مـن يشـك يف  منهم من ارتأى ذلك عن حسن نية و عده صواب
حسن نيته و جترده من األهواء النفسية املستكنة يف أعماق ضمريه. فكلــهم 
رددوا جبميع أنواع التعبري أنه ال حكم إال للقــانون القومـي األجنـيب. و أن 
القانون األجنيب له النفوذ املطلق و السيطرة التامة فيما يرجع لألحــوال 
الشخصية بدون أن يعارضه أي اعتبار من قبيل النظام العــام أو غـريه. و 
ــهم يلتمسـون لشـذوذه  مع كونهم يعرتفون بأن هذا الوضع غري عادي فإن
ــذي  أعذارا متنوعة.إال أنها ليست من األعذار اليت تقبل كالشيء املسلم ال
ــل علـى أن العمـل  ال جدال فيه. و التماس األعذار هو على كل حال دلي

املتبع غري خال من مواطن الضعف و االنتقاد. 
ـثر  إن أهم القواعد املشار هلا هي اليت توجب مراعاة النظام العام و هي أك
استعماال، و أقوى نفوذا يف أبعاد مقتضيات القانون األجنيب الــيت تصطـدم 
ـاد  بالنظام العام. و اتباعها معمول به يف سائر البلدان. أما يف املغرب فقد ك
ــن مفعـول  اإلمجاع يكون على القول بعدم اعتبارها و عدم إمكان احلد م
القانون األجنيب الراجع لألحوال الشخصية و لو كان مناقضا ملــا يتطلبـه 
النظام العام. و حىت من تساهل من الفقهاء يف جواز اعتبــاره، يقلـل مـن 
ــاق إىل  شأنه، و يصرح بأن النظام العام باملغرب جيب أن يكون ضيق النط

أقصى حد، و ال يلجأ إليه إال بصفة استثنائية. 
و حىت بعد التطور البطيء الذي حصل من دون شك علــى إثـر موقـف 
الرئيس لرييس املعاكس هلذا الرأي بقي إمكان معارضة النظام العــام ملـا 
خيالفه من مقتضيات القوانني األجنبية اجلارية على األحوال الشــخصية 
موضوع حيطة و حتفظ و هكذا ضرب احلصار على مفهوم النظام العــام 
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ـة  باملغرب ليتمتع القانون األجنيب بكامل نفوذه، و ليستمر األجانب يف غبط
ــان  الشعور بأنهم ال يعيشون فوق تراب أجنيب بل فوق تراب أوطانهم كما ك

الشأن يف عهد االمتيازات. 
و إذا لوحظ انه وقع بعض التسامح فيما خيص اعتبار النظام العام، فإن و 
ــا يرجـع إىل املسـائل األخـرى املرتبطـة بتنـازع  حيث بعكس ذلك فيم

القوانني. 
فالقضاء و الرأي ال يعرفان هوادة يف قاعدة"اإلحالة" و قاعدة"الوصــف". 
ــل اسـتثناء، و ليـس  فتسلط القانون األجنيب برمته هو املبدأ الذي ال يقب
ــدول  للقاضي املغريب أن جيري يف ذلك على ما هو معمول به عند سائر ال
ـباب  حمافظة على حريته، و رغبة يف إعطاء األسبقية لقانون دولته. و األس
اليت يفسرون بها هذه الوضعية الشاذة، النازلة عن مستوى احلقوق الــيت 
ـة  جتب لكل دولة ذات سيادة، هي أن الظهري الصادر بشأن الوضعية املدني
ــة بشـأن املغـرب و يف مقدمتـها  لألجانب مصدرة معاهدات دولية مربم
ــرب 1911 و أن التشـريع  املعاهدة املعقودة بني فرنسا و أملانيا بتاريخ 4 نون
ــا يقـارب  الذي صدر يف أوائل احلماية كان املقصود منه متتيع األجانب مب
ــاكم الـيت أنشـئت  احلقوق اليت كانوا يتمتعون بها قبل احلماية، و أن احمل
ــة للمحـاكم القنصليـة احملذوفـة. و  مبقتضى ظهري 12 غشت 1913 وارث
يزيدون على هذا أن اعتبار النظام العام أو قاعدة "اإلحالــة " أو قـاعدة" 
ــذا القـانون معـدوم  الوصف" يفضي إىل الرجوع إىل القانون احمللي و ه
باملغرب فيما يتعلق باألحوال الشخصية. و على فرض التســليم بوجـوده. 
فالتشريع اإلسالمي الذي جتري أحكامه على األحــوال الشـخصية عنـد 

املغاربة ال ميكن تطبيقه على األجانب نظرا ملصدره الديين. 
ـول  و الواقع أن هذا السبب األخري هو بيت القصيد و العلة اليت كان هلا الق
الفصل يف االجتاه الغريب الذي أعطى للقانون الدويل اخلــاص بـاملغرب. 
فالنفور من التشريع اإلسالمي و األنفة من تطبيقه حــىت علـى األجـانب 
ــل القـانون األجنـيب  الذين ال جنسية هلم هو الباعث األساسي على ختوي
ــه  النفوذ املطلق يف سائر األحوال حىت يف احلالة اليت يتخلى  فيها هو نفس
ــالمي  عن اختصاصه لفائدة القانون احمللي. و هذه املعاداة للتشريع اإلس

وقع التصريح بها من غري لبس و ال مباالة! 
ــرة إىل حـد أن حمكمـة  و قد تشبعت احملاكم املنشأة للحماية بهذه الفك
االستئناف بالرباط كانت متتنع من تطبيق بعض فصـول ظـهري العقـود و 
ــن أحكـام الفقـه اإلسـالمي و  االلتزامات على اجلانب لكونها مأخوذة م

لكونها متت بصلة إىل األحوال الشخصية. 
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ــن تشـريعه يف مسـائل األحـوال  و حبصول املغرب على استقالله و تدوي
الشخصية، و بتوحيد قضائه زالت مجيع املربرات اليت انتحلها األوروبيـون 
ــل و لـو عنـد الضـرورة يف قضايـا  إلقصاء التشريع اإلسالمي من التدخ
األجانب املتعلقة باألسرة و األهلية. و مع ذلك بقيــت احملـاكم املغربيـة 
منساقة مع التيار الذي طغى يف عهد احلماية فمن ذلك ما حــدث أخـريا 
ــد مبـدأ النفـوذ املطلـق  إلحدى حماكم االستئناف حيث أقرت من جدي
ــة بـني زوجـني إسـبانيني عقـدا  للقانون األجنيب عندما نظرت يف قضي
نكاحهما على يد الكنيسة بالدارالبيضــاء. و بعـد مـدة طويلـة التجـأت 
الزوجة إىل احملكمة الكنسية بالرباط و طلبــت منـها احلكـم بـالتفريق 
ـاجلزائر و  اجلسماين فحكمت هلا به و أيد هذا احلكم من احملكمة الكنسية ب
ــت يف عواقـب  بعد ذلك أحال الزوجان نزاعهما على احملاكم املغربية للب
ــانون  التفريق اجلسماين من نفقة و حضانة. فطبقت حمكمة االستئناف الق
ــن احملكمـة  اإلسباين بأمته و قررت باإلضافة إىل ذلك أن احلكم الصادر م
الكنسية حكم أجنيب يتعني اتباعه و تعطى له األسبقية على حكم جنــائي 
صادر من حمكمة مغربية على الزوجة من أجل اخليانة الزوجيــة، و ذلـك 
من غري أن تراعي أن ممارسة القضاء فوق الــرتاب املغـريب مـن طـرف 
احملكمة الكنسية بالرباط خمالف ملا يقتضيه النظــام العـام، و ال ميكـن 
اعتباره و لو كان القانون اإلسباين يفرض تدخل حمكمــة دينيـة للحكـم 

بالتفريق اجلسماين. 
ــة أعطـى للمجلـس األعلـى املناسـبة  لكن طلب النقض يف هذه القضي
ــا جيعـل يف مقدمـة اهتمامـه  لتصحيح األوضاع و االجتاه بالقضاء اجتاه
احملافظة على النظام العام و التمكني للمبادئ الســامية الـيت يقتضيـها 

عدل اإلسالم و إحسانه. 
فكان من مجلة ما قرره الس األعلى بهذه املناسبة : 

ــهر مـن مظـاهر السـيادة  - إن ممارسة القضاء فوق الرتاب املغريب مظ
ــن جاللـة  املغربية فال جيوز ألي شخص أو هيأة أن تقوم بها ال بتفويض م
ــات،  امللك الذي له صيانة حقوق و حريات املواطنني و اهليئات و اجلماع
ــل حكـم صـدر  و له تعيني القضاة و بإمسه تصدر األحكام و تنفذ. وأن ك

خارج نطاق هذا التفويض يعد معدوما. 
ــائل األهليـة و األحـوال  - و أن القوانني األجنبية الواجب اعتبارها يف مس
الشخصية ال تطبق عندما حتول بني احملاكم املغربية و احلكم يف النــوازل 
ــة للنظـام  احملالة عليها إما بفرض حمكمة أخرى أو إجياب شروط منافي

العام. 
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ــم الدسـتور  - و أن ممارسة الشؤون الدينية املسموح بها و املضمونة حبك
مقصورة على العبادات دون سواها من الشؤون املدنية. 

ـامالت  و من الطبيعي أن تقدير النظام العام و التفريق بني العبادات و املع
ــل شـيء مل يضـع لـه  يرجع فيه إىل اجتهاد احملاكم كما هو الشأن يف ك

القانون حدا واضحا ينفي عنه شبهة االحتمال و وجوب التأويل. 
ـا  و ليس املقصود من االجتاه اجلديد التضييق على األجانب و حرمانهم مم
ــه التقـاليد. إمنـا الغايـة منـه أن تعتـرب  هو حق هلم أو ترخيص تسمح ب
الوضعية الناشئة عن االستقالل الــيت جعلـت املغـرب يف صـف األمـم 
املتمتعة بكامل سيادتها، و أن تبقى للقاضي حريته يف التصرف يف القوانــني 
حسبما يقتضيه العدل و املصلحة العليا للبالد، ال علــى وفـق معـاهدات 
ـو  أكل عليها الدهر و شرب أصبحت الغية حبكم االستقالل. فالغرض إذا ه

تصحيح األوضاع و إعطاء كل ذي حق حقه. 
و ليس هذا مبانع من معاملة األجانب على أسـاس مـا جـاء يف كتـاب اهللا 
ــن مل يقـاتلوكم يف الديـن و مل  العزيز حيث يقول :"ال ينهاكم اهللا عن الذي
ــب  خيرجوكـم مـن ديـاركم أن تـربوهم و تقسـطوا إليـهم. إن اهللا حي

املقسطني". 
موالي صاحب اجلاللة 

ــائه، و  هذه بعض آثار الس األعلى يف السنني العشر اليت مرت على إنش
ــه أو  هي قطرات من وابل، و رش من سحاب هاطل. و فيما طبع من قضائ
ــول جـم الفوائـد،  يتم طبعه عما قريب بفضل مساعدتكم الكرمية حمص
ــاء يف  يعطي أعظم برهان و أفضل شاهد، على الرقي الذي بلغ إليه القض
ــة يف ذلـك. فمحمـد اخلـامس –  عهدكم الزاهر، امليمون الطائر و ال غراب
ــة  طيب اهللا ثراه – بارك أوىل خطاه، و جاللتكم تتعهد منوه و ترعاه، بدراي
كاملة و عناية متواصلة، تهتم بتحسينه، و تسهر على متكينه، و من األيــادي 
ــه اختياركـــم املوفـق  البيضاء اليت تسدونها إليه، و تسبغون نعمها علي
لوزراء العدل من الكفاة من ذوي املعرفة و الفضل مثل األستاذ علــي بـن 
جلون الذي هيأه تكوينه و سلوكه و جتربته إىل االضطالع باملسؤولية الـيت 
ـدل  أضفيتم عليه شرفها و محلتموه عبئها. و ال ريب أن معرفته ملشاكل الع
اليت طاملا خاض غمارها بعزم  ال خيور، و حزم ال يعرف الفتور خليقـة ان 

حتقق حسن ظنكم به، و تسين رضاكم عليه. 
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ــم  شفع اهللا مجيل نياتكم بالصالح، و قرن جليل أعمالكم بالنجاح، و جعلك
غيثا حتيي به كل أرض تيممها ركابكم، و تطأها أقدامكم و أقر عينكم بــويل 
ــاال  عهدكم األمري سيدي حممد الذي زاد امللك زينة و كماال، و بهجة و مج

كما نسأله سبحانه أن ميتعنا بدوام عافيتكم، و أن يسعدنا بطول حياتكم. 
و السالم على مقامكم العايل باهللا. 
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احلكم املدني عدد 251 
الصادر يف 27 ربيع األول 1387 موافق 5 يوليوز 1967 

قضـاء : ممارسته – تفويض من جاللة امللك 
حكم أجنيب : قابليته للتنفيذ – مراجعة يف اجلوهر 

الفاتيكـان : عالقة الدولة املغربية بها. 
ـة  1 – إن ممارسة القضاء بالرتاب املغريب مظهر من مظاهر السيادة املغربي
ــض مـن  و ال جيوز ألي شخص أو سلطة كيفما كانت أن يقوم بها إال بتفوي
ــوق و حريـات املواطنـني و اهليئـات و  جاللة امللك الذي له صيانة حق

اجلماعات و له تعيني القضاة و بإمسه تصدر األحكام و تنفذ. 
2 - إذا كان الفصل 19 من ظهري 12 غشت 1913 الصادر بشــأن الوضعيـة 
ــيب قـابال  املدنية للفرنسيني و األجانب باملغرب يشرتط العتبار حكم أجن
للتنفيذ بدون مراجعة يف اجلوهر شرطني هما ختلي الدولة األجنبية عــن 
ــري متوفريـن  امتيازاتها القضائية و املعاملة باملثل فإن هذين الشرطني غ

فيما خيص عالقات الدولة املغربية مع الفاتيكان. 
باسم جاللة امللك 

ــور  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 4 يناير 1965 من طرف برييا فيكت
بواسطة نائبيه األستاذين فريناندير و بوطبول ضد حكم حمكمة االستئناف بفــاس 

الصادر يف 10 يوليوز 1964. 
ــاء  و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 16 يوليوز 1965 حتت إمض
األستاذ بنجمان كوهني النائب عن املطلوب ضدها النقض املذكــورة أعـاله و 

الرامية 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 5 يونيه 1967. 
ــه  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 28 يوني

 .1967

ــيد احممـد بـن خيلـف يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار الس
تقريره و إىل مالحظات احملامي العام السيد أمحد الوزاين. 
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و بعد املداولة طبقا للقانون. 
ــف و مـن احلكـم املطعـون فيـه ( حمكمـة  حيث يتضح من أوراق  املل
ــية بالربـاط قضـت يف 23  االستئناف بفاس 10 يوليوز 1964) أن احملكمة الكنس
ـتزوجني  نوفمرب 1956 بالتفريق اجلسماين بني الزوجني االسبانيني برييا و كريادو امل
ــك اعتمـادا علـى  زواجا كاثولكيا كما قضت بفصل أمواهلما بصفة مؤبدة، و ذل
خطئ و تقصري الزوج برييا وحده و خول للزوجة كريادو حــق حضانـة ولـدي 
ــة املختصـة" و بعـد  الزوجني "حسب الشروط اليت ستحددها احملكمة املدني
االستئناف أيدت هذا احلكم احملكمة الكنسية باجلزائر يف 28 نوفمرب 1961 مــاعدا 
فيما خيص مدة التفريق اليت أناطتها باستمرار الظروف املعتد بها لتدعيم طلـب 
التفريق، مث أقامت الزوجة دعوى لدى احملكمة االبتدائية مبكناس طالبة احلكــم 
ــس احملكمـة ردا  على زوجها بأدائه نفقة هلا و لولديها، فقدم املدعى عليه لنف
على الدعوى األصلية طلبا فرعيا بتخويله حق حضانة ولديه مستندا إىل احلكــم 
ــة  ( الدارالبيضـاء 23 فـرباير 1960 )  اجلنحي النهائي الصادر من حمكمة مغربي
ـار،  بإدانة زوجته باخليانة الزوجية و الذي مل يأخذه القضاة الكنسيون بعني االعتب
ــة  و بتاريخ 22 ماي 1963 حكمت احملكمة االبتدائية مبكناس بتخويل حق احلضان
للزوجة كما حكمت على الزوج بدفعه نفقة لزوجته قدرها 150 درهمــا و نفقـة 
للولدين قدرها 300 درهم و ذلك من 15 أكتوبر 1957 إىل 3 فرباير 1962 و رفعــت 
ابتداء من هذا التاريخ األخري قدر نفقة الزوجة إىل 200 درهــم و بعـد اسـتئناف 
ـدوره  الزوج للحكم االبتدائي أبطلت حمكمة االستئناف بفاس احلكم املستأنف لص
بعد مرافعات متت أثناء جلسة عمومية خالفا للفصل 416 من قـانون املسـطرة 
املدنية مث تصدت ملوضوع الدعوى و حكمت مبا حكمت به احملكمة االبتدائيــة 

خمولة حق احلضانة للزوجة و نفقة هلا و للولدين. 
ـا  و حيث إن احلكم املطعون فيه بت يف حق احلضانة و النفقة استنادا إىل م
ـي  قضى به احلكم الكنسي االستئنايف السالف الذكر املؤيد للحكم الكنسي االبتدائ

املؤرخ يف 23 نوفمرب 1956، الذي يعترب حكما أجنبيا صادرا باملغرب. 
و حيث إن احلكم الصادر من حمكمة أجنبية باململكة املغربية يعــد مشـوبا 
بعيب اغتصاب السلطة القضائية اليت هي باملغرب من حق احملــاكم املغربيـة 

وحدها اليت تصدر أحكامها بإسم جاللة امللك وفقا للفصل 83 من الدستور. 
 و حيث ال توجد أية اتفاقية دولية تتضمـن تفويضـا مـن جـانب الدولـة 

املغربية للفاتيكان مبمارسة جانب من اختصاصها القضائي باملغرب. 
ــة تضمـن  و حيث إن كان الفصل السادس من الدستور ينص على أن الدول
لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينيــة، إال أن مـا تقـرره احملـاكم الكنسـية 
ــخصية بـني الكـاثوليكيني يف  باملغرب فيما خيص حسم منازعات األحوال الش



                        

ص 13جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  2 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ـة و  النطاق الروحي، ال أثر له خارج هذا اال و باألخص لدى السلطات املغربي
منها احملاكم. 

ــم  و حيث إنه نظرا جلسامة عيب عدم االختصاص يف هذه احلالة، فإن حك
ـة  احملكمة الكنسية الصادر بالربــاط ال يعترب باطال فحسب لصدوره من حمكم
ــري بـاملرة و ال  أجنبية يف الرتاب املغريب، بل يعترب باملغرب معدوما و عدمي التأث
ــر بتنفيـذه و بالتـايل فـإن احلكـم  يقبل لدى احملاكم املغربية حىت طلب األم
ـأييده  االستئنايف الصادر من احملكمة الكنسية باجلزائر بتأييده ال أثر له باملغرب لت

حكما معدوما. 
ــة الكنسـية بالربـاط  و حيث إنه نظرا لكون عيب عدم اختصاص احملكم

يتعلق بالنظام العام فللمجلس األعلى أن يثريه من تلقاء نفسه. 
ــتئناف بفـاس املصـدرة  و حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن حمكمة االس
ـق  للحكم املطعون فيه خرقت القانون عندما حكمت حبق احلضانة للزوجة و حب
ــالتفريق اجلسـماين معدومـا ال أثـر لـه  النفقة هلا و لولديها، بناء على حكم ب

باملغرب. 

هلذه األسباب 
ــون فيـه و بـدون إحالـة و  قضى الس األعلى بنقض احلكم املطع

بالصائر على املطلوبة يف النقض. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بفاس إثــر احلكـم 

املطعون فيه أو بطرته. 
ـة  و به صدر احلكم باجللسية العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاع
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين السادة : احممــد ابـن 
خيلف احممد عمور ادريس بنونة و ساملون بنسباط، و مبحضر احملــامي العـام 

السيد أمحد الوزاين، و مبساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
مالحظة : 

ــى  نشرنا يف صدر هذا العدد خطاب الرئيس األول الذي تعرض بالتحليل و التعليق عل
هذا احلكم. 
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احلكم املدني عدد 227 
الصادر يف 10 صفر 1388 موافق 8 مايو 1968 

طلب النقض – رفعه من طرف وكيل الدولة العام لدى الس األعلى  
- أسبابــه. 

ــة العـام  - يكون غري مقبول طلب النقض املرفوع من طرف وكيل الدول
ــهري املؤسـس  لدى الس األعلى يف نطاق مقتضيات الفصل 44 من الظ
للمجلس األعلى إن بىن على الوسيلة املتخذة من سوء تطبيق القــانون يف 

احلكم املطعون فيه. 
باسم جاللة امللك 

ــن طـرف جنـاب  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 2 دمسرب 1966 م
ــن وزارة  وكيل الدولة العام لدى الس األعلى بناء على الرسالة اليت تسلمها م
ــاريخ 28 / 10  العدل (مصلحة القوانني املدنية و اجلنسية) حتت عدد 21203 بت

/1966 ضد حكم احملكمة اإلقليمية بالدارالبيضاء الصادر يف 15 أكتوبر 1965. 
و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 11 فرباير 1967 حتــت إمضـاء 
ــور أعـاله و الراميـةإىل  األستاذ أيوب النائب عن املطلوب ضده النقض املذك

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 18 أبريل 1967. 
ــل  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 24 أبري

 .1968

ــى  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد احلاج عبدالغين املوم
يف تقريره و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
فيما خيص األسباب املستدل بها : 

ـت  حيث يؤخذ من احلكم املطعون فيه أن فوزية بنت حلسن املذكورية طلب
من رئيس احملكمة اإلقليمية بالبيضاء أن يسمح هلا بتسجيل ابنها املسمى رفيــع 
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ــث  حممد املزداد سنة 1965 20 جوان حسب شهادة احلياة و شهادة االزدياد حي
ــاهرة،  وقع هلا خطأ يف عدم تسجليه بكناش احلالة املدنية رقم –750- ألسباب ق
و يف 15 أكتوبر 1965 حكمت إقليمية البيضاء بأنه بتاريخ عشري يونيـه 1965 ازداد 
ـاء  بالبيضاء رفيع حممد من والده رفيع حممد ابن اجلياليل املغريب املزداد بالبيض
ــة املـزدادة بالكـارة  بتاريخ 1930 املتويف و من والدته فوزية بنت حلسن املغربي
بتاريخ 1936 كما حكمت بتسجيل هذا احلكم يف دفرت احلالة املدنية باملقاطعة 13 

بالبيضاء. 
ــض هـذا  و مبا أن السيد وكيل الدولة العام لدى الس األعلى يلتمس نق
ــى أن  احلكم بناء على الفصل 44 من الظهري املؤسس للمجلس األعلى و بناء عل
ــاة  احلكم املطعون فيه بإقراره أن الطفل املذكور ازداد بعد مضي سنة على وف
ــن  والده دون إجراء التحريات الطبية الالزمة يكون قد خرق الفصلني 84 و 76 م
ــن تـاريخ  مدونة األحوال الشخصية- الذين حيددان أقصى أمد احلمل يف سنة م

الطالق أو الوفاة. 
و حيث إن احلكم املطعون فيه صدر من احملكمة يف نطــاق اختصاصـها و 
ــن بـالنقض اخلاضعـة  كان الدفع بسوء تطبيقها للقانون سببا من أسباب الطع

ملقتضيات الفصل 13 من ظهري الس األعلى. 
ــة  و حيث إن اخلصم الذي كان ميكن أن يقوم بطلب النقض هو وكيل الدول
ــى مل يكـن  لدى احملكمة املصدرة للحكم و أن وكيل الدولة لدى الس األعل
ـري  طرفا يف الدعوى اليت أفضت إىل احلكم املطعون فيه لذا فإن طلب النقض غ

مقبول. 

من أجله 
قضى الس األعلى برفض الطلب. 

ــدة بالتـاريخ املذكـور حولـه يف قاعـة  و به صدر احلكم باجللسة املنعق
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــارين السـادة: عبدالغـين  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستش
ــر احملـامي العـام  املومى ادريس بنونة احممد عمور ساملون بنسباط و مبحض

السيد ابراهيم قدراة، و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيـد. 
 



                        

ص 16جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  2 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

احلكم املدني عدد 229 
الصادر يف 17 صفر 1388 املوافق 15 مايو 1968 

1- مسطرة التحفيظ – عــدم خضوعـها ملقتضيـات قـانون املسـطرة 
املدنية. 

 2 و 4 - حمكمة عقارية - اختصاصاتها - صحة مطلب التحفيظ (ال) 
البت يف ضمان االستحقاق (ال) 

- تعليل – الرد عن الوسائل – جواب جممل لكن كاف. 
1-ال ختضع مسطرة التحفيظ ملقتضيات قانون املسطرة املدنية ما عــدا 
يف األحوال املنصوص عليها صراحة و هلذا كانت حمكمة املوضــوع علـى 
ــذي ال تنـص  صواب عندما رفضت لطاليب النقض حق متابعة الدعوى ال
عليه املسطرة اخلاصة بالتحفيظ و مل خترق احملكمــة الفصلـني 196 و 

197 من قانون املسطرة املدنية الذين مل يكن هلا أن تطبقهما. 

ــا مل حيكمـوا بصحـة مطلـب  2-كان قضاة املوضوع على صواب عندم
التحفيظ اليت ال تدخل يف اختصاصهم و اليت هي من اختصاص احملــافظ 
ـذ  بل بصحة التعرض تاركني للمحافظ أن ينظر فيما بعد يف املطلب و يتخ

يف شأنه ما جيب من قبوله جزئيا أو رفضه. 
ــة عـن الوسـيلة  3-لقضاة املوضوع أن جييبوا بكيفية جمملة و لكن كافي
ــاع اخلصـوم يف سـائر منـاحي  املستدل بها و ليس من الواجب عليهم اتب

أقواهلم. 
ــامن ملـا بـاع خيـرج عـن نطـاق  4-طلب إدخال البائع يف الدعوى كض
ــة الـيت ال تنظـر إال يف املنازعـات املتعلقـة  اختصاص احملكمة العقاري

بالتحفيظ اليت حييلها عليها حمافظ األمالك العقارية. 
باسم جاللة امللك 

ــرف سـوتون  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 3 سبتمرب 1962 من ط
ــاط  نسيم و من معه بواسطة نائبهما بيري فلمان ضد حكم حمكمة االستئناف بالرب

الصادر يف 20 يونيه 1962. 
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 29 فرباير 1968. 
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و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقــدة يف 8 مـايو 
 .1968

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

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
فيما خيص الوجه األول : 

ــن بوبكـر املسـفيوي  حيث إن سوتون نسيم و زوجته شامة الذين اشرتيا م
ــم 25.091 قبـل أن يبيعـه  العقار الذي كان خشان بن أمحد طلب حتفيظه برق
للمسفيوي املذكور يطعنان يف احلكــم املطلـوب نقضـه (حمكمـة االسـتئناف 
ــطرة  بالرباط بتاريخ 20 يونيو 1962) خبرقه للفصلني 196 و 197 من قانون املس
ــاة طـالب التحفيـظ خشـان  املدنية و ذلك أن احملكمة بعد ما ثبت لديها وف
رفضت للزوجني سوتون القائمني مقام خشان مبقتضى رسم الشراء املشار لــه 
املودع باحملافظة العقارية حق استئناف احلكم الذي قضــى بصحـة التعـرض 
الناشئ من املطلب 22.398 على املطلب 25.091 و ذلك لفــائدة ابراهيـم بـن 

احلاج و من معه اصحاب املطلب 22.398. 
لكن حيث إن مسطرة التحفيظ غري خاضعة ملقتضيات قــانون املسـطرة 
ــانت علـى  املدنية ما عدا يف األحوال املنصوص عليها صراحة و أن احملكمة ك
ــص عليـه  صواب عندما رفضت لطاليب النقض حق متابعة الدعوى الذي ال تن
املسطرة اخلاصة بالتحفيظ و مل خترق النصني املستدل بهما الذين مل يكن هلــا 
ــن أمحـد بـن  أن تطبقهما على أنها عندما نظرت يف طلب االستئناف املقدم م
ــت  خشان و من معه ألغت احلكم املستأنف فيما خيص التعرض املذكور و حكم

ببطالنه الشيء الذي تنتفي معه فائدة الزوجني سوتون يف متابعة الدعوى. 
لذلك فإن الوسيلة األوىل غري مقبولة. 

و فيما خيص الوجه الثاين: 
حيث إن الزوجني سوتون طلبا برقم 26.287 حتفيظ عقار متلكاه بالشــراء 
من بائع كان اشرتاه هو نفسه من اجلياليل بن عيســى بـن الـيزيد و أن احلكـم 
ــن معـه فيمـا  املطعون فيه عندما حكم بصحة تعرض بوشعيب بن الغازي و م
خيص القطعة رقم 1 من البالد املطلوب حتفيظها برقـم 26.287 بنـت حكمـها 
ـم  على أن هذه القطعة تكون جزء من األرض املسماة الرملية و أنه يؤخذ من رس
ــيزيد و الـيت  املخارجة املؤرخ يف 20 أكتوبر 1914 الواقعة بني ورثة عيسى بن ال
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ــك النصـف منـها يف  تشمل أرض الرملية املذكورة أن عيسى بن اليزيد كان ميل
الشياع مع بوشعيب بن الغازي بالنصف الباقي. 

ــم املطلـوب نقضـه حتريفـه لرسـم  و حيث يعيب الطاعنان على احلك
املخارجة مدعيني أنه يثبت خالفا ملا ذهب إليه احلكم أن واجب بوشــعيب بـن 
الغازي حازه جنوب أرض الرملية إذ ورد يف حدودها املبينة يف رســم املخارجـة 

أنها حتد من اجلنوب باملسمى بوشعيب بن الغازي. 
ــذه القطعـة كـانت  لكن حيث إن عقد املخارجة ينص صراحة على أن ه
على ملك عيسى بن اليزيد و بوشعيب بن الغازي على الشــياع بينـهما بنسـبة 
النصف لكل واحد و أنه حيدها من اجلنوب بوشــعيب بـن الغـازي و أن ورثـة 
ـة و  عيسى بن اليزيد سلموا واجب أبيهم يف الرملية لزوجتيه فاطمة الزهراء العزكي
ـذي  عائشة الدكالية فإن قضاة املوضوع عندما الحظوا أن بوشعيب بن الغازي ال
ــة إذ أن التحديـد بـه يف  مل يشارك يف املخارجة بقي على حقه يف قطعة الرملي
ــد املذكـور  اجلنوب ال يتناىف مع كونه مالكا يف القطعة املذكورة مل حيرفوا العق

الذي ال حيتاج إىل تأويل لوضوحه. 
لذلك فإن الوسيلة الثانية ال ترتكز على أساس. 
و فيما خيص الوجه الثالث يف فرعه األول : 

حيث إن مطلب التحفيظ رقم 26.287 املقدم من طرف الزوجني ســوتون 
ــن احلـاج  يتعارض مع مطلب التحفيظ رقم 22.398 املقدم من طرف ابراهيم ب
بوشعيب بن الضاوية و من معه بصفتهم ورثة لعيسى بن اليزيد و أخويــه فيمـا 
يتعلق بالقطعة رقم 1 من املطلب 26.287 و القطعة رقم 7 من املطلب 22.398. 

و حيث إن حمكمة االستئناف ثبت لديها بناء على عقد املخارجة املــؤرخ يف 
ــه زوجتـا اهلـالك  20 أكتوبر 1914 أن نصف القطعة املسماة الرملية خرجت ب
عيسى بن اليزيد و هما فاطمة الزهراء العزكية و عائشة الدكالية  كما ثبت لديـها 
ــا  أن واجب فاطمة الزهراء يف القطعة املذكورة انتقل باإلرث بعد وفاتها ألوالده

من اهلالك الذين من بينهم اجلياليل بن عيسى. 
و حيث يطعن طالبا النقض يف احلكم املطعون فيه بأنــه بعدمـا قـرر أن 
ــى خرجـت بـه  الواجب من البقعة املدعوة الرملية املتخلف عن اهلالك عيس
ــة مبقتضـى رسـم املخارجـة  زوجتاه فاطمة الزهراء العزكية و عائشة الدكالي
ــن جهـة  املؤرخ يف 20 أكتوبر 1914 و أن أصحاب الطعن توصلوا إىل حقوقهم م
ــم  فاطمة الزهراء العزكية صرح بصحة التعرض الناشئ عن مطلب التحفيظ رق
22.398 الذي مل يقدم يف إسم ورثة الزوجتني املذكورتني على حســب احلقـوق 
ـذي  اليت اكتسبوها باإلرث منهما فيما ناب كل واحدة منهما يف النصف الشائع و ال
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ــض ورثـة  بعكس ذلك ينفي املخارجة اليت أبرمها موروثوهم و يعطي امللك لبع
ــة  عيسى بن اليزيد زوج فاطمة الزهراء و عائشة الدكالية بكيفية جتعل حظ ورث
ــض) 36.288 جـزء مـن 137.088 و  إحدى الزوجتني (و هم البائعون لطاليب النق
ــرى 100.800 جـزء مـن 137.088 يف حـني أن نصيـب  حظ ورثة الزوجة األخ
ــذي اعتـربه احلكـم  الزوجتني يف املرياث كان متساويا حسب رسم املخارجة ال

املطعون فيه الشيء الذي جيعل هذا احلكم متناقض احليثيات. 
ــرار  لكن حيث إن احلكم الصادر من قضاة الدرجة األوىل و الذي صححه ق
االستئناف فيما يتعلق بالقطعة رقم 1 من املطلب 26.287 صرح بصحة التعـرض 
ــوق  املذكور على نسبة احلقوق  اليت باعها اجلياليل بن عيسى و على نسبة احلق
ــاء حممـد ابـن احلـاج  املتخلى عنها من طرف ابراهيم و حممد و الشعيبية أبن
ــىن عليـها هـذا  بوشعيب الذين أسقطوا تعرضهم و أنه باعتبار األسباب اليت ب
القرار يتبني بأن حمكمة االستئناف قضت بصحة التعرض على قدر مــا متلكـه 
ــم بـاإلرث مـن  اجلياليل بن عيسى و أوالد شقيقته مرية من احلقوق املنتقلة هل

فاطمة الزهراء أرملة اهلالك عيسى بن اليزيد. 
و حيث إنهم صرحوا بصحة تعرض املطلـب 22.398 فيمـا يتعلـق بنفـس 
القطعة و ذلك فيما عدا ما حكم به لطاليب التحفيظ برقم 26.287 فإن القـرار ال 
ــب  ميكن أن يعاب بتناقض احليثيات ألن قضاة املوضوع مل حيكموا بصحة مطل
ــن اختصـاص  التحفيظ رقم 22.398  اليت ال تدخل يف اختصاصهم و اليت هي م
احملافظ بل بصحة التعرض الناشئ عن املطلب رقم 22.398 تاركني للمحــافظ 
ــه جزئيـا أو  أن ينظر فيما بعد يف هذا املطلب و يتخذ يف شأنه ما جيب من قبول
رفضه عمال مبقتضى الفصل 37 مــن ظـهري 12 غشـت 1913 الصـادر بشـأن 

التحفيظ العقاري و بناء على احلكم الصادر يف ذلك. 
ــإن الفـرع  لذلك فإنه ال تناقض بني أسباب القرار املطعون فيه و بالتايل ف

األول من الوجه املستدل به ال ميكن اعتباره. 
فيما خيص الفرع الثاين من الوجه الثالث  : 

ــه مل جيـب عمـا  حيث إن طاليب النقض يعيبان احلكم املطعون فيه بكون
استدال به من أنه ينتج من عدة حجج أدلوا بها أن اجلياليل بن عيســى اختـص 

بالرملية بينما اختص ورثة عائشة الدكالية بقطع أخرى. 
ــها علـى أن قطعـة  لكن حيث إن حمكمة االستئناف عندما نصت يف حكم
ــة الزهـراء  الرملية مل يقع اقتسامها يف سنة 1914 و أنها بقيت مشاعة بني فاطم
ـا  العزكية و عائشة الدكالية من جهة و بوشعيب بن الغازي من جهة أخرى و أن م
ــاليب التحفيـظ برقـم 22.398 مل  يدعيه طالبا االستئناف من أن ورثة عائشة ط
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ــرى و باعوهـا ال  ينازعوا البائع هلما يف تصرفه يف الرملية و أنهم حازوا قطعا أخ
ـد  يثبت بأي حال أن ورثة عائشة الدكالية ختلوا عن حقوقهم يف قطعة الرملية فق
أجابت بكيفية جمملة و لكن كافية عن الوســيلة املسـتدل بـها و مل يكـن مـن 
الواجب عليها اتباع اخلصوم يف سائر مناحي أقواهلم الشيء الذي جيعل الوجــه 

الثالث يف فرعه الثاين ال يرتكز على أساس. 
فيما خيص الفرع الثالث من الوجه الثالث. 

ــواب عمـا  حيث يقدح طالبا النقض يف احلكم املطعون فيه بأنه أغفل اجل
استدل به يف نزاعهما مع الغازي بن الشيخ حممد و أخته احلاجة من كــون زمـام 
ـع اإلدالء  تركة بوشعيب بن الغازي الذي عقد مبحضر والد املتعرضني و الذي وق
به يتضمن أن بوشعيب بن الغازي كان له واجب يف الرملية مقدراه ثلثا النصــف 

(3/2) مساحته هكتار و ربع و أن حظ والد املتعرضني من ذلك هو الثلث  
كما أغفل اجلواب عما استدال به من أن الشهود الذين قدمــهم املتعرضـان 
ــوا  املذكوران ولدا الشيخ حممد الذي ورث بوشعيب بن الغازي بالتعصيب صرح
ــان  بأن خشان بن أمحد هو الذي حل حمل بوشعيب بن الغازي يف احلظ الذي ك

يتصرف فيه هذا األخري جبنوب الرملية. 
ــام الرتكـة و  لكن حيث إن قضاة االستئناف عندما صرحوا بعدم اعتبار زم
احلجج األخرى اليت أدىل بها الزوجان سوتون بنوا حكمهم على ما تضمنه عقــد 
ــازي هـو  املخارجة املربم سنة 1914 الذي يؤخذ منه أن واجب بوشعيب ابن الغ
ــازي عـن  النصف يف الرملية و استنتجوا من ختلي فطومة بنت بوشعيب بن الغ
ــاء حالـة الشـياع بـني  حقوقها يف الرملية لفائدة زوجها اجلياليل بن عيسى بق
ــرض  الشركاء و أيدوا من أجل ذلك احلكم املستأنف الذي كان حكم بصحة التع
ــة  فيما خيص النصف الشائع من القطعة رقم 1 من املطلب رقم 26.287 إىل غاي
حقوق املتعرضني املنجزة هلما باإلرث و اليت ميكــن تقديرهـا حسـب قواعـد 

املرياث. 
و حيث إن قضاة االستئناف الذين جيب عليهم تقدير قيمة احلجج و الذيــن 
ــا بتـوا علـى الكيفيـة  ال جيب عليهم اتباع اخلصوم يف سائر مناحي أقواهلم مل

املذكورة فقد أعطوا أساسا قانونيا للحكم الذي رفض مزاعم طاليب النقض. 
لذلك فإن الفرع الثالث من الوجه الثالث ال يرتكز على أساس. 
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و فيما خيص الفرع الرابع من الوجه الثالث : 
حيث ينتقد الطاعنان احلكم بكونه قضى ضمنيا برفض الطلب املقدم مــن 
طرف الزوجني سوتون الرامي إىل إدخال البائع هلما بوبكر املسفيوي يف الدعــوى 
ــدور  للقيام مبا يلزمه من الضمان ملا باع و رغبة يف احلصول على مساندته و ص

حكم مشرتك فيما خيصهما و احلال أن هذا الطلب كان مقبوال. 
ــاع خيـرج عـن  لكن حيث إن طلب إدخال البائع يف الدعوى كضامن ملا ب
نطاق اختصاص احملكمة العقارية الــيت ال تنظـر إال يف املنازعـات املتعلقـة 
ــائع  بالتحفيظ اليت حييلها عليها حمافظ األمالك العقارية و أن طلب إدخال الب
يف الدعوى باإلضافة إىل كونه وقع ألول مرة أمام  قضاة الدرجة الثانية مل يكــن 

مقبوال. 
و حيث من جهة أخرى أنه مل يثبــت و ال زعمـه الطالبـان أنـه باجللسـة 
ـوتون  العمومية املنعقدة يف 9 ماي 1962 اليت خصصت للخصام طلب الزوجان س
ــا  تأخري القضية ليتسىن استدعاء بوبكر املسفيوي جللسة أخرى فإنه ال ميكن هلم
أن يلوما قضاة االستئناف على عدم البت يف طلب إصدار حكم مشــرتك حيـث 

إنهما أنفسهم مل يثبتا على التمسك به. 
لذلك فإنه ال ميكن قبول هذا الطعن. 

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

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبــة  مـن 
معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين السادة : احممــد ابـن 
خيلف، ادريس بنونة، احممد عمور، ساملون بنسباط، و مبحضــر وكيـل الدولـة 

العام السيد ابراهيم قدراة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد. 
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احلكم املدني عدد 230 
الصادر يف 17 صفر 1388 املوافق 15 مايو 1968 

تعليل – تأييد احلكم االبتدائي – تعويض علله ملا نقص مــن علـل احلكـم 
االستئنايف. 

عندما تؤيد استئنافيا مقتضيات من احلكم االبتدائي فإن علل هذا احلكــم 
تعوض ما ميكن أن ينقص من علل احلكم االســتئنايف املؤيـد و بالتـايل ال 

ميكن أن يرمي احلكم األخري بعدم التعليل. 
باسم جاللة امللك 

ــن  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 8 سبتمرب 1962 من طرف أمحد اب
ــد حكـم حمكمـة  خشان بن أمحد و من معه بواسطة نائبهم األستاذ بنعطار ض

االستئناف بالرباط الصادر يف 20 يونيه 1962. 
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 1 مارس 1968. 
و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقــدة يف 8 مـايو 

 .1968

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

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
فيما خيص الوسيلة األوىل : 

ــة االسـتئناف  حيث يتضح من أوراق امللف أن احلكم املطعون فيه (حمكم
ـة  بالرباط 20 يونيه 1962) أيد احلكم االبتدائي فيما قضى به من صحة تعرض ورث
بوشعيب بن الغازي على طلب التحفيظ رقم 25.196 املودع من طرف شــركاء 
ــن طلـب التحفيـظ  خشان، و فيما قضى به من عدم صحة التعرض املكون م
ــم بـن احلـاج  املذكور مع طلب التحفيظ رقم 22.398 املودع من طرف ابراهي

بوشعيب بإسم شركاء بن عيسى و ذلك فيما خيص القطعة رقم 2.  
ــانون و  و حيث إن شركاء خشان يعيبون على احلكم املطعون فيه خرق الق
ــاة املوضـوع  عدم التعليل لعدم بيانه نوع و تاريخ الوثائق اليت اعتمد عليها قض
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ـة  عندما قرروا أن العقار املدعى فيه على ملك ورثة بن عيسى بن اليزيد من جه
و بوشعيب بن الغازي من جهة أخرى. 

لكن حيث إن قضاة املوضوع عندما نظروا يف طلب التحفيظ رقــم 26.287 
الذي يتعارض مع طلب التحفيظ 22.398 الحظوا أنه يؤخذ من العقد املــؤرخ يف 
ـد  20 أكتوبر 1914 اخلاص بالقسمة الواقعة بني ورثة عيسى بن اليزيد أن هذا العق
ــى بـن الـيزيد علـى  يثبت احلقوق املشاعة لبوشعيب بن الغازي و ورثة عيس
القطعة املسماة "بالرميلة" مث عندما نظــروا يف التعـرض املكـون مـن طلـب 
ــهذا  التحفيظ رقم 25.196 الحظوا أن التحديد برهن على أن القطعة املتعلقة ب
ــماة "الرميلـة" ممـا جيعـل  املطلب تتكون من اجلزء الغريب من القطعة املس
احملكمة بينت نوع و تاريخ الوثيقة اليت ارتكزت عليها و ذلــك باإلحالـة علـى 

األسباب املتقدمة و بالتايل تكون الوسيلة األوىل خمالفة للواقع. 
و فيما خيص الوسيلة الثانية : 

ــل  و حيث يؤخذ أيضا على احلكم املطعون فيه خرق القانون و عدم التعلي
ــص حيـازة  إلغفاله اجلواب على ما استدل به شركاء خشان لصاحلهم فيما خي

عشر سنني. 
ــازة مل  لكن حيث إن احلكم االبتدائي أجاب عن هذه الوسيلة بأن مدة احلي
ــان و أنـه  تتجاوز الثمانية أعوام حسب الشهادات املدىل بها لصاحل شركاء خش
ـوض  عندما تؤيد استئنافيا مقتضيات من احلكم االبتدائي فإن علل هذا احلكم تع
ــل الوسـيلة غـري  ما ميكن أن ينقص من علل احلكم االستئنايف املؤيد، مما جيع

مرتكزة على أساس. 
و فيما خيص الوسيلة الثالثة : 

ــاز علـى أسـاس  حيث يؤخذ كذلك على احلكم املطعون فيه عدم االرتك
قانوين و حتريف الوقائع عندما الحظ خالفا ملا ادعاه طالبو النقض، بأن الوثائق 
اليت استدل بها خصومهم صادرة عن أقارب هلم، و احلــال أن طـاليب النقـض 
عندما صرحوا بأن خصومهم أجانب عنهم، كانوا يقصدون أنهم ليســوا و هـؤالء 
ـد إال  من نفس املرياث و أن شعيبية بنت الكبري إن كانت بنت أخت خشان بن أمح
أن هذا ال يفيد أنها و خشان من نفس املرياث و أن العقود الصادرة منــها ميكـن 

أن حتاج بها خاهلا. 
ــروا يف هـذا  لكن حيث إن قضاة االستئناف مل حيرفوا الوثائق عندما اقتص
الشأن على التصريح بأن خشان شعيبية بنت الكبري و وصيــها، عـالوة علـى أن 
العلة املطعون فيها تعترب زائدة لكون احملكمة بنت حكمها على أســاس قـانوين 
ـوا  عندما الحظت بأن شركاء خشان الذين كان عبء االثبات على عاتقهم مل يدل
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بأي رسم صحيح و أنهم اقتصروا على االستدالل حبيازة ال تتجاوز مثانية أعوام و 
من مث تكون الوسيلة غري مرتكزة على أساس. 

هلذه األسباب 
ــم 11.542 و  قضى الس األعلى برفض طلب النقض املسجل حتت رق

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
ــادة: احممـد ابـن  معايل الرئيس األول السيد أمحد ابا حنيين و املستشارين الس
خيلف، ادريس بنونة، احممد عمور، ساملون بنسباط، و مبحضــر وكيـل الدولـة 

العام السيد ابراهيم قدراة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد.  
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احلكم املدني عدد 231 
الصادر يف 17 صفر 1388 املوافق 15 مايو 1968 

استئناف – يوم ابتداء أجله – تاريخ التبليغ األول يف حالة وقوع تبليغني. 
ــاريخ 5 نونـرب 1959 حملـامي نـائب طـاليب  نظرا للتبليغ األول الواقع بت
ــاريخ 11  التحفيظ مل يرتتب أي مفعول قانوين على التبليغ الثاين الواقع بت
ــار إليـهم و هلـذا كـانت  نونرب 1959 بصفة شخصية ألحد الطالبني املش
ــاريخ التبليـغ  حمكمة االستئناف على صواب عندما أخذت بعني االعتبار ت

األول و حكمت بعدم قبول استئنافهم لوقوعه خارج األجل. 
باسم جاللة امللك 

ــن  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 12 شتنرب 1962 من طرف حممد اب
حممد بن احلاج القرشي و من معه بواسطة نائبهم األستاذ موريس يوتــان ضـد 

حكم حمكمة االستئناف بالرباط الصادر يف 20 يونيه 1962.  
و بناء على مذكريت اجلواب املدىل بهما بتاريخ 19 و 30 أبريــل 1965 حتـت 
ـن  إمضاء األستاذين ليفي و فلمان النائبني عن املطلوبني ضدهم النقض املذكوري

أعاله و الراميتني 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 1 مارس 1968. 
و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقــدة يف 8 مـايو 

 .1968

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

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوجه األول : 

ـاج  حيث يؤخذ من أوراق امللف و من احلكم املطعون فيه أن ابراهيم بن احل
ــي  بوشعيب بن الضاوية و من معه و من بينهم القرشي بن حممد بن احلاج القرش
قدموا إىل احملافظة العقارية بالدارالبيضاء بتاريخ 28 أكتوبر 1942 مطلبا برقــم 
ــاريخ  22.398 يرمي إىل حتفيظ أرض أطلقوا عليها إسم "حباير الفيضة" و أنه بت



                        

ص 26جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  2 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــالل املسـفيوي إىل نفـس احملافظـة  30 يوليوز 1948 تقدم السيد بوبكر بن ع
ــا بـاع األرض  مبطلب رقم 26.287 يطلب حتفيظ أرض أمساها "لطيفة" و بعدم
ــوتون و زوجـه شـامة توبعـت إجـراءات  موضوع هذا املطلب إىل املسمى س
ــب 26.287 داخـل يف  التحفيظ يف إمسهما و أن عملية التحديد أظهرت أن املطل
ـة إىل أن  املطلب 22.398 الشيء الذي نتج عنه تعارض املطلبني و أدى باحملافظ
ــى املطلـب 22.398 و تعـرض  قيدت بصفة تلقائية تعرض املطلب 26.287 عل
ـي  املطلب 22.398 على املطلب 26.287 مث أن القرشي بن حممد بن احلاج القرش
ــاليب التحفيـظ  قدم إىل احملافظة تعرضا على املطلب 26.287 بصفته أحد ط
برقم 22.398 باألصالة عن نفسه و بالنيابة عن بقية شــركائه لعلـة أن املطلـب 
ــا أحيـل امللـف علـى احملكمـة  املذكور يشمله مطلبهم رقم 22.398 و بعد م
ــوه 1959 اعتـربت فيـه أن  االبتدائية بالدارالبيضاء أصدرت حكما بتاريخ 4 يولي
ــن حممـد بـن احلـاج  تعرض املطلب 22.398 و التعرض الذي قدمه القرشي ب
ــا  القرشي على املطلب 26.287 شيء واحد و حكمت بصحة هذا التعرض جزئي
ــت بصحـة تعـرض املطلـب  على املطلب 26.287 و ببطالنه جزئيا كما حكم
ــض اآلخـر مث إن هـذا  26.287 على املطلب 22.398 يف بعضه و ببطالنه يف البع
ــن الضاويـة نـائب طـاليب  احلكم بلغ إىل حمامي ابراهيم ابن احلاج بوشعيب ب
ــن احلـاج  التحفيظ برقم 22.398 بتاريخ 5 نونرب 1959 و إىل القرشي ابن حممد ب
ــي و  القرشي بتاريخ 11 نونرب 1959 و بعدما استأنف القرشي ابن حممد بن القرش
ـربت  حممد بن القرشي و الشعيبية بنت الكبري بن عيسى بتاريخ 11 يناير 1960 اعت
ــتأنف وقـع بصفـة قانونيـة إىل نـائب  حمكمة االستئناف أن تبليغ احلكم املس
املستأنفني بتاريخ 5 نونرب و أن طلب االستئناف غري مقبول لوقوعه خارج األجل. 
و حيث إن طاليب النقض يطعنون يف احلكم املطلوب نقضه خبرق الفصــل 
226 من ظهري املسطرة املدنية و بتحريف الواقــع و بعـدم التعليـل و انعـدام 

األساس القانوين. 
ــوه  و ذلك عندما صرح احلكم املطعون فيه بأن طلب االستئناف الذي قدم
ــتئنافه مل  وقع خارج األجل و حكمت بعدم قبوله يف حني أن احلكم املطلوب اس

يبلغ هلم إال بتاريخ 11 نونرب 1959. 
ـن  لكن حيث إن قضاة الدرجة األوىل الحظوا أن التعرض التلقائي الناشئ ع
ــي بالنيابـة  املطلب 22.398 و التعرض الذي قام به القرشي بن حممد بن القرش
ــدا و  عن طاليب التحفيظ برقم 22.398 على املطلب 26.287 يكونان تعرضا واح

بت يف النزاع على هذا األساس. 
و حيث إن هذا احلكم بلغ لطاليب التحفيظ برقم 22.398 الذين مــن بينـهم 
ــت  القرشي بن احلاج القرشي و حممد ابن حممد بن احلاج القرشي و الشعيبية بن
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الكبري بن عيسى يوم 5 نونرب 1959 و أن هذا التبليغ ال ينازع يف صحته و حيـث إن 
أجل االستئناف يبتدىء من غد هذا التاريخ ال يوم 11 نونرب 1959 الذي بلغت فيـه 
ــخصية و الـذي ال  كتابة الضبط احلكم للقرشي بن حممد بن القرشي بصفة ش
ــى  يرتتب عليه أي مفعول قانوين نظرا للتبليغ األول فكانت حمكمة االستئناف عل
ــت بعـدم قبـول  صواب عندما أخذت بعني االعتبار تاريخ التبليغ األول و حكم

استئناف طاليب النقض لوقوعه خارج األجل. 
لذلك فإن الوجه األول ال يرتكز على أساس. 
و فيما يتعلق بالوجه الثاين املستدل به  : 

ــم املطلـوب نقضـه خبـرق قواعـد  و حيث يقدح طالبو النقض يف احلك
ــة إىل  الشريعة اإلسالمية املتعلقة باألحوال الشخصية و باألخص القواعد الرامي
ـدم  صيانة احملاجري اليت هي من قبيل النظام العام و خبرق القانون العقاري و بع

التعليل و انعدام األساس القانوين. 
و ذلك عندما اعترب قضاة االستئناف عقد املخارجة املــؤرخ يف 20 أكتوبـر 
ــانوا إذ ذاك يف  1914 مع أن هذا العقد باطل ألن بعض املتعاقدين يف املخارجة ك

حالة حجر و أن العقد ال يشري إىل إذن القاضي و موافقته. 
ـى  لكن حيث إن قضاة االستئناف مل ينظروا يف جوهر القضية و اقتصروا عل
ــه فـإن  اختبار وجود الشروط الضرورية لقبول االستئناف و صرحوا بعدم قبول
ــيما  هذا الوجه املستدل به أصبح غري ذي موضوع مما يؤدي إىل عدم قبوله ال س

و أنه مل يثر فيما قبل ال لدى احملكمة االبتدائية و ال لدى احملكمة االستئنافية. 
لذلك فإن الوجه الثاين ال ميكن قبوله. 

هلذه  األسباب 
قضى الس األعلى برفض طلب النقض املقدم حتــت رقـم 11.574 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
ــادة:احممـد ابـن  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين الس
خيلف، ادريس بنونة، احممد عمور، ساملون بنسباط، و مبحضــر وكيـل الدولـة 

العام السيد ابراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد.  
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احلكم املدني عدد 233 
الصادر يف 17 صفر 1388 املوافق 15 مايو 1968 

تسجيل عقاري – حق عيين عقاري – حصول محايته و أثر اتفاقات إنشــائه 
أو نقله – وجوب إشهاره يف السجل العقاري. 

ــل حـق  ال يكون أثر حىت بني املتعاقدين لالتفاقات الرامية إىل إنشاء أو نق
ــن حصـول  عيين عقاري إال من تاريخ تسجيلها يف الرسم العقاري و ال ميك
محاية احلق العيين حىت بني املتعاقدين إال عن طريق إشــهاره بتقييـده يف 
الرسم العقاري املخصص لكل عقار كما يستفاد كل ذلك مــن الفصـل 67 
ــل الثـاين مـن  من الظهري العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 و الفص
ــه فـإن حمكمـة  ظهري ثاين يونيه 1915 املنظم للعقارات احملفظة و علي
ـركة  االستئناف تكون قد خرقت هذه املبادئ عندما قضت بقبول مطلب ش
كان يرمي إىل احلكم بشطب ما سجل يف الرسم العقاري يف 7 يوليــوز 1949 
من عقد متضمن لتفويت حقوق عينيــة حمـرر يف 20 يونيـه 1949 و ذلـك 
ــاتح  ليتأتى للشركة الطالبة أن تقوم بتقييد عقد شرائها احملرر يف تاريخ ف

يونيه 1928. 
باسم جاللة امللك 

بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 3 شتنرب 1964 مــن طـرف الشـركة 
املدنية أطلس و من معها بواسطة نائبهم األستاذ بنعطــار ضـد حكـم حمكمـة 

االستئناف بالرباط الصادر يف 26 فرباير 1964. 
و بناء على مذكريت اجلواب املدىل بهما األوىل بتاريخ 5 فرباير 1966 حتــت 
ــان  إمضاء األستاذ بيسيري و الثانية بتاريخ 5 غشت 1965 حتت إمضاء األستاذ بوت
النائبني عن املطلوبني ضدهم النقض املذكورين أعاله و الراميــني إىل احلكـم 

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 29 فرباير 1968. 
و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقــدة يف 8 مـايو 

 .1968
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ــار السـيد سـاملون بنسـباط يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستش
تقريره و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدراة. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
فيما خيص الوسيلة  الثانية : 

ــت 1913 و  بناء على الفصل 67 من الظهري العقاري الصادر بتاريخ 12 غش
الفصل 2 من ظهري 2 يونيه 1915 املنظم للعقارات احملفظة. 

ــق  حيث إنه طبقا هلذين النصني فإن االتفاقات الرامية إىل إنشاء أو نقل ح
عيين عقاري ال يكون هلا أثر حىت بني املتعــاقدين، إال مـن تـاريخ تسـجيلها يف 
ــاقدين  الرسم العقاري، و أن محاية احلق العيين ال ميكن حصوهلا حىت بني املتع

إال عن طريق إشهاره بتقييده يف الرسم العقاري املخصص لكل عقار. 
ــاط 26  و حيث يتضح من أوراق  امللف و حمتوى احلكم املطعون فيه (الرب
ــام احلـاج  فرباير 1964) أنه مبقتضى عقد خبط اليد حمرر يف فاتح يونيه 1928 ق
عمر التازي ببيع أربع قطع من أرض تكون جزءا من عقار حمفظ حتــت عـدد 
ـه  1920/ر، و ذلك للمدعو دي شابان، و أن هذه القطع قدمها دي شابان كحصة ل
ــوز 1931 و أن هـذا الشـراء و  لالشرتاك يف رأمسال شركة "مرمي" بتاريخ 24 يولي
ــد  كذلك تقدمي حصة االشرتاك مل يسجال يف الرسم العقاري املشار إليه و أنه بع
وفاة احلاج عمر التازي سجل ورثته يف الرسم املذكور 1920 انتقال تركته تطبيقــا 
ملقتضيات الفصل 82 من الظهري العقــاري الصـادر يف 12 غشـت 1913، و أن 
ــد التـازي قـامت بتقـدمي  إحدى ورثته و هي أرملته الال زهور بنت عبد الواح
ــن  حقوقها الشائعة يف إرث زوجها و من بني هذه احلقوق القطع األربع املبيعة م
ــا يف هـذه  طرف هذا االخري إىل دي شابان، إىل الشركة املدنية أطلس كأسهم هل
ـه  الشركة و ذلك مبقتضى عقد تلقاه هنريون املوثق مبدينة الرباط بتاريخ 20 يوني
ــاري املذكـور بتـاريخ 7  1949، و أن تقدمي هذه االسهم قد سجل يف الرسم العق
ــاال إىل احملكمـة  يوليوز1949، و أنه بتاريخ 2 أبريل 1953 رفعت شركة "مرمي" مق
االبتدائية بالرباط تطلب فيه أن تأمر احملكمة بشطب هذا التسجيل األخري ليتــم 
ــا إلحالـة  تقييد عقد شرائها احملرر يف فاتح يونيه 1928 يف الرسم العقاري، و تبع
ــب يف الشـكل (عـدم  القضية للبت فيها من جديد بعد نقض احلكم لسبب عي
ــإن حمكمـة االسـتئناف  اإلشارة إىل تالوة التقرير من طرف املستشار املقرر) ف
بالرباط قضت يف حكم صادر عنها بتاريخ 26 فرباير 1964 بقبول مطلب شــركة 

"مرمي" املذكور.  
ـع  و حيث إنه لقبول مطالب شركة "مرمي" فيما خيص شطب التسجيل الواق
ــاري عـدد  لفائدة شركة أطلس املتعلق بالقطع األربع املذكورة من الرسم العق
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1920/ر و ليتم فيه تقييد العقد احملرر بتاريخ فاتح يونيه 1928 و الذي بواســطته 
اشرتى دي شابان القطع األربع املذكورة من احلاج عمر التــازي فـإن حمكمـة 
ــائع  االستئناف اعتربت أنه إذا كانت الال زهور هلا احلق يف التصرف يف حقها الش
ــليم األربـع القطـع املذكـورة  من العقار املوروث فإنها مع ذلك ال ميكنها تس
ــدا علـى  للشركة املدنية أطلس كحصة هلا فيها لعلة أن هذه القطع مل تكن أب

ملكها أو على ملك شركائها يف اإلرث  
لكن حيث إن حمكمة االستئناف عندما قضت بهذا مل تأخذ بعــني االعتبـار 
أن العقد الذي مبقتضاه دفعت الال زهور واجبها لشركة أطلس لإلسهام فيها كان 
قد مت تقييده بصفة صحيحة يف الرسم العقاري قبل أن تقوم شركة "مرمي" برفــع 
ــة بـاألثر  دعواها خارقة بذلك املبادئ اليت تضمنها النصان املشار هلما املتعلق

القانوين للتسجيالت املقيدة يف الرسم العقاري. 

هلذه األسباب 
و بقطع النظر عن الوسائل الباقية. 

ــن  قضى الس األعلى بنقض و إبطال احلكم املطعون فيه الصادر ع
حمكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 26 فرباير 1964 حتــت عـدد 2111 و بإحالـة 
القضية و األطراف على نفس احملكمة مرتكبة من هيئة أخرى لتبـت فيـها مـن 

جديد طبقا للقانون و على املطلوبني يف النقض بالصائر. 
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 ابا حنيين و املستشارين السادة : احممــد ابـن 
خيلف، ادريس بنونة، احممد عمور، ساملون بنسباط، و مبحضــر وكيـل الدولـة 

العام السيد ابراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد.  
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احلكم الشرعي عدد 12 
الصادر يف 20 رجب 1387 موافق 24 أكتوبر 1967 

ــال  دعوى : اختالف املوضوع يف الدعويني – عدم متسك مبا انتهى به املق
األول 

- موضوع املقالني خمتلف. يف األول طلــب الواجـب، و يف الثـاين طلـب 
القسمة. 

- املدعى عليه املستأنف مل يتمسك مبا انتهى به املقال األول ال يف الطـور 
االبتدائي و ال يف االستئنايف (النقض). 

باسم جاللة امللك 
ـة  بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمته لكتابة ضبط احملكمة اإلقليمي
بالبيضاء بتاريخ 16 / 8 / 1966 السيدة فاطمة بنت املــري بـن احلـاج املزابيـة 
ــدد 250- بواسطة وكيلها السيد عبد اجلليل العلمي طعنا يف احلكم االستئنايف ع
ــاء يف شـأن  7.495 و تاريخ 31 / 3 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية بالبيض
ــم  عقار و املبلغ يف 13 / 7 / 1966 و املتضمن إبطال حكم القاضي لسبقية احلك

يف املوضوع. 
ـاريخ 16 / 8  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 3282 و ت

 .1966 /
و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 
املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف النقض السيد علــي بـن 
ـة  املري بواسطة وكيله العديل السيد احلاج عبدالكرمي الطهاري جوابا عن العريض

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

ــي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد رضا اهللا ابراهيم االلغ
الذي تلي باجللسة العلنية. 

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العــام مـوالي عبدالواحـد 
العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية.  

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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من حيث الشكل : 
ــه يـوم 13 / 7 / 1966  حيث ثبت إعالم طالبة النقض باحلكم املطعون في
ــديل السـيد  فقدمت طلبها بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل الع
ــى يف يـوم 1966/8/16 و  عبد اجلليل العلمي املقبول للرتافع أمام الس األعل
أدى عنه الوجيبة القضائية يف نفس اليوم فكان الطلــب مسـتوفيا ملقتضيـات 
الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعلى املؤرخ يف ثــاين 

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

فيما يتعلق مبا استدلت به الطالبة. 
ــها  حيث يؤخذ من عناصر احلكم املطعون فيه أن خدجية بنت املري و أخت
ــت  فاطمة الطالبة للنقض طلبتا من أخيهما على بن املري يف 11 يوليوز 1963 حت
ـف و دار  عدد 274 قسمة البقع األربع : املرس املشتملة على أربعة خدادمي و نص
ليلى املشتملة على تسعة خدادمي و نصف و احلوض املشــتملة علـى خـدام و 
نصف و اجلنان الكبري املشتمل على خدام واحد جمموعها 16 خدادمي حبدودهــا 
يف املقال جيب هلما فيها النصف و قدره 8 خدادمي توصلت منها خدجية خبــدام 
واحد و نصف يف بقعة احلوض أما فاطمة فلم تتوصل بشيء و أنهما كانتا سـجلتا 
عليه دعوى يف نفس املوضوع يف القضية عدد 318-1962 و انتهت بالتنازل حيـث 
ـرث  إن املدعى عليه كان اعرتف هلما بواجبهما و التزم بالقسمة معهما غري أنه ح
ــوى فتقـرر إلغـاء الدعـوى  اجلميع.. و يف اإلجراء أن خدجية توفيت أثناء الدع
ــد اإلدالء  بالنسبة إليها. و توبعت املسطرة مع فاطمة.. و أجاب املدعى عليه بع
بإراثات بأن أرض املرس بيده يتصرف فيــها، و أن دار ليلـى يتصـرف يف سـتة 
ـوض  خدادمي و ثالثة أرباع منها و الباقي بيد ولده عبد اهللا بالشراء و أن أرض احل
ــة  بيد املدعيتني و أن أرض اجلنان بيده منها النصف و النصف الثاين بيد فاطم
ــا دار ليلـى  بنت زروال و أن والده مل خيلف إال املرس و احلوض و اجلنان و أم
ــذي حازتـاه يف  فليست متخلفة عنه فهي حوزه و ملكه و أن واجب أختيه هو ال
احلوض و أسند وكيل املدعية فاطمة النظر للمحكمة يف هــذا اجلـواب. و بعـد 
ــة يف القطـع  اإلعذار األخري حكم قاضي الدرجة األوىل بإجراء احلبل مع املدعي
الثالث املعرتف بها و قسمها على مقتضى إراثة والدهم و من بيده شــيء يبقـى 
ــأن القطـع  بيده و من بيده الزائد يرده على اآلخر حيث اعرتف املدعى عليه ب
ـاب  الثالث متخلفة عن والده و فيما يرجع لدار ليلى فعليه باليمني فيها حيث أج
عنها باحلوز و امللك و ال يكلف بأكثر من ذلك و حيث إن وكيل املدعية مل يــدل 
ـم  حبجة فيما يرجع إليها و ملا استأنف املدعى عليه و مل يبني سبب استئنافه حك
قسم االستئناف (بعد اإلعذار للمستأنف ضدها يف شأن املقال القدمي عـدد 318-
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ــهما و  62 املنتهى بأنها و أختها املذكورة تصاحلتا مع املدعى عليه و حازتا واجب
ــها بـأن  أبرأتاه و طلبتا التنازل عن دعواهما، و حكم فيه برفع دعواهما، و جواب
ـم  املدعى عليه تصاحل مع أختها املذكورة و مت األمر بينهما و أما بالنسبة إليها فل
يدفع هلا واجبها..) بإبطال احلكم االبتدائي حيث إن احلكم األول يف القضيـة 318 
ـدا  مل يقع استئـنافه فأصبح نافذ املفعول و حيث كان احلكم املستأنف اآلن متح
ــبق  مع األول موضوعا و طريف نزاع و حيث إن قاضي النازلة حكم يف موضوع س

له أن حكم فيه و صار غري قابل لالستئناف خمالفا بذلك املسطرة املتبعة. 
ـالث  و حيث إن الطالبة تطعن يف احلكم االستئنايف مبا يف السببني الثاين و الث
ــه، مل حتـوزا منـه إال سـدس  من أن املدعيتني – مبقتضى جواب املدعى علي
األراضي الثالث اليت اعرتف بأنها متخلفة عن والده و هما تطلبان فيها النصـف، 
ــه و مل حيتـج مبـا صـدر يف  و مل يدع أنهما أبرأتاه يف الزائد و ال أنهما تنازلتا عن
ـر يف  القضية عدد 318 من احلكم برفع الدعوى حىت ينظر إىل هذا احلكم بأي نظ
الدعوى املعروضة و مبراجعة املقالني عدد 318 و عدد 274 يتبني أن املدعيتـني 
ــاين طلبتـا  يف األول طلبتا واجبهما يف املتنازع فيه حسب إراثة والدهما – و يف الث
قسمة األراضي ليتميز الواجب و خيرج من الشياع فاملوضوعان متخالفان و غــري 

متحدين. 
ـس  بناء على الفقرة األخرية من الفصل الثالث عشر من ظهري تأسيس ال

األعلى عدم ارتكاز احلكم على أساس. 
ــه و مـن أوراق امللـف أن  و حيث يتجلى من إجراءات احلكم املطعون في
ــتأنف  موضوع املقالني خمتلف وفق ما يف السبب الثالث و أن املدعى عليه املس
مل يتمسك مبا انتهى به املقال األول ال يف الطور االبتدائي و ال االستئنايف طبق مــا 
ــز  جاء يف السبب الثاين. مما كان معه حكم قسم االستئناف مبا ذكر أعاله ال يرتك

على أساس. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية األسباب املستدل بها. 

قضى الس األعلى بنقض احلكم املذكور و باحالة القضية على نفــس 
ـوب يف  احملكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى غري األوىل و بالصائر على املطل

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

املطعون فيه أو بطرته. 



                        

ص 34جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  2 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبــة  مـن 
السادة رضا اهللا األلغي و املستشارين حممد اللبادي عمر العراقي حممد بنسـودة 
حممد بن الطيب العلوي و مبحضر ممثل النيابة العامة احملــامي العـام مـوالي 

عبدالواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط السيد أيب بكر القادري.  
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احلكم الشرعي عدد 13 
الصادر يف 20 رجب 1387 موافق 24 أكتوبر 1967 

استدعاء : شرط أساسي – وجوب التوصل به  
ــده  - استدعاء اخلصم شرط أساسي إلصدار احلكم عليه كي يسمع ما عن

و يعذر إليه و إال كان احلكم باطال.  
باسم جاللة امللك 

بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
ــطة وكيلـه  بالبيضاء بتاريخ 24 / 11 / 1966  املسيو دود فابريل الفرنسي بواس
العديل السيد عبداجلليل العلمي طعنا يف احلكم االســتئنايف عـدد 671 / 7820 و 
تاريخ 25 / 7 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية بالبيضــاء يف شـأن عقـار و 
ــى  املبلغ يف 14 / 10 / 1966 و املتضمن استحقاق املطلوبة يف النقض ملا زاد عل

سبعة هكتارات املعرتف بها من واجبها يف ثالث بقع اخل.. 
و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عــدد 4419 و تـاريخ 24 / 

 .1966 / 11

و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 
ــيدة زهـراء  املذكور، و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوبة يف النقض الس
ــور جوابـا عـن العريضـة  بنت املفضل بواسطة حماميها األستاذ أمحد بنمنص

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

ــوي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد بن الطيب العل
ــام  الذي تلي باجللسة العلنية و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي الع

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

من حيث الشكل : 
ــون فيـه يف يـوم 14 / 10/   حيث ثبت إعالم طالب النقض باحلكم املطع
ـيد  1966 فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العديل الس
ــوم 14 / 11 / 1966  عبداجلليل العلمي املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف ي
ــتوفيا ملقتضيـات  و أدى عنه الوجيبة القضائية يف نفس اليوم فكان الطلب مس
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الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعلى املؤرخ يف ثــاين 
ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنرب 1957 و لذا فهو مقبول شكال. 

ومن حيث املوضوع : 
فيما يتعلق بأسباب املستدل بها. 

ــراء بنـت  حيث تتلخص القضية يف ادعاء العابدي األبليدي بالنيابة عن زه
ــه تقـاعد ملنوبتـه علـى  املفضل املذكور على دود فأبريل ايدوار الفرنسي بأن
واجبها املنجز إرثا من والدها يف ثالث بقع حدودها باملقال يطلب منه التخلــي 
ـه  عنه و إدالئه بإراثة عدد 382 متضمنة وفاة املفضل بن احلاج بوشعيب عن ورثت
إىل آخر املناسخات و سردها على املدعى عليه و تســليمه هلـا و جوابـه بـأن 
ـرين  املدعية باعت لوالده مجيع واجبها و أن والده كان يتصرف بالشراء منذ عش
ــده  عاما و إدالئه بصور فتغرافية من رسم عدد 181 متضمن مقامسة و شراء وال
ــع بقـع مسـاحة الواجـب سـبعة  من زهراء مجيع واجبها و قدره الثلث يف أرب
هكتارات األربع و سردها على وكيل املدعية وجوابه بتسليم املقاسـة و الشـراء 
مالحظا أن املبيع هو سبعة هكتارات حسب رسم الشراء مع أن املدعــى فيـه 
مساحته مثانية عشر هكتارات و طلبه من املدعى عليه أخذ ما برسم والده مــن 
ــأن والـده مشـرت جلميـع  األرض و التنازل عن الباقي و جواب املدعى عليه ب
ــراء حبكـم القـاضي  الواجب و مل يبق للمدعية حق يف املدعى به و انتهاء اإلج
بالغاء دعوى زهراء بنت املفضل و عدم استحقاقها للمدعــى فيـه و اسـتئناف 
ــرارا و أخـريا  املدعية زهراء حكم القاضي و توجيه استدعاء للمستأنف عليه م
رجعت ورقة االستدعاء بأنه غري موجود وافقت املدعية على ذلــك فـأكدت أن 
ــن املقـال إال  عنوانه هو ما ذكرته يف مقاهلا و مل حيضر لدى القاضي ليجيب ع

برسالة مضمونة و حيث الذي اتضح منه أن املستأنف عليه ألد. 
ــاعت  و حيث إن ما أجاب به املستأنف عليه لدى القاضي من أن املدعية ب
ــه  لوالده مجيع واجبها املدعى به و أن والده كان يتصرف منذ عشرين عاما و أن
ــه و هـو  تركه له مل يؤيده مبا يثبت له احلق يف الزائد على ما وقع له االعرتاف ب
ــان  سبعة هكتارات من مثانية عشر هكتارا و ألن النسختني الفتغرافيتني ال توجب
له حقا لعدم إدالئه بأصلهما مع ما يعم النسختني من الضباب و احملــو لبعـض 
الكلمات و هلذه احليثيات حكمت احملكمة باستحقاق زهراء منوبة املدعــى ملـا 
ــورة باملقـال و  زاد على السبعة هكتارات املبيعة من واجبها يف ثالث بقع املذك
ــا ممـا زاد علـى  على املستأنف عليه دود فأبريل ايداوار الفرنسي بتمكينه إياه
سبعة هكتارات املعرتف بها من واجبها يف الثالثة بقع و يتحمل الطرفني بالصائر. 
ـه   و حيث عاب طالب النقض على احلكم املطعون فيه يف السبب األول كون

ـتدعى  خرق القواعد اجلوهرية للمرافعات ذكر االستئناف أن صاحب العريضة اس
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ـي و  و رجع استدعاؤه و مالحظا عليه أن العنوان غري تام حيث مل يذكر إسم احل
اعترب االستئناف أنه بسبب ذلك ألد و بىن قضاؤه على ذلك يف حني أن الــس 
ـالتبليغ مل  يشهد على نفسه بأنه مل يتمكن من التوصل باالستدعاء لكون امللكف ب
يستطع العثور عليه بسبب العنوان اهول فــاتضح أن صـاحب العريضـة مل 
يستدع و مل يسمع ما عنده و ذلك خرق للقواعد اجلوهرية للمرافعات خصوصــا 

منها مقتضيات الفصل 24 من ظهري تنظيم املسطرة. 
ـس  بناء على الفقرة االخرية من الفصل الثالث عشر من ظهري تأسيس ال

األعلى. 
ــه يتعـني أن  و بناء على الفصل السابع من تنظيم املسطرة الناص على أن
ــل  ينص يف االستدعاء على رقم الدعوى و إسم كل من الطرفني و مهنتهما و حم

سكناهما. 
ــتدعت طـالب  و حيث إن الذي تدل عليه أوراق امللف هو أن احملكمة اس
النقض بتاريخ 14 مارس 1966 عدد 7820 مث رجعت ورقة االستدعاء مكتوبا فيـها 

املرجو من احملكمة الداللة بإسم احلي. 
و حيث إنه ليس من بني أوراق امللف ما يدل علــى أن احملكمـة وجـهت 

استدعاء آخر لطالب النقض مثبتة فيه ما ذكر. 
ــم عليـه كـي  و حيث إن استدعاء اخلصم هو شرط أساسي إلصدار احلك
يسمع ما عنده و يعذر إليه خصوصا و قد اجتهت احملكمة لنقض حكم القــاضي 

الذي كان يف صاحل طالب النقض. 
ــوق الدفـاع و  و حيث إن احملكمة بارتكابها ملا ذكر قد أخلت حبق من حق

بنت حكمها على غري أساس. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية األسباب املستدل بها. 

ــم الصـادر مـن قسـم االسـتئناف  قضى الس األعلى بنقض احلك
ــوز 1966 – عـدد 7820 و  بالبيضاء املؤرخ بسادس ربيع الثاين عام 1386 25 يولي
بإحالة القضية على نفس القسم ليبت فيها من جديد بــهيأة اخـرى و بتحمـل 

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

املطعون فيه أو بطرته. 
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ــاريخ املذكـور أعـاله يف  و بهذا صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالت
ــة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
من السادة الرئيس رضا اهللا ابراهيم االلغي و املستشارين : حممــد بـن الطيـب 
العلوي، عمر العراقي، حممد اللبادي، حممد بنســودة و مبحضـر ممثـل النيابـة 
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبدالواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعـي عدد 17 
الصادر يف 20 رجب 1387 موافق 24 أكتوبر 1967 

وكيل : شرط قبوله أمام  الس األعلى 
الئحة الوكالء الشرعيني 

ــع  - طلبات النقض إىل الس األعلى ترفع بواسطة عريضة كتابية موق
عليها من طرف وكيل مقبول للرتافع أمام  الس األعلى. 

- ال يقبل من الوكالء الشرعيني للرتافع أمام  الس األعلــى إال الذيـن 
تشملهم الالئحة السنوية بقرار وزير العدل. 

باسم جاللة  امللك 
بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس األعلـى 
ــع  بالرباط بتاريخ 7 / 4 / 1967 السيد حممد بن أمحد الكعبوري بواسطة املداف
ــدد 292 / 2077 / 66 و  السيد حممد حسن األغزاوي طعنا يف احلكم االستئنايف ع
ــة يف شـأن عقـار و  تاريخ 15 / 12 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية بطنج

املبلغ يف 23 / 2 / 1966 و املتضمن تأييد احلكم االبتدائي. 
و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 144 و تــاريخ 7 / 4 / 

 .1967

ــة مـن طـرف املدافـع  و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقع
املذكور. 

ــوي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد بن الطيب العل
الذي تلي باجللسة العلنية. 

ــام مـوالي عبدالواحـد  وعلى مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي الع
العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية.  

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بقبول طلب النقض : 

بناء على الفصل الثامن من ظهري تأسيس الس املؤرخ يف ثاين ربيع األول 
عام 1377 موافق 27 شــتنرب 1957 – املتعلـق بالكيفيـة القانونيـة الـيت جيـب 
ــن ضمنـها أن يكـون  مبقتضاها رفع طلبات النقض إىل الس األعلى اليت م
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الطلب بواسطة عريضة كتابية موقع عليها من طرف وكيل مقبول للرتافع أمــام 
الس األعلى. 

و بناء على الفصل الرابع من الظهري املؤرخ 9 نونرب 1957 يف شأن احملـامني 
و املدافعني و الوكالء الشرعيني أمام الس األعلى. 

ــدم إىل الـس األعلـى  حيث إن السيد الوكيل حممد حسن االغزاوي تق
بتاريخ 7 أبريل 1957 – بعريضة طلب نقض حكم قسم االستئناف باقليم طنجــة 
ــرب 1966 – املضمـن بعـدد 2077  املؤرخ بثاين رمضان عام 1386 موافق 15 دجن
ــري  نيابة عن طالب النقض السيد حممد بن أمحد الكعبوري الساكن بالقصر الكب

حومة باريو زنقة خ رقم 73. 
ـم 383.66  و حيث إن قرار وزير العدل الصادر بثالث و عشري نونرب 1966 رق
ــى للسـنة  املتعلق بوضع الئحة الوكالء الشرعيني املقبولني لدى الس األعل

القضائية 1967/66 ال يوجد من بني افراده السيد حممد حسن االغزاوي. 
ـام   و حيث إنه بسبب ذلك يكون جمردا عن أية صفة ختول له حق الرتافع أم

الس األعلى. 

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 الرئيس رضا اهللا االلغي، و املستشارين : حممد بن الطيب العلوي، حممـد 
اللبادي، عمر العراقي، حممد بنسودة، و مبحضر ممثل النيابــة العامـة احملـامي 
ــاعدة كـاتب الضبـط السـيد ايب بكـر  العام موالي عبدالواحد العلوي و مبس

القادري. 
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احلكـم الشرعي عدد 31 
الصادر يف 27 رجب 1387 موافق 31 أكتوبر 1967 

تعليل : نقصان – احتمال – سلطة تقديرية 
- االحتمال مانع من القضاء إمجاعا. 

- حملكمة املوضوع السلطة الكافية لنقدير احلجج املدىل بها لديها، غــري 
انها ملزمة بأن تضمن حكمها اسباب اقتناعها بها و االعتبــارات القانونيـة 
اليت جعلتها تعتمد احلجة اليت استندت إليها يف حكمها دون احلجــة الـيت 

أهملتها كذلك. 
باسم جاللة امللك 

ــى  بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمته لكتابة ضبط الس األعل
ــنية بواسـطة  بالرباط بتاريخ 5 / 8 / 1966 السيدة فاطمة بنت عسو السغروش
وكيلها العديل السيد الطيب بن اخلياط طعنا يف احلكم االستئنايف عــدد 20331 و 
ــغ يف 8 /  تاريخ 8 / 6 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية بتازة يف عقار و املبل
ــت حممـد ابـن بوكريـن  6 / 1966 واملتضمن استحقاق منوبة املدعى رمحة بن

لواجبها املذكور باملقال اخل. 
و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 193 و تــاريخ 5 / 8 / 

 .1966

و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 
ــن  املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف النقض السيد حممد ب
العريب البوكريين عن زوجته رمحة بنت حممد النسب بواسطة وكيلــها العـديل 

السيد حممد احلسوين جوابا عن 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. 

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العــام مـوالي عبدالواحـد 
العلوي و االستماع اليه باجللسة العلنية.  

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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من حيث الشكل : 
ــوم 8 / 6 / 1966  حيث ثبت إعالم طالبة النقض باحلكم املطعون فيه يف ي
ــديل السـيد  فقدمت طلبها بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل الع
ــوم 5 / 8 / 1966 و  الطيب بن اخلياط املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف ي
أدى عنه الوجيبة القضائية يف نفس اليوم فكان الطلــب مسـتوفيا ملقتضيـات 
الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعلى املؤرخ يف ثــاين 

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

فيما يتعلق بالسبب اخلامس املستدل به من طرف طالب النقض. 
ـن  حيث طلب حممد بن العريب البوكريين نيابة عن زوجه رمحة بنت حممد م
فاطمة بنت عسو سكناها بدوار شيخ املروج آيت سغروشن دائرة تاهلة، السـدس 
ــا عليـه، و  غري الثمن من قطعة أرض بورية باملروج بسهب آيت وراين ترامت هل
أجابت االخرية بأنها اشرتت قطعة املقال من والد منوبة املدعى و تصرفت فيـه 
قيد حياته و أدلت بلفيف عدد 270 شاهد بذلك، و حكم قــاضي النازلـة بعـدم 
استحقاق منوبة املدعى له و استأنفه فــأبطل قسـم االسـتئناف بتـازا احلكـم 
االبتدائي، و حكم باستحقاق منوبة املدعى رمحة بنت حممد لواجبها املذكــور – 
ــدد 270 فيـه اسـتبعاد،  بانيا له على أن ادالء املدعى عليها بالشراء باللفيف ع

لتوفر احملكمة على العدول. 
ـاره–  و حيث ينعي طالب النقض على قسم االستئناف : أن االستبعاد الذي اث
ــري وجيـه، ألن املنطقـة  بكون الشراء باللفيف لتوفر احملكمة على العدول – غ
كانت خاضعة للنظام العريف، و مل يسئل املدعى عليها هل كــان شـراؤها قبـل 
ــدت بـها عـدم  النظام الشرعي أي زمن العرف او بعده، و عن الدوافع اليت ح

قيامها باالشهاد بالبيع عند العدول اخل. 
بناء على الفصل 13 من ظهري تأسيس الس األعلى املــؤرخ يف 2 ربيـع 

األول 1377 موافق 27 شتنرب 1957.  
ونظرا إىل أن نقصان التعليل مبثابة فقدانه. 

ــر قيمـة احلجـج  و حيث إن حمكمة االستئناف و إن كانت هلا سلطة تقدي
ــى  املدىل بها أمامها، و كان االستبعاد من املالبسات اليت ال رقابة للمجلس األعل
عليها فيه إال انه يشرتط أن تبني يف حكمها االعتبارات املقبولة عقــال و قانونـا 

اليت بنت عليها قضاءها و هذه خاضعة للرقابة عليها. 
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و حيث إن ما عللت به االستبعاد الذي ردت به شــراء املسـتانف عليـها 
ــك  باللفيف عدد 270 من توفر احملكمة على العدول يتوقف على ثبوت كون ذل
الشراء وقع زمن توفر احملكمة على العدول، و هو شيء ليس يف احلكم ما يقيــده 

فبقي حمتمال، و االحتمال مانع من القضاء إمجاعا. 
و حيث إن احملكمة استندت إىل ذلك التعليل، دون التحقق من تاريخ وقـوع 
ــد االسـتقالل  الشراء زمن العرف الذي مل تتوفر فيه احملكمة على العدول أو بع
ــا  الذي توفرت فيه عليهم، و حيث الذي جيعل تعليلها به و احلالة ما ذكر، ناقص

غري كاف يف ترتب احلكم عليه. 

من  أجلـه 
و بصرف النظر عن الطعون االخرى املستدل بها. 

ــها  قضى الس األعلى بنقض احلكم املذكور و باحالة القضية و طرفي
على قسم االستئناف بفاس ليبت فيها من جديد و على املطلوب ضدها النقـض 

بالصائر. 
ــازة إثـر احلكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بت

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 
املصلوت الطيب الفاسي عبدالغين املومى حممد خليــل الـورزازي و مبحضـر 
ــاعدة كـاتب  ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عبدالواحد العلوي و مبس

الضبط السيد أيب بكر القادري. 
 



                        

ص 44جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  2 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

احلكم الشرعي عدد 37 
الصادر يف 4 شعبان 87 موافق 7 نونرب 1967 

دعوى : أمساء الطرفني 
ــة املدعـى و  البد يف كل دعوى من أن تشتمل على أركانها اليت منها معرف

املدعى عليه و املدعى فيه. 
باسم جاللة امللك 

ــوع الـذي قدمـه لكتابـة الضبـط  بعد االطالع على طلب النقض املرف
ـن  باحملكمة اإلقليمية بالبيضاء بتاريخ 2 / 2 / 1966 السيد حممد بن حممد فتحا ب
ــن علـي  عبد الرمحان املزايب و من معه بواسطة وكيلهما العديل السيد حممد ب
الدكايل طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 6163/87 و تاريخ 26 / 2 / 1965 الصــادر 
ــبة  من احملكمة اإلقليمية بالبيضاء يف شأن إرث و املبلغ يف 4 / 11 / 1965 بالنس
ألمحد املزايب و مبلغ يف 6 دجنـرب 1965 بالنسـبة لشـقيقه حممـد و املتضمـن 
ــد واجبـه املعـني يف بقعـة  استحقاق املطلوب يف النقض عبدالرمحان بن حمم

الكدية و املرس. 
ــة عـدد 821652 و تـاريخ  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائي

 .1966/2/2

ــل  و بعد االطالع على وصل عريضة طلب النقض املوقعة من طرف الوكي
املذكور و على مذكرة اجلــواب الـواردة مـن املطلـوب يف النقـض السـيد 
ــل العلمـي  عبدالرمحن بن حممد املزايب بواسطة وكيله العديل السيد عبداجللي

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

ــي الـذي  و بعد االطالع على تقرير املستشار السيد رضا اهللا ابراهيم االلغ
تلي باجللسة العلنية. 

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العــام مـوالي عبدالواحـد 
العلوي و االستماع اليه باجللسة العلنية.  

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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من حيث الشكل : 
بناء على مقتضيات الفصل الثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعلى. 

ــاين أمحـد بـن حممـد بـن  حيث تفيد أوراق امللف أن طالب النقض الث
ـب  عبدالرمحن أعلم يف 4 نونرب 1965 باحلكم املطلوب نقضه و مل يتقدم مع الطل
ــرباير 1966  األول حممد بن حممد بن عبدالرمحن بعريضة طلب النقض إال يف 2 ف
ـري  أي خارج أجل الشهرين القانوين خمالفا بذلك النص أعاله فكان طلبه بذلك غ

مقبول. 
ــد بـن حممـد بـن  و حيث تفيد أوراق امللف كذلك أن الطالب األول حمم
عبدالرمحان أعلم يف 6 دجنرب 1965 باحلكم املطلوب نقضه و تقدم مــع أخيـه 
ــس  املذكور بعريضة طلب النقض يف 2 فرباير 1966 و أدى الوجيبة القضائية بنف

التاريخ أي داخل أجل الشهرين املقرر فإن طلبه مقبول شكال. 
و من حيث املوضوع : 

ــد بـن عبـد الرمحـن  فيما يتعلق مبا استدل الطالب حممد بن حمم
املقبول طلبه شكال. 

ــين حممـد بـن  حيث يتلخص من عناصر امللف أن عبدالرمحن و حممد اب
عبدالرمحن و ابن داود بن املعطي طلبوا من ورثة حممد بن عبدالرمحــن و هـم 
حممد و بوعزة و أمحد و املعطي أبناء عبد الرمحن و حممد االشهب بــن عبـد 
ــداود و بوبكـر أبنـاء  السالم و حمجوبة بنت علي ولد السرغينية و مبارك و ابن
ـدادمي  حممد ولد حرم التخلي هلم عما تقاعدوا عليه و هو للمدعى األول مثانية خ
ــة و  أجنزت له إرثا من والده. و للثاين اثنا عشر خداما اشرتاها من أخواته عائش
التوزر و فاطمة و حادة حسب شرائه عــدد 399 و عـدد 33.. و للثـالث أربعـة 
ـة  خدادمي أجنزت له إرثا من زوجته الشهباء أخت املدعى عليهم … و ذلك يف بقع
ــى عليـهم حممـد بـن  الكدية و املرس احملدودة باملقال … و حضر من املدع
عبدالرمحن و أخوه بوعزة.. و سئل املدعى (كذا) عــن بقيـة املدعـى عليـهم 
ـوى  فصرح بأنهم جمهولو العنوان مبوافقة املدعى عليهما احلاضرين فألغيت الدع
يف حقهم، و أجاب احلاضر أن بعد تسليمها االراثة عدد 1158 بإنكار الـرتامي و أن 
ــون بإحضـار احلجـة.. و مل  ما بيد كل واحد منهما حوزه و ملكه فكلف املدع
ــم حكـم قـاضي الدرجـة األوىل بعـدم  حيضروا شيئا و بعد اإلعذار األخري هل
ــزة  استحقاق املدعني ملا يطلبونه بعد اسقاط الدعوى يف حق غري حممد و بوع
ــوى املدعـني و ذلـك  للجهل بعناوينهم و على املدعى عليهما باليمني ردا لدع
لتجرد الدعوى و عجز املدعني عما يؤيد دعواهم.. اخل و لــدى اسـتئناف أحـد 
ــني  املدعني و هو عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن و قبول استئنافه شكال ب
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ــيت بـامللف حيـث إن  أنه يستأنف احلكم لعدم مراعاة احملكمة حىت احلجج ال
ــر دعـواه  هناك تركة جتمع كل الورثة و تبني لكل واحد حقه.. مث ذكر أنه يقص
على بقعة املقال املسماة الكدية و املرس.. و أدىل مبوجـب القسـمة عـدد 845 
الذي يعني أطراف كل فريق من الورثة يف بقعة الكدية و املــرس و أعـذر فيـه 
ــهم و مل يعـارضوه مبقبـول  للمستأنف ضدهم حممد و بوعزة و أمحد و من مع
ــدد 340..  شرعا و أسندوا فيه النظر.. و أدلوا مبلكيات عدد 338 و عدد 339 و ع
شهدت بالتصرف هلم مددا خمتلفة و مل يسلمها املستأنفان (كذا) عبدالرمحــن و 
ــنة و كـل  أخوه حممد بن عبدالرمحن يف أصوله هذه مدة من واحد و عشرين س
ــض.. و بعـد إجـراءات و  واحد يتصرف يف واجبه إىل أن باع البعض و بقي البع
حيثيات حكم قسم االستئناف باستحقاق املستأنف عبدالرمحن املذكور واجبــه 
املعني له يف بقعة الكدية و املــرس  مبقتضى موجب القسمة عدد 845 املـدىل 
به من طرفه و على املستأنف ضدهم أن ميكنوه منه نقضا حلكم القاضي حيــث 
إن القسمة املذكورة تعني أطراف كل فريق من الورثة يف بقعة الكدية و املـرس و 
ــا  أعذر فيها للمستأنف ضدهم حممد و بوعزة و أمحد و من معهم و مل يعارضوه
مبقبول شرعا.. و حيث إن امللكيات املدىل بها من طرفهم اليت تشهد بــالتصرف 
ــارب ال  مخسة و عشرين سنة ال تكون حجة على املستأنف ألنها حيازة بني األق

تكفي فيها تلك املدة اخل.. 
ــد بـن عبدالرمحـن يطعـن يف احلكـم  و حيث إن الطالب حممد بن حمم
ـد  االستئنايف مبا يف السبب الثاين من أن املدعني ثالثة أشخاص عبدالرمحن و حمم
إبنا حممد بن عبدالرمحن و بنداود بن املعطي و صـدر احلكـم لواحـد و وقـع 

السكوت عن الباقي فبقي احلكم جممال.. إىل آخره. 
بناء على مقتضيات الفقرة األخرية من الفصل الثـالث عشـر مـن ظـهري 

تأسيس الس األعلى  
ــة  و بناء على الفصل السادس عشر من ظهري إعادة تنظيم املسطرة املتبع

لدى حماكم القضاة املنصوص فيه على كل ما جيب أن يتضمنه كل حكم. 
ـيت  و نظرا إىل ما تقرر فقها من أن كل دعوى ال بد أن تشتمل على أركانها ال

منها معرفة املدعى و املدعى عليه و املدعى فيه. 
ــه املرفقـة بالعريضـة أنـه مل  حيث يتجلى من نسخة احلكم املطعون في
يتضمن أمساء الطرفني بوضوح يتأتى معه معرفة املستأنف و املستأنف ضده، إذ 
نص يف طليعة احلكم علــى أن املسـتأنف هـو عبدالرمحـن بـن حممـد ابـن 
عبدالرمحن و نص يف تقرير املقــرر يف القضيـة املوجـود بـامللف علـى "أن 
ــول شـكال.. و أن  االستئناف املقدم من حممد بن حممد بن عبدالرمحن غري مقب
االستئناف املقدم من عبدالرمحن خبصوصه مراعى فيــه األجـل القـانوين.." و 
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أيضا ورد يف نفس احلكم أن امللكيات املدىل بها من طرف املستأنف ضدهم… مل 
ــمة..  يسلمهما املستانفان عبدالرمحن و أخوه حممد جميبني عنها بأنها وقعت قس
ــا إذ اقتصـر يف  و كذلك الطرف املستأنف ضده فإنه مل يبني يف احلكم بيانا كافي
ــميهم و  الطليعة على أن املستأنف عليهم ورثة حممد بن عبدالرمحن دون أن يس
ــور.. اجلـانب املسـتأنف ضـده ورثـة حممـد بـن  نص يف اإلجراء على حض
ــد، بوعـزة بـن  عبدالرمحن.. مث مسى هنا و هناك بعض األفراد : أمحد بن حمم
حممد، املعطــي،.. و مـن معـهم.. و يف منطـوق احلكـم الصـادر باسـتحقاق 
ــم أن ميكنـوه  عبدالرمحن املذكور واجبه اكتفى بقوله : و على املستأنف ضده
ــتأنف  منه.. و مل يسمهم مما كان معه الطرفان اجلانب املستأنف و اجلانب املس
ــاملنصوص  ضده غري متميزين يف احلكم كما جيب قانونا و فقها.. و ذلك إخالل ب

أعاله أدى إىل بطالن احلكم. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية األسباب املستدل بها من الطالب املذكور. 

ـد  قضى الس األعلى بعدم قبول طلب النقض املقدم من الطالب أمح
ــالب حممـد  ابن حممد بن عبدالرمحن و بنقض احلكم املطعون فيه لصاحل الط
ـدرة  ابن حممد بن عبدالرمحن وحده.. و بإحالة القضية على نفس احملكمة املص
ــالب  له لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى غري األوىل و بالصائر مناصفة على الط
ـد  أمحد بن حممد بن عبدالرمحن و على املطلوب يف النقض عبدالرمحن بن حمم

بن عبدالرمحن الذي يستخلص منه نصفه حسب قوانني املساعدة القضائية. 
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
ــاد العراقـي و املستشـارين : رضـا اهللا  السادة رئيس الغرفة األوىل سيدي مح
ـر  ابراهيم االلغي، عمر العراقي، حممد بنسودة، حممد بن الطيب العلوي، و مبحض
ــاعدة كـاتب  ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عبدالواحد العلوي و مبس

الضبط السيد أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 44 
الصادر يف 11 شعبان 1387 موافق 14 نونرب 1967 

تشكيل هيئة حاكمة : عدد أعضائها. 
- وجوب انعقاد جلسة القسم االقليمي االستئنايف من ثالثــة أعضـاء مـن 

بينهم الرئيس طبق القانون و إال كان احلكم باطال. 
باسم جاللة امللك 

بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
ــطة حماميـه  مبراكش بتاريخ 14 / 9 / 1965 السيد احلاج ابراهيم بن حممد بواس
ــاريخ 6 / 9 / 1965  األستاذ حممد بوستة طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 4430 و ت
ــوم صـدوره و  الصادر من احملكمة اإلقليمية مبراكش يف شأن عقار و املبلغ يف ي

املتضمن تصحيح حكم القاضي اخل. 
ـاريخ 14 /  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 373264 و ت

 .1965 / 9
و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعة مــن طـرف احملـامي 
املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف النقض السيد امحاد ابــن 

حمماد بواسطة حماميه األستاذ بنمنصور أمحد جوابا عن العريضة املذكورة. 
و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 

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 الشكل : 

ــوم 6 / 9 / 1965  حيث ثبت إعالم طالب النقض باحلكم املطعون فيه يف ي
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف احملــامي األسـتاذ حممـد 
ــوم 14 / 9 / 1965 و أدى عنـه  بوستة املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف ي
ــتوفيا ملقتضيـات الفصلـني  الوجيبة القضائية يف نفس اليوم فكان الطلب مس
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ــى املـؤرخ يف ثـاين ربيـع  الثامن و الثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعل
النبوي 1377 موافق 27 شتنرب 1957 – و لذا فهو مقبول شكال. 

و من حيث املوضوع : 
فيما خيص أسباب  طلب النقض. 

حيث يؤخذ من عناصر امللف أن طالب النقض- احلاج ابراهيم بن حممــد 
نايت باعبو الفالح سكناه بدوار العسكر معمل بلعيد مبراكش كليز ميلــك هـو و 
أخوه حلسن و والدتهما فاطنة الفدانني احملددين يف مقال الدعوى أجنزا إليــهم 
ــه حممـد بـن  باإلرث من موروثهم اخل، و منذ 16 عاما خلت رهنوا للمدعى علي
ــران املطلـوب يف النقـض  امحاد نيت الباشا الساكن بدوار اكدمي – كرنان – مق
ــة فداديـن مخسـة و احنصـر الـنزاع بـني  الفدانني املذكورين ضمن جمموع
ــة الـيت  املذكورين يف الفدانني فرفع طالب النقض دعواه إىل احملكمة املختص
ــواه و  انتهت إجراءاتها حبكمها بإلغاء دعوى املدعى لعدم إتيانه حبجة توافق دع
عدم احضاره الوكالة عن منوبيه اخل و استأنفه فحكمت حمكمة االستئناف هــي 
األخرى بإلغاء الدعوى و عدم استحقاقه ملا طلبــه يف مقالـه لثبـوت احلجـة 

للمدعى عليه اخل. 
و حيث طلب نقضه من احلاج ابراهيم املذكور بواسطة حماميــه األسـتاذ 

حممد بوستة لألسباب التالية : 
 1) اإلخالل مبقتضيات ظهري 8 / 12 / 1956. 

ــتئناف ليتـأتى للمجلـس  ينص الفصل 4 منه على وجوب حتديد أمد االس
األعلى مراقبة تقدميه يف األجل احملدد له. 

 2) اإلخالل مرة أخرى بظهري تنظيم حماكم القضاة حيث ينص الفصل 3 منه 
ــهم  على وجوب انعقاد جلسة القسم االقليمي االستئنايف من ثالثة أعضاء من بين
الرئيس و مبراجعة احلكم يوجد أن اهليأة اليت ناقشت القضية و أصدرت احلكــم 

فيها كانت مرتكبة من قاضيني اثنني فقط عوضا عن ثالثة اخل. 
 3) إهمال ذكر وجيبة االستئناف و مقدارها عدم االشارة إىل االداء أو عدمه 

اخل. 
ــى  و حيث تبني صحة ما نعته العريضة يف السبب الثاين من اإلخالل مبقتض
ــم االقليمـي مـن  الفصل 3 من ظهري 8 / 12 / 1956 بسبب انعقاد جلسة القس
قاضيني اثنني فقط عوضا عن ثالثة كما تـدل عليـه نسـخة احلكـم املرفقـة 

بالعريضة و حيث الذي أدى إىل خلل يف احلكم و بالتايل إىل بطالنه. 
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من أجله 
و بصرف النظر عن غريه من بقية الطعون. 

ــام القضـاة  قضى الس األعلى بنقض حكم االستئناف االقليمي ألحك
مبراكش الواقع حتت عدد 4430 املــؤرخ ب 6 / 9 / 1965 و بإحالـة القضيـة و 
ــن جديـد بـهيأة أخـرى و علـى  طريف النزاع على نفس احملكمة لتبت فيها م

املطلوب يف النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت قسم االســتئناف االقليمـي ألحكـام 

القضاة مبراكش إثر احلكم املطعون فيه أو بطرته. 
ـات  و به صدر احلكم باجللسة العلنية بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعة اجللس
العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمــة مرتكبـة مـن السـادة 
الرئيس رضا اهللا ابراهيم األلغي و املستشارين : حممد خليــل الـورزازي رشـيد 
ــر ممثـل النيابـة العامـة  املصلوت الطيب الفاسي عبدالغين املومى و مبحض
ــط السـيد أيب  احملامي العام موالي عبدالواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضب

بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 58 
الصادر يف 18 شعبان 1387 موافق 21 نونرب 1967 

قانون : واجب التطبيق 
ــانوين مل يلـغ العمـل بـه و  إعراض احملكمة يف حكمها عن تطبيق نص ق
استنادها يف حكمها إىل قانون مل يعهد هلا تطبيقه بنــص قـانوين يعـرض 

حكمها للنقض 
باسم جاللة  امللك 

بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
ــه  بتطوان بتاريخ 15 / 4 / 1966 السيد عبدالسالم بن الطاهر السفياين و من مع
ــدد 21 / 63  بواسطة حماميهم األستاذ حممد اجزناي طعنا يف احلكم االستئنايف ع
ــة بتطـوان يف شـأن  / 103 و تاريخ 19 / 2 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمي

عقار و املتضمن تأييد احلكم االبتدائي.  
ــاريخ 20 / 4  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 114 و ت

 .1966 /
و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعة مــن طـرف احملـامي 
املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف النقض السيد علــي بـن 
أمحد بوتغراصا بواسطة وكيله العديل السيد احلاج حممد بن العــريب السـدايت 

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

ـة  و بعد االطالع على تقرير املستشار السيد حممد اللبادي الذي تلي باجللس
العلنية. 

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العــام مـوالي عبدالواحـد 
العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكل : 

ــوم 19 / 2 / 1966  حيث ثبت رفع طاليب باحلكم املطعون فيه الصادر يف ي
ــتاذ حممـد  طلبهم بواسطة عريضة كتابية موقعة من طـــرف احملامي األس
اجزناي املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف يوم 15 / 4 / 1966 و أدوا عنــه 
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ــان الطلـب مسـتوفيا ملقتضيـات  الوجيبة القضائية يف يوم 20 / 4 / 1966 فك
الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعلى املؤرخ يف ثــاين 

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

فيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب طلب النقض املستدل بها : 
ـدد 6 / 4 / 65  من أن احلكم املطلوب نقضه استند على املرسوم امللكي ع
و على الفصول 135 – 210 و 226 من قانون املسطرة املدنية مع أنه اســتدالل يف 
ــها  غري حمله ألن قضايا األحوال الشخصية و العقار غري احملفظ إمنا يطبق علي

الظهري املنظم للمسطرة املتبعة لدى حماكم القضاة. 
بناء على البند األول من الفصل 13 من ظهري تأســيس الـس األعلـى – 

خرق القانون. 
 - 1 – 26 – و نظرا للفصل 3 من القانون رقم 364 املؤرخ يف 29 رمضــان 84 
ــة و كذلـك  65 الذي ينص يف فقرته األوىل على – أن النصوص الشرعية و العربي
القوانني املدنية و اجلنائية اجلاري بها العمل حاليا تصبح إىل أن تتــم مراجعتـها 
ـم 336  مطبقة لدى احملاكم املذكورة يف الفصل األول و نظرا للظهري الشريف رق
– 57 –1 الذي يقضي بإعادة تنظيم املسطرة املتبعة لدى حماكم القضاة املــؤرخ 

يف 23 مجادى األوىل موافق 16 دجنرب سنة 1957. 
حيث يتجلى من حكم قسم االستيناف االقليمي بتطــوان أنـه مبـين علـى 

الفصول 135 – 210 – 226 من قانون املسطرة املدنية. 
و حيث إن قانون املسطرة الواجب التطبيق لدى حماكم القضاة الشـرعيني 
هو الظهري رقم 336 -1 57 - 1 املشار له أعاله و قد استمر العمل بــه مبقتضـى 

الفصل الثالث من قانون 26 يناير سنة 1965 املشار له إىل أن تتم مراجعته. 
ــد اآلن و مل يقـع أي نسـخ للقوانـني  و حيث إن تلك املراجعة مل تتم حل
املعمول بها لدى االقسام االستئنافية التابعة للمحاكم اإلقليمية حىت يتاح لقســم 
ــطرة املدنيـة املؤرخـة يف 12  االستئناف االقليمي بتطوان أن يطبق قانون املس

غشت سنة 1913. 
و حيث إن قسم االستئناف االقليمي بتطوان قد خرق القانون بإعراضه عــن 
ــهد اليـه  تطبيق نص قانوين مل يلغ العمل به و استناده يف حكمه إىل قانون مل يع

تطبيقه بنص قانوين. 
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من أجله 
و بقطع النظر عن بقية أسباب الطعن األخرى املستدل بها. 

ـدد  قضى الس األعلى بنقض حكم قسم االستئناف االقليمي بتطوان ع
ـت يف  21 / 63 / 66 الصادر بتاريخ 29 شوال 85 موافق 19 / 2 / 1966 و إحالة الب
القضية من جديد على قسم االستئناف االقليمي بطنجة و بتحمل املطلــوب يف 

النقض الصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بتطوان إثر احلك

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
ــاد العراقـي و املستشـارين : رضـا اهللا  السادة رئيس الغرفة األوىل سيدي مح
ــة  ابراهيم االلغي حممد اللبادي عمر العراقي حممد بنسودة و مبحضر ممثل النياب
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 59 
الصادر يف 18 شعبان 1387 موافق 21 نونرب 1967 

إعذار : اإلعذار يف احلجة 
اإلعذار الكلي ال يغين عن اجلزئي و ال العكس 

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس األعلـى 
ــطة وكيلـهما  بالرباط بتاريخ 1966/7/25 السيد حممد بن املكي و من معه بواس
ــاريخ  العديل السيد حممد الشياظمي طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 407 / 65 و ت
ـغ يف  24 / 5 / 1966 الصادر عن احملكمة اإلقليمية ببين مالل يف شأن عقار و املبل
ــاضي و احلكـم مـن جديـد بعـدم  24 / 5 / 1966 و املتضمن نقض حكم الق

استحقاق املدعيني للمدعى فيه اخل. 
ــاريخ 30 / 5  و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 294 و ت

 .1965 /
و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 

املذكور. 
و بعد النداء على نائب طاليب النقض وحضوره و االستماع إليه. 

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

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العــام مـوالي عبدالواحـد 
العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكل : 

حيث ثبت إعالم طالب النقض املطعون فيــه يـوم 24 / 5 / 1966 فقـدم 
طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيــل العـديل السـيد حممـد 
الشياظمي املقبول للرتافع أمام الس األعلــى يف يـوم 25 / 7 / 1966 و أدى 
ــات  عنه الوجيبة القضائية يف يوم 30 / 5 / 1966 فكان الطلب مستوفيا ملقتضي
الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعلى املؤرخ يف ثــاين 

ربيع األول عام 1377 موافق 27 شتنرب سنة 1957 – و لذا فهو مقبول شكال. 
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و من حيث املوضوع : 
فيما يتعلق مبا استدل به الطالب  

ـي  حيث يتلخص من عناصر احلكم املطعون فيه أن املدعيني حممد بن املك
ــن أكضيـض قسـمة  و حممد بن دحان طلبا من املدعى عليه حرمة بن حممد ب
ــق  عرصة تازيتوت احملدودة تنص املقال و أجاب املدعى عليه بإنكار وجود ح
ــة 294  للمدعيني يف املدعى فيه و بعد إدالء املدعيني باللفيفية عدد 629 صحيف

عرضت على املدعى عليه فنفي كل حجة غري التصرف و بعد أن أعذر له. 
ــف يف البحـرية املوصوفـة  حكم القاضي برفع يد املدعى عليه عن النص
ــة عـدد 629  باملقال و استأنفه املدعى عليه و حيث كان املدعيان أدليا باللفيف
ــدد 658  صحيفة 294 و مل يسلمها املدعى عليه املستأنف و عارضها باحلجة ع

صحيفة 318 و بعد اإلعذار للطرفني و جوابهما بالنفي. 
ــدد بـالس و  أصدر قسم االستئناف حكمه بإبطال حكم القاضي ملا جت
ــة املدعـى  احلكم من جديد بعدم استحقاق املدعيني للمدعى فيه لرتجيح حج
ـه  عليه على حجة املدعيني يقدم التاريخ ألنها تضمنت أنه يتصرف يف املدعى في

منذ ثالثني سنة. 
و حيث إن طاليب النقض يطعنان يف احلكم االســتئنايف مبـا ورد يف السـبب 
ــة املسـتأنف  الثالث، من كون القسم رجح ملخالفتها حجة املستانف على حج
عليهما رغم بطالنها شرعا و قانونا و ذلك ملخالفتها للمقــال حـدودا و تسـمية 

يضاف لذلك أنه مل يقع اإلعذار لطاليب النقض يف حجة املستأنف. 
بناء على املادة الثانية خرق القواعد اجلوهرية للمرافعات مــن الفصـل 13 
ــام 1377 موافـق 27  من ظهري تأسيس الس األعلى املؤرخ يف 2 ربيع األول ع

شتنرب سنة 1957. 
ــطرة املتبعـة لـدى حمـاكم  و بناء على الفصل 15 من ظهري إعادة املس

القضاة و نظرا إىل أن اإلعذار الكلي ال يغين عن اجلزئي و ال العكس. 
ــا أدىل  حيث يتجلى من نسخة احلكم املطعون فيه أن قسم االستئناف حينم
املستأنف لديه باحلجة عدد 658 صحيفة 318 مل يعذر فيها للمستانف عليــهما و 
ــي و ال العكـس  إن كان قد أعذر للطرفني باإلعذار الكلي ألنه ال يغين عن اجلزئ
مما أدى بذلك إىل خرق قاعدة جوهرية من قواعد املرافعات و أدى بالتــايل إىل 

بطالن احلكم. 
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من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعون املستدل بها. 

ــة  قضى الس األعلى بنقض احلكم عدد 407 / 65 الصادر من احملكم
ــه سـنة 1966 و بإحالـة  اإلقليمية ببين مالل بتاريخ 3 صفر 1386 املوافق 24 ماي
ــة أخـرى و  القضية و طريف النزاع على نفس احملكمة لتبت فيها من جديد بهيئ

على املطلوب يف النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية ببين مالل 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 
اهللا ابراهيم االلغي عمر العراقي حممد اللبادي حممد بن سودة و مبحضر ممثــل 
النيابة العامة احملامي العام موالي عبدالواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبـط 

السيد أيب بكر القادري.  
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الغرفة االجتماعية 
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احلكم االجتماعي عدد 7 
الصادر يف 23 رمضان 1387 موافق 25 دجنرب 1967 

نفقة الولد : التحمل بها على سبيل الرجوع. 
حتقيق : يف وقائع القضية. 

ــى  - احلكم للمدعية بنفقة الولد ألن النفقة شرعت للنفوس.. و ميينها عل
أنها أنفقت بقصد الرجوع. 

- حملكمة املوضوع حق إجراء التحقيق يف وقائع القضية. 
باسم جاللة امللك 

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

ــن  بناء على طلب النقض املرفوع إىل الس األعلى من طرف اجلياليل ب
ــا  أمحد بطاطا بواسطة وكيله العديل حممد احلسوين بتاريخ 6 / 2 / 1967 طعن
ــة  يف احلكم االستئنايف عدد 594 / 66 و تاريخ 6 / 12 / 1966 الصادر من احملكم

اإلقليمية ببين مالل. 
و بناء على املذكرة الواردة من الطرف املطلوب يف النقــض رقيـة بنـت 
ــا عـن عريضـة طلـب  حسونة بواسطة وكيلها العديل العريب الشرقاوي جواب

النقض. 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 29 / 9 / 1967. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 11 دجنرب 1967. 

و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 
ـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد بن سودة الذي تل

باجللسة العلنية. 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامــة احملـامي العـام السـيد مـوالي 

عبدالواحد 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 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 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكال. 
و من حيث   املوضوع : 

فيما يتعلق مبا استدل به الطالب. 
ـونة  حيث يتلخص من عناصر احلكم املطعون فيه أن السيدة رقية بنت حس
وجهت دعواها على السيد اجلياليل بن أمحد بطاطا طالبة نفقة ولدهــا ملـدة 
ــها حكـم مـن طـرف  مخسة أعوام و أجاب املدعى عليه بأن القضية سبق في
ـده و أدىل  حمكمة االستئناف ببين مالل بعدم استحقاقها للنفقة ألنها منعته من ول
ـوده  بنسخة احلكم عدد 1821 يتضمن سقوط حضانة املدعية عن الولد و أن وج
عندها إمنا هو تربع منه و انتهت القضية حبكم قاضي النازلة بعـدم اسـتحقاقها 
ــأيد  لنفقة ابنها منه بناء على أنها اختلعت منه بنفقة الولد و على أنها استأنفته ف

من طرف حمكمة االستئناف فاكتسى احلكم قوة الشيء احملكوم به. 
ــتأنف مل ينصفـها  فاستأنفت املدعية هذا احلكم مصرحة بأن احلكم املس
ــواب  فسئل املستأنف عليه هل رجع إليه ولده فلم جيب بشيء و طلب منه اجل
ــه  عن مقال املدعية باإلقرار أو اإلنكار فلم يزد يف جوابه على أن الولد نزعته من
ــأخذ  املدعية، و أنكرت هي ذلك مدلية بلفيفية عدد 1360 تضمنت استدعاءه لي
الولد فعرضت عليه فلم حيسن (كذا) جوابا و سئلت هل كانت تنفق على سـبيل 
ــوع و بعـد  احلسبة أو على سبيل الرجوع فأجابت بأنها أنفقت على سبيل الرج
ــال  اإلعذار األخري للطرفني و جوابهما بالنفي أصدر قسم االستئناف حكمه بإبط
ــذي رجـع إليـها بعـد  حكم القاضي و احلكم من جديد للمدعية بنفقة الولد ال
ــدة  احلكم عليها بإسقاط  حضانتها ألن النفقة شرعت للنفوس و قدرتها عن امل
ــها أنفقـت  املذكورة باملقال بأربعمائة و مخسني درهما و بيمني املدعية على أن

بقصد الرجوع. 
ــا  و حيث إن طالب النقض يطعن يف احلكم االستئنايف بأنه أجاب جوابا كافي
ــة  و هو احلكم عدد 1014 املتضمن فسخ حضانة مفارقته "املدعية" و عدم نفق
ــبقته أحكـام  الولد املدعى يف نفقته و بأن احلكم على طالب النقض بالنفقة س

عديدة من نفس الغرفة بعدم استحقاق املدعية النفقة. 
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ــم  لكن حيث إن الذي باإلجراء هو أن طالب النقض أجاب مبا تضمنه احلك
عدد 1821 و هو ال يتضمن اجلواب عن النفقة يف املدة املعينة باملقال لذا كــان 

الطعنان أعاله ال يرتكزان على أساس. 
و فيما يرجع لطعنه بقوله : أما سؤال غرفة االستئناف املرأة هــل حتملـت 

بالنفقة بقصد الرجوع فهذا تلقني منها. 
ــذا كـان  حيث إن حملكمة املوضوع حق إجراء التحقيق يف وقائع القضية ل

السبب ال يرتكز على أساس. 

من أجله 
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 اهليئة احلاكمة مرتكب
ــودة  السادة : رئيس الغرفة رضا اهللا ابراهيم األلغي و املستشارين : حممد بن س
ــن الطيـب العلـوي و مبحضـر  رشيد املصلوت حممد خليل الورزازي حممد ب
ـن  احملامي العام موالي عبدالواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلس

أزروال. 
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احلكم االجتماعي عدد 9 
الصادر يف 8 شوال 1387 موافق 8 يناير 1968 

تعليل : اخلطأ فيه 
- اخلطأ يف التعليل ينزل منزلة انعدامه 

- ما جاء يف احلكم االستئنايف كتعليل ال يسانده القدر املســطور يف احلكـم 
االبتدائي مما كان به فاسد التعيل. 

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 حممد بــن 
ــي بتـاريخ 21 / 7 /  امليلودي السلطاين بواسطة وكيله العديل عبداجلليل العلم
ــاريخ 29 / 11 / 1965  1966 طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 8203 / 986 / 65 و ت

الصادر من احملكمة اإلقليمية بالبيضاء. 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 14 / 11 / 1967. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 25 دجنرب 1967. 

و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 
ــذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عمر العراقي ال

باجللسة العلنية. 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العــام السـيد عبدالواحـد 

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

من 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 
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ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طلب النق
فإن الطلب مقبول شكال. 

و من حيث املوضوع  : 
فيما يتعلق مبا استدل به الطالب. 

ــة بنـت بوشـعيب البيضـاوي  حيث تتلخص القضية يف طلب املرأة حليم
بتاريخ 23 يوليوز 1964 من السيد حممد بن امليلودي أن يؤدي ما توفر بذمته عــن 
ــرباير 1964 و آخرهـا يوليـوز  نفقة ابنته منها وفاء اليت مدتها ستة أشهر أوهلا ف
1964 من حساب مخسني درهما يف الشهر اتمع يف ذلك 300 درهــم و واجـب 
ـم  الكسوة و الغطاء و الوطاء السنوي 100 درهم ج 600 درهم و من احملكمة احلك
ــع صـائر الدعـوى و  عليه بذلك مع ما عسى أن يتوفر عليه إىل غاية التنفيذ م
التنفيذ املؤقت و بتاريخ فاتح دجنرب 1964 أضافت لذلك مقاال تطلــب فيـه أن 
ــة  يؤدي هلا نفقة البنت ملدة ثالثة أشهر 150 درهما و بأن يقيد البنت بدفرت احلال
ـهر  املدنية و بأن هلا أجرة دين احلضانة عامني و نصف حبساب 10 دراهم يف الش
اجلميع 300 درهم و بتحلمه صائر الدعوى و التنفيذ املوقــت و انتـهاء اإلجـراء 
ــى املدعـى عليـه بـأن يـؤدي  حبكم قاضي النازلة بتاريخ 26 يوليوز 1965 عل
ــال اإلضـايف فـاتح  للمدعية نفقة البنت وفاء من 10 مارس 1964 إىل تاريخ املق
ــقط مـن  دجنرب 1964 حبساب 50 درهما شهريا مبا يف ذلك أجرة احلضانة و يس
ــأن يـؤدي هلـا  القدر املذكور 235 درهما اليت حازتها املدعية يبقى 204،59 و ب
ــدا  واجب الكسوة عن البنت يف املدة املذكورة مبا قدره 100 درهم و بإلغاء ما ع
ذلك و بالتنفيذ املؤقت و بتحمله صائر الدعــوى 8،45 حكمـا حضوريـا معلـال 
ـارس 1964  باعرتاف املدعى عليه بعدم أدائه للمدعية نفقة البنت املذكورة من م
وأجرة حضانتها كذلك و بأن املدعى عليه أدىل بنسخة حكم ابتدائي عــدد 3178 
ــني درهمـا  تاريخ 1964/3/9 متضمنا احلكم عليه بالنفقة و أجرة احلضانة مخس
ــا  بإدراج الكسوة و الغطاء و الوطاء حبساب 60 درهما يف السنة و بأنه مل يثبت م
ــن قـابض التوثيـق  يوجب تغيري الفرض املذكور و بأن املدعية أدلت بشهادة م
ـة  بالبيضاء تاريخ 16 يناير 1965 تشهد بأن املدعى عليه بقي بذمته للمدعية النفق
ــهر و عـرض  من شهر غشت 1963 إىل متم يناير 1965 حبساب 50 درهما يف الش
ـا  على املدعى املومأ إليه معللة طلبها بأنه كان يؤدي سابقا نفقة البنت 50 درهم
و أن املستأنف ضده يتقاضى راتبا ال بأس به و هي تنفق أمواال طائلة مــن أجـل 
ــن أجلـها و بـأن واجـب  معيشة البنت و كسوتها و تضحي حبياتها و شبابها م
ــادة يف النفقـة و  احلضانة واجب على املستأنف ضده طالبة إلغاء احلكم و الزي
احلضانة و بعد استدعاء املستأنف عليه و توصله باالســتدعاء و مل حيضـر ال 
ــتأنف  بنفسه و ال بواسطة من ينوب عنه أصدر قسم االستئناف حكمه على املس
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ـرة  ضده بأن يؤدي للمستأنفة نفقة بنته وفاء حبساب مخسة دراهم يف اليوم و ألج
ــاضي بانيـا علـى أن  حضانتها مخسة عشرة درهما تعديال و توضيحا حلكم الق
ــت  املستأنف عليه مل حيضر بعد استدعائه ليعذر له رغم توصله و على أن البن
قد كربت يف سنها على تاريخ الفرض املشار إليه عدد 896 املــؤرخ بنونـرب 1962 
املتضمن بأنه فرض على املستأنف عليه حبضانة بنته من املستأنفة املذكــورة 
عشرة دراهم يف الشهر و بناء على أن القدر احملكوم به للنفقة و احلضانة الــذي 

هو مخسة دراهم يف اليوم ال بأس به. 
ــبب األول مـن أن  و حيث إن الطالب يطعن يف احلكم االستئنايف مبا يف الس
ــا  قضاءه عليه بأداء مخسة دراهم يوميا نفقة عن ابنته وفاء و مخسة عشر درهم
شهريا أجرة عن حضانتها بعلة أن القدر احملكوم به ابتدائيــــا للنفقــــة و 
احلضانة الذي هو مخسة دراهم يف اليوم البأس به تعليل خاطئ ال يســتند علـى 
ــة البنـت  أساس الواقعية، و الواقع أن قاضي الدرجة األوىل قضى للمدعية بنفق

وفاء من حساب مخسني درهما يف الشهر ال مخسة دراهم يف اليوم. 
ــؤرخ يف  بناء على الفصل الثالث عشر من ظهري تأسيس الس األعلى امل

ربيع األول 1377 يف بنده اخلامس (عدم ارتكاز احلكم على أساس). 
و نظرا إىل أن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه. 

و حيث يتجلى من نسخة احلكم املطلوب نقضه و أوراق  امللف أن قـاضي 
الدرجة األوىل قضى على املستأنف عليه حممد بن امليلودي بأن يؤدي ملفارقتــه 
ـهر  حليمة بنت بوشعيب البيضاوي عن نفقة ابنته منها وفاء مخسني درهما يف الش

و مل حيكم هلا بأكثر من ذلك و مل حيكم هلا خبمسة دراهم يوميا. 
ــل حيـث قـال أن القـدر  و حيث إن ما جاء يف احلكم املطعون فيه كتعلي
ــم يف اليـوم ال بـأس بـه ال  احملكوم به للنفقة و احلضانة الذي هو مخسة دراه
يسانده القدر املسطور يف احلكم االبتدائي و حيث الذي صح به ما نعاه طــالب 

النقض و أصبح احلكم بسببه فاسد التعليل مما أدى إىل بطالنه و نقضه. 

من أجله 
و بصرف النظر عن بقية األسباب. 

ــم عـدد 8203 الصـادر عـن غرفـة  قضى الس األعلى بنقض احلك
االستئناف بالبيضاء بتاريخ 29 نونرب 1965 و بإحالة القضية على نفــس احملكمـة 

لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وبتحمل املطلوبة يف النقض بالصائر. 
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كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت قسم االســتئناف االقليمـي ألحكـام 
القضاة بالبيضاء 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
ــارين : عمـر العراقـي،  السادة رئيس الغرفة رضا اهللا ابراهيم األلغي و املستش
عبدالسالم احلاجي، حممد اللبادي، حممد بن سودة و مبحضر احملــامي العـام 
السيد موالي عبدالواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن ازروال.  
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احلكم االجتماعي عدد 14 
الصادر يف 8 شوال 1387 موافق 8 يناير 1968 

محل : علم به – طرق العلم. 
ــاحلمل أو بـالوضع عـدم  ال يلزم من عدم إعالم املدعية املدعى عليه ب

علمه به إذ أن طرق العلم متعددة. 
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 طــرف ارحيمـو 
بنت على املصوري بواسطة وكيلها العديل احلاج حممد بــن العـريب السـدايت 
ـاريخ 8 /  بتاريخ 7 / 2 / 1967 طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 290 / 374 / 66 و ت

12 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية بطنجة. 

ــض حلسـن بـن  و بناء على املذكرة الواردة من الطرف املطلوب يف النق
محادي التمسماين بواسطة حماميه األستاذ ادريــس كمـال التـازي جوابـا عـن 

عريضة طلب النقض. 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 1967/10/26. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 25 دجنرب 1967. 

و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 
ـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد بن سودة الذي تل

باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 

من حيث الشكل : 
ــاين عشـر مـن ظـهري  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس األعلى. 
حيث تفيد أوراق  امللف أن طلب النقض قدم حسب املســطرة القانونيـة 
املبينة يف الفصول أعاله مراعي فيه األجل احملدد لطلبات النقض ألداء الوجيبة 



                        

ص 66جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  2 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــب النقـض،  فـإن  القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طل
الطلب مقبول شكال. 

و من حيث  املوضوع  : 
فيما يتعلق مبا استدلت به الطالبة : 

حيث يتلخص من عناصر احلكم املطعون فيه أن السيدة رحيمو بنت علــي 
ــه أداء نفقتـها مـن  املصوري ادعت على مفارقها احلسن بن محادي طالبة من
تاريخ طالقها و هو 22 / 6 / 1965 إىل تاريخ وضعها ألنه طلقــها و هـي حـامل 
ــى عليـه مـرارا  حسب املقال املؤرخ ب 22 أكتوبر 1965 و بعد استدعاء املدع
متعددة أجاب وكيله بأن احلمل املدعى به ينفيه و ال يعرتف به معتمدا يف ذلــك 
على أنه مل ميسها يف الطهر الذي طلقها فيه و صرح وكيل املدعية والدهــا بـأن 
بنته ولدت يوم اجلمعة فاتح أبريل 1966 و بأنه مل يعلم املدعــى عليـه بـاحلمل 
ـا  الذي عند مطلقته إال يف فاتح تقييد املقال مث رجع و قال أنه مل يعلمه قط و إمن
قيد به الدعوى و انتهى اإلجراء حبكم القاضي باللعان الطرفــني بنـاء علـى أن 
ــها  للزوج أن يلتعن بنفي محل زوجته و ولدها ألن املدعية اعرتفت بواسطة وكيل
أنها مل تعلم املدعى عليه باحلمل الذي كان بها و إمنا قيد به الدعوى ســيما و أن 
ــل و ال  الطالق عدد 228 الذي أدىل به وكيلها والدها مل يقع فيه التعرض ال للحم
ــى  للشك، و على أن الشارع أباح للزوج مالعنة زوجته لنفي احلمل أو الولد و عل
ــى  أن املدة الواقعة بني الطالق و الوضع كافية يف حلوق الولد باملطلق و ال ينتف

عنه إال بلعان و عمال بالفصل 91 من مدونة األحوال الشخصية. 
ــائال أن املدعـى عليـه  و استأنفه وكيل املدعية العديل احلاج الودراسي ق
ــه  تزوج باملدعية و بىن بها و بقي معها مدة مث طلقها و ادعى أن احلمل ليس من
ــد  مث أصدرت الغرفة االستئنافية حكمها بتأييد احلكم االبتدائي بناء على أن الول
ـى  املطلوب نفقته هو الحق بأبيه شرعا و ال ينتفي عنه إال بلعان و على أن املدع
عليه ادعى أنه مل ميسها يف الطهر الذي طلقت فيه و ال علم له باحلمل إال وقــت 

الدعوى و ذلك خمول له اللعان و ملوافقة النصوص الشرعية. 
ــم  و حيث إن وكيل طالبة النقض يطعن يف مجلة أسباب عريضته بأن احلك
املطعون فيه يقول :"و حيث إن الولد املطلوب نفقته هو الحق بأبيه شــرعا و ال 
ينتفي عنه إال بلعان" يالحظ أن احلكم املذكور يعرتف بأن الولد الحق بأبيه غــري 
أنه ال ينتفي إال بلعان. و حيث إن اللعان مل يبق له اآلن أي مفعول اخل – نظـرا إىل 

أن للقضية مساسا بالنظام العام. 
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ـؤرخ ب  بناء على مقتضيات الفصل 13 من ظهري تأسيس الس األعلى امل
ــرا إىل أن  2 ربيع األول 1377 املوافق 27 شتنرب 1957 عدم وجود املوجبات و نظ

التعليل الفاسد مبثابة انعدام التعليل. 
ـد  حيث إن إجراءات الدعوى املسطرة باحلكمني االبتدائي و االستئنايف ال تفي
إال أن املدعى عليه املطلوب يف النقض أجاب بعد تلكؤ و مماطلــة عـن مقـال 
ــها يف  املدعية بأن احلمل املدعى به ينفيه و ال يعرتف به معتمدا على أنه مل ميس
الطهر الذي طلقها فيه و ليس يف اإلجراء ما يفيد صراحة أن املدعى عليه أجاب 
بأنه مل يعلم باحلمل أو بالوضع إال عند وقوفه على تقييد الدعوى عليه-بقطــع 
ـوى  النظر عن تصريح وكيل املدعية"بـأنها مل تعلمه باحلمل وإمنا قيدت به الدع
ــة عليـه بـاحلمل أو  بدون أن تعلمه باحلمل" ألنه ال يلزم من عدم إعالم املدعي
بالوضع علمه به إذ أن طرق العلم متعددة ال سيما أن الدعوى مبا ذكــر قيـدت 
عليه يف 22 أكتوبــر 65 و هـو يتلكـأ يف اجلـواب عنـها إىل 11 أبريـل 66 بعـد 
ـه  استدعاءات كما أنه ليس يف االجراء ما يدل على أن املدعى عليه رتب على نفي

احلمل طلبه باللعان من أجله.  
و حيث إن احملكمة رغما عن ذلك كلــه حكمـت بالتعـان الطرفـني مـع 
ــه ادعـى  تصرحيها بأنه أمر خطري مستندة يف مجلة حيثياتها إىل أن املدعى علي
ــوى و  أنه مل ميسها يف الطهر الذي طلقت فيه و ال علم له باحلمل إال وقت الدع
ذلك خمول له اللعان و احلالة أنه ليس يف اإلجراء ما يقطع بكون املدعى عليــه 
ــه  أجاب هو نفسه أو نائبه "بأنه ال علم له باحلمل إال وقت الدعوى" و إمنا انتزعت
احملكمة من أقوال وكيل املدعية – و ال يلزم من ذلك عدم علمه ملا بني أعــاله 
كما أنه ليس يف اإلجراء ما يدل على أنه رتب على نفيه احلمــل طلـب االلتعـان 
ــة الـيت  بسببه، و ال أن املسطرة املتبعة جرت يف هذا الشأن مما كانت معه العل
ــطر يف اإلجـراء  ارتكز عليها احلكم املطعون فيه علة فاسدة ال تستند إىل ما س

الصحيح. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعون املستدل بها.  

ـادر  قضى الس األعلى بنقض احلكم عدد 290 / 374 / 66 / 1998 الص
من قسم االستئناف بإقليمية طنجة بتاريخ 1966/12/8 و بإحالة القضية و طــريف 
النزاع على قسم االستئناف بإقليمية تطوان ليبــت فيـها مـن جديـد و علـى 

املطلوب يف النقض بالصائر. 
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كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت قسم االســتئناف االقليمـي ألحكـام 
القضاة بطنجة 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
ــن سـودة،  السادة رئيس الغرفة رضا اهللا ابراهيم األلغي و املستشارين: حممد ب
ــوالي  عبدالسالم حاجي. عمر العراقي. حممد اللبادي و مبحضر احملامي العام م

عبدالواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن أزروال. 
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احلكم االجتماعي عدد 62 
الصادر يف 27 ربيع األول 1388 موافق 24 يونيو 1968. 

دعوى الزور : إيقاف الدعوى 
تقضي القاعدة القانونية أن اجلنائي يوقف املدين. 

باسم جاللة امللك 
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 طــرف حممـد بـن 
ـاريخ 28 / 12 / 1967  علي جدوب بواسطة حماميه األستاذ عبدالرحيم بوعبيد بت
ــاريخ 7 / 11 / 1966 الصـادر مـن  طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 220 / 64 و ت

احملكمة اإلقليمية بالرباط.  
ــة بنـت  و بناء على املذكرة الواردة من الطرف املطلوب يف النقض راضي
حممد الشرقاوي بواسطة وكيلها العديل السيد حممد عاكف الشياظمي جوابا عن 

عريضة طلب النقض. 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 25 / 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 وعدم حضورهما. 

ــذي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عبد الغين املومى ال
تلي باجللسة العلنية.  

ــة العـام السـيد ابراهيـم قـدراة و  و على مستنتجات جناب وكيل الدول
االستماع إليه باجللسة العلنية. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكل : 

ــاين عشـر مـن ظـهري  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث
تأسيس الس األعلى.  
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حيث تفيد أوراق  امللف أن طلب النقض قدم حسب املســطرة القانونيـة 
ــل احملـدد لطلبـات النقـض و أداء  املبينة يف الفصول أعاله مراعي فيه األج
الوجيبة القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طلب النقــض 

فإن الطلب مقبول شكال. 
و من حيث املوضوع  : 

فيما خيص ما جاء يف الوسيلة األوىل املستدل بها. 
بناء على القاعدة القانونية اليت تقضي بأن اجلنائي يوقف املدين. 

ــرقاوي طلبـت  حيث يؤخذ من احلكم املطلوب نقضه أن راضية بنت الش
ــا و  احلكم على جدوب حممد الزموري حلسن املعاشرة ورد حوائجها اليت أخذه
ــن تسـعة أشـهر و  ستمائة درهم مرتتبة عن نفقتها و صرحت بأنها حامل منه م
ــة  أجاب املدعى عليه بـأنه اتصل بها ليلة واحدة و أنكر الزوجية فأدلت املدعي

مبوجب عدد 288 فلم يسلمه. 
فحكم القاضي بإلغاء الدعوى و أحال القضية على النيابة العامة للمتابعــة 

اجلنائية. 
ـدم أداء  و استأنفت املدعية هذا احلكم و حكم فيه بعدم قبول االستئناف لع
ــى أن  الواجب كامال و طلب النقض يف القضية و نقضها الس األعلى بناء عل

احملكمة مل تكلف املستأنفة بإمتام الواجب القضائي. 
ــها مـن جديـد بثبـوت  و أحيلت القضية على نفس احملكمة اليت بتت في
الزوجية بني املتداعيني و بلحوق البنت جميدة باملدعى عليه بناء على الواجــب 
املدىل بها من طرف املدعية عدد 571 و عدد 348 و عــدد 324 و عـدد 484 و 
ــة و بنـاء علـى أن  بناء على أن املستأنفة قصرت استئنافها على فصل الزوجي
املستأنف عليه مل يدل بالتوصيل الذي يفيد تقييده لدعوى الــزور يف املوجـب 
عدد 324 إال بعد ثالثة أيام على األجل املضروب له و بناء على أن القاضي كــان 
ــى  عليه أن يسأل املدعية هل يف إمكانها تعويض من رجع من شهودها و بناء عل
ــن عـدد  أن املوجب املدعى فيه الزور مستوف للشروط و مؤكد ملوجبني آخري

338 و عدد 484 نقضا حلكم القاضي. 

و حيث إن احملكمة بنت حكمها على عدم إدالء املستأنف عليه مبــا يثبـت 
ــام علـى الشـهر  أداءه الواجب القضائي عن دعوى الزور إال بعد مرور ثالثة أي
ــوز  املضروب له إلثبات ما ذكر حسب التوصيل املدىل به لديها و املؤرخ 26 يولي
1965 كما بنت حكمها على قرارها بعــدم قبـول دعـوى الـزور الـذي أعلنتـه 

للمستأنف عليه 30 مارس 1966. 
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ــب القضـائي  و حيث إن احملكمة ثبت لديها أن املستأنف عليه أدى الواج
ــأ ذات  عن دعوى الزور باحملكمة املختصة و رغم ذلك اعتربت نفسها عن خط
ــه  الصالحية للبت يف دعوى الزور فقررت عدم قبوهلا رد كون املستأنف علي
مل يؤد الواجب القضائي عن دعوى الزور إال بعد مرور ثالثة أيــام علـى الشـهر 
ــا هـذا البـت يف جوهـر  املضروب له لتقييد دعوى الزور و فرعت على قراره
ـة  الدعوى دون إشارة يف حكمها إىل نتيجة الدعوى اجلنائية املنشورة أمام احملكم
ذات االختصاص األمر الذي كان معه احلكم املطعون فيه غري مرتكز على أساس 

قانوين. 

من أجله 
و بصرف النظر عن باقي وجوه الطعــن. 

قضى الس األعلى بنقض احلكم املطعون فيه و بإحالة القضية علـى 
ــة يف  إقليمية مكناس لتبت فيها من جديد طبق القواعد الشرعية و على املطلوب

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

القضاة بالرباط إثر احلكم املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ـه و  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة يوم
كذلك يوم جلسة املرافعات بتاريخ 20 ماي سنة 1968 من رئيس الغرفــة السـيد 
ـورزازي.  عبداهللا املالقي و املستشارين السادة : عبدالغين املومى، حممد خليل ال
ــيد  حممد بن خيلف عبدالسالم احلاجي و مبحضر جناب وكيل الدولة العام الس

ابراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلسن ازروال.  
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احلكم االجتماعي عدد 64 
الصادر يف 4 ربيع الثاين 1388 موافق 1 يوليوز 1968 

إعـذار : حجة تامــة 
جيب اإلعذار يف كل حجة تامة وقع اإلدالء بها و كذلك جيب رد حيثيــات 

احلكم الذي حكم بضده. 
باسم جاللة امللك 

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

ــامل بـن  بناء على طلب النقض املرفوع إىل الس األعلى من طرف بنس
ـاريخ  أمحد بن عبداهللا الفاسي بواسطة وكيله العديل السيد عبد املالك الغريب بت
ــم االسـتئنايف عـدد 11.860 و تـاريخ 1966/7/19  17 / 9 / 1966 طعنا يف احلك

الصادر من احملكمة اإلقليمية بفاس. 
ــض اهلـادي بـن  و بناء على املذكرة الواردة من الطرف املطلوب يف النق
احلاج عبدالقادر العامري بواسطة حماميه األستاذ ادريس املراكشي جوابــا عـن 

عريضة طلب النقض. 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 29 يناير 1968. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 20 ربيع األول عام 1388 موافق 17 يونيه 1968. 

و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 
ــذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عمر العراقي ال

باجللسة العلنية. 
و على مستنتجات ممثل النيابة العامــة احملـامي العـام السـيد مـوالي 

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

من حيث  الشكل : 
ــاين عشـر مـن ظـهري  بناء على مقتضيات الفصول الثامن و التاسع و الث

تأسيس الس األعلى. 
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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. 
من حيث املوضوع  : 

ـادر  و حيث إن القضية تتلخص يف ادعاء بنسامل بن عبداهللا بن احلاج عبدالق
الفاسي على اهلادي املدعى عليه أن يؤدي له نفقة ابنته لطيفــة مـن مفارقتـه 
ــين عشـر  عائشة بنت حممد بن الطاهر و اليت هي ربيبة املدعى عن مدة من اث
سنة أوهلا يوليوز 1950 من حساب ثالثة دراهم يف اليــوم لقيامـه بنفقـة البنـت 
ــها واجبـة علـى  املذكورة مع توابعها املدة املشار إليها بقصد الرجوع إذ نفقت
ــق علـى البنـت  والدها، و جواب املدعى عليه أوال بإنكار أن يكون املدعى أنف
ــان هـو  املذكورة و أن بنته كانت دائما ترتدد بينه و بني والدتها املفارقة و أنه ك
القائم بها يف غالب األحوال رغم اإلشهاد الواقــع بينـه و بـني والدتـها و إدالء 
ــائدة  املدعى بعدلية عدد 1102 تثبت أن لطيفة بنت املدعى عليه كانت على م
ـه  املدعى مبستند املخالطة و ااورة و جواب املدعى عليه ثانيا بعد اإلعذار ل
يف املدىل فيه بأن البنت املدعى يف نفقتها كانت حتت إنفــاق والدتـها مبقتضـى 
ـخة  اإلشهاد عدد 298 املؤرخ بتاريخ الطالق فجدد إنكار إنفاق املدعى و أدىل بنس
ـى  منه و بإفتاء علمي و بعد اإلعذار األخري حكم قاضي الدرجة األوىل على املدع
ــن  باليمني على أنه أنفق بنية الرجوع و بعد حلفه يستحق ما أنفقه على ربيبته م
مال والدها املوسر و إن نكل سقط حقه، بانيا حكمه على أن جــوايب املدعـى 
عليه خالف أحدهما اآلخر إذ جوابه األول مضمنه إنكار إنفــاق املدعـى علـى 
البنت و أنه القائم بها و جوابه الثاين يفيد أن والدتها هي املنفقة عليها مبقتضــى 
ــه ال ينـازع املدعـى يف  اإلشهاد و قد رجع عن هذا على لسان مفتيه إذ ذكر أن
ـع و  اإلنفاق على البنت ألن نفقتها ساقطة عليه واجبة على والدتها مبقتضى اخلل
ــب عـديل و  ذلك إقرار و تسليم لإلنفاق املدعى به و على أن اإلنفاق ثبت مبوج
ــه مـن  على أن كال من الطالق و الفتوى ال خيلصان املدىل بهما من أداء ما بذمت
النفقة إذ رسم اخللع خال من ذلك و ما تضمنه الرسم ارد وعــد بـالتحمل و 
ــا و  ليس بتحمل إذ ليس فيه ما يفيد أنها طلبت منها البنت و ارتأت بقاءها عنده
ــى  التزمت بنفقتها و على أن نفقة البنت على والدها حىت يدخل بها الزوج و عل
ــني اإلنفـاق  أن املنفق على الصغري له الرجوع على والد املنفق عليه املوسر ح
ــوع إال إذا  بيمينه أنه أنفق بقصد الرجوع و على أن كونها ربيبة ال مينعه من الرج
ــم االسـتئناف مبكنـاس و  التزم بذلك و بعد استئناف املدعى عليه احلكم لقس
حكمه بإلغاء دعوى املدعى لسكوته املدة املذكورة مع وجود والدها و حضــوره 
ــد فـرض أو  و احملكمة مفتوحة و لعدم إدالئه مبا يدل على نية الرجوع من تقيي
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ــق حسـبة و رعيـا لتبـادل  استدعاء أو أي شيء و حيث الذي يدل على أنه أنف
اإلحسان بني الزوجني غالبا و احلكم للغالب و لعدم وجود شرط الرجوع بالنفقة 
ــة الرجـوع بالنفقـة حيـث صـرح وكيلـه  على املنفق يسر األب أو اإلبن و ني
الصنهاجي بأن احلامل ملنوبه على القيام بطلب النفقة هو اإلصــرار مـن والـد 
ــوع و  البنت على انتزاعها منها و هو يف معىن قوله أن منوبه مل ينفق بقصد الرج
ـه و  تصرحيه أن والد البنت كان حتت إنفاق والده و املكلف مؤاخذ بإقراره كوكيل
ــة علـى  بعد نقض الس األعلى احلكم املذكور ألجل اإلعذار و إحالة القضي
ــظ  حمكمة إقليمية فاس بعد اإلعذار األخري و جوابه بإلغاء دعوى املدعى و حبف
حقه يف تقييد دعوى على من جيب بانيا حكمه على أن نفقــة البنـت املذكـورة 
ـة  أصبحت بعد مضي سنتني من تاريخ 26 رجب عام 70 موافق 3 ماي 1953 واجب
ـة  على والدتها املتحملة بنفقتها و هي املرأة عائشة بنت حممد بن الطاهر و زوج
املدعى و هي اليت التزمت به طبقا للفصل 231 من املدونة بدال من والد البنــت 
و هواملستأنف الذي مل يبق متحمال باإلنفاق على البنت املذكــورة و أن توجيـه 
الدعوى على والد البنت يف غري حمله إذ على املستانف عليه املدعــى األصلـي 

توجيه الدعوى على زوجه املتحملة بنفقة بنته لطيفة. 
و حيث إن العريضة استندت إىل وجوه الطعن اآلتية الوجـه األول التعليـل 
الناقص و عدم االرتكاز على أساس قانوين إذ احلكم املطلـوب نقضـه اقتصـر 
ــم و ال أن يتحمـل  على إلغاء احلكم االبتدائي من غري أن يتعرض حليثيات احلك
أعباء اجلواب عنها مع أنه مرتكز على موجبات شرعية و مقتضيــات قانونيـة و 
فقهية مما جيعل احلكم ناقص التعليل و غري مرتكز على أســاس الوجـه الثـاين 
ـة  التناقض و عدم االرتكاز على أساس قانوين إذ من املعلوم أن نفقة األوالد واجب
على اآلباء ال على األمهات إال إذا وقع حتمل من طرف األم فيعمــل بـه و األم يف 
ــت البنـت لـدى  النازلة حتملت مدة عامني اثنني كما برسم اخللع و بعدها بقي
ــأن هـذا التحمـل يسـتمر  املدعى بوصف ربيبة و احلكم املطعون فيه صرح ب
ــات احلكـم و رسـم  مفعوله و بعد انقضاء مدته فهذا التناقض صريح بني حيثي
التحمل الذي ارتكز عليه تلك احليثيات و هذا التناقض بني حيثيــات احلكـم و 
رسم اخللع احملتج به جيعل احلكم غري مرتكز على أساس الوجه الثــالث خـرق 
ــه  مقتضيات ظهري إعادة تنظيم املسطرة الشرعية فقد قرر احلكم املطعون في
ــة بالنفقـة  على أن املدعى كان عليه أن يوجه الدعوى يف أول األمر إىل املتحمل
اليت هي األم لكنه أغفل اإلشارة إىل الفصول و أجابت مذكرة اجلواب عن الوجه 
ــة البنـت و  األول بأن احلكم ركز قضاءه على ثبوت حتمل مفارقة العارض بنفق
على هذا التحمل يعفى العارض من كل إنفاق و على أن ما يف الرســم املذكـور 
حتمل و ليس وعدا و على أن توجيه الدعوى على العارض كان يف غــري حملـه و 
ــه الثـاين  كان الواجب توجيهها على املفارقة باعتبار انها املتحملة و على الوج
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ــات  بأن التناقض الذي ميكن أن يعرتيه هو التناقض بني أجزاء احلكم أو بني حيثي
ــم و كـل مـا يف األمـر أن احملكمـة  و منطوقه و هذا شيء ال وجود له يف احلك
املصدرة هلذا احلكم ارتأت رسم اخللع يلزم مفارقة العارض ال العارض نفســه 

باإلنفاق و عن الوجه الثالث بأن العارض مل يبني أي فصل وقع خرقه. 
بناء على الفقرة اخلامسة من الفصل الثالث عشــر مـن ظـهري تأسـيس 
الس األعلى املؤرخ يف ثاين ربيع النبوي 1377 موافــق 27 شـتنرب 1957 عـدم 

املوجبات و عدم االرتكاز على موجب قانوين. 
ــها و وجـوب رد  و نظرا إىل وجوب اإلعذار يف كل حجة تامة وقع اإلدالء ب

حيثيات احلكم الذي حكم بضده. 
ــارض مـن نقصـان  فيما يتعلق بالسبب الثاين بل األول الذي استدل به الع
التعليل و عدم االرتكاز على أساس قانوين حيث اقتصر احلكم على إلغاء احلكـم 
ــه  االبتدائي من غري أن يتعرض حليثياته و ال أن يتحمل أعباء اجلواب عنها مع أن
ــا جيعـل احلكـم نـاقص  مرتكز على موجبات شرعية و مقتضيات قانونية مم

التعليل و غري مرتكز على أساس. 
ـرض  حيث يتجلى من نسخة احلكم املطلوب نقضه أن حمكمة اإلحالة مل تع
ــم القـاضي  على املستأنف عليه رسم اخللع و التحمل عندما أرادت إبطال حك
ليجيب عنه مبا ظهر كما أنه ليس يف احلكم ما يفيد تضمينه بأمجعــه و أنـها مل 
ـل و  تتعرض حليثيات حكم القاضي اليت استند إليها مما جعل احلكم ناقص التعلي
ــك قـررت اهليـأة  غري مبين على أساس و أدى بالتايل إىل إبطاله و نقضه و لذل

السالفة الذكر ما يلي : 

من أجله 
قضى الس األعلى بنقض احلكم املطلوب نقضــه و بإحالـة القضيـة 
ــد بـهيأة اخـرى و  على نفس حمكمة اإلحالة اإلقليمية بفاس لتبت فيها من جدي

يتحمل املطلوب يف النقض للصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بفاس إثــر احلكـم 

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
ــام 1388 موافـق 17  يومه و كذلك يوم جلسة املرافعات بتاريخ 20 ربيع األول ع
يونيه سنة 1968 من رئيس الغرفة السيد عبداهللا املالقي و املستشارين الســادة 
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عمــر العراقي – و رشيد املصلوت - عبدالغين املومى – حممد خليل الورزازي 
ــاتب  – و مبحضر احملامي العام السيد موالي عبدالواحد العلوي – و مبساعدة ك

الضبط السيد حلسن أزروال.  
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احلكم االجتماعي  عدد 66 
الصادر يف 4 ربيع الثاين 1388 موافق 1 يوليوز 1968 

تعليل : عدم اجلواب عن وسيلة 
-عدم اجلواب على وسيلة من وسائل الدفاع يوازي عدم التعليل 

-احملكمة مل جتب عما أثري لديها. 
باسم جاللة امللك 

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 بوشعيب ابـن 
ـويب  عبد السالم بن حممد الدكايل بواسطة وكيله العديل السيد احلاج حممد اليعق
ــدد 113 /66 و تـاريخ 8 / 3 /  بتاريخ 1 / 6 / 1967 طعنا يف احلكم االستئنايف ع

1967 الصادر من احملكمة اإلقليمية بالرباط. 

و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ  
و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 

املنعقدة بتاريخ 20 ربيع األول عام 1388 موافق 17 يونيه 1968. 
و بعد النداء على نائب طالب النقض و حضوره و االستماع إليه. 

و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عبدالغين املومــى الـذي 
تلي باجللسة العلنية  

و على مستنتجات ممثل النيابة العامــة احملـامي العـام السـيد مـوالي 
عبدالواحد العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
من 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 طالب النقض قدم حسب املس
املبينة يف الفصول أعاله مراعي فيه األجــل احملـدد لطلبـات النقـض و ألداء 
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الوجيبة القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طلب النقــض 
فإن الطلب مقبول شكال. 

و من حيث املوضوع  : 
فيما خيص الوسيلة  األوىل املستدل  بها : 

حيث إن كل حكم جيب أن يكون معلال تعليال كافيا و إال كان باطال و حيــث 
إن عدم اجلواب عن وسيلة من وسائل الدفاع يوازي عدم التعليل. 

ــاط  حيث يؤخذ من احلكم املطعون فيه و من أوراق امللف أن إقليمية الرب
يف 8 مارس 1967 صححت احلكم الصادر من طــرف قـاضي اخلميسـات يف 28 
ــة بنـت  مارس 1966 القاضي بعدم فسخ النكاح الواقع بني املدعى عليها عائش
ــأن الحـق للمدعـي بوشـعيب بـن  سامل و زوجها الثاين احلسني بن أمحد و ب
عبدالسالم الذي يدعي قرارها منه و يطالب فسخ نكاحها مع الثاين املذكــور و 

باستربائها و إرجاعها إليه. 
ــي بوشـعيب املـؤرخ 6  بناء على إدالء املدعى عليها مبوجب غيبة املدع
ـى  أكتوبر 1956 و مبوجب أجل الرتبص املؤرخ 22 مارس 1958 و بعقد التطليق عل

بوشعيب املدعى الثابت بعدد 707 مؤرخ 22 أبريل 1958.  
ــؤرخ يف  و حيث إن احملكمة ملا صححت يف 8 مارس 1967 حكم القاضي امل
28 مارس 1966 املستند لعقد التطليق املؤرخ بــأبريل 22 سـنة 1958 عـدد 707 
ـم  رغم التصريح لديها بوقوع التطليق على املدعى بوشعيب منذ سنة 1958 و رغ
ـات و أن  الطعن يف ذلك التطليق بأنه استند إىل موجب الغيبة الذي أقيم باخلميس

حمل إقامة املدعي هو الرباط الذي مل يغريه أبدا. 
ــه  و حيث إن احملكمة مل جتب عما أثري لديها خارقة لذلك املبدأ املشار إلي

أعاله. 

من أجله 
قضى الس األعلى بنقض احلكم املطعون فيه و بإحالة القضية علـى 
ــانون و  نفس احملكمة لتبت فيها من جديد و هي مرتكبة من هيئة أخرى طبق الق

على املطلوبة يف النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت قسم االســتئناف االقليمـي ألحكـام 

القضاة بالرباط إثر احلكم املطعون فيه أو بطرته. 
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ـة   و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاع
ـه و  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبة يوم
ـنة  كذلك يوم جلسة املرافعات بتاريخ 20 ربيع األول عام 1388 موافق 17 يونيه س
ــين  1968 من رئيس الغرفة السيد عبداهللا املالقي و املستشارين السادة :عبدالغ
املومى، رشيد املصلوت، حممد خليل الــورزازي، عمـر العراقـي، و مبحضـر 
ـيد  احملامي العام السيد موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

حلسن ازروال.   
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الغرفة اجلنائية 
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احلكم اجلنائي عدد 304 (س 8) 
الصادر يف 2 رمضان  1384 موافق 6 يناير 1965 

حكم – صدوره بصفة ابتدائية أو نهائية – عــدم تقيـد قضـاة االسـتئناف 
بالوصف اخلاطئ للحكم االبتدائي. 

ــاة  ملا حدد القانون ما لألحكام من صفة الصدور ابتدائيا أو نهائيا فإن قض
االستئناف غري مقيدين مبا قد يكون يف احلكم املستأنف لديهم من وصــف 
خاطئ بل جيب عليهم أن يراعوا فيه الصفة احلقيقية الــيت يتصـف بـها 
ـان  باعتبار ظروف النازلة و عليه فإنه ال يسوغ هلم البت يف اجلوهر إال إذا ك

احلكم املعروض على نظرهم غري نهائي و بالتايل قابال لالستئناف. 
باسم جاللة امللك 

بناء على طلب النقض املرفوع من طرف حممد بن أمحد بن عبداهللا بتاريخ 
ـر 1963  2 أكتوبر 1963 ضد حكم حمكمة االستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 1 أكتوب
يف القضية عدد 1366 الذي قضى بإلغاء حكم احملكمة اإلقليمية بتطوان الصــادر 
ـد  عليه بستة أشهر حبسا و مخسمائة درهم غرامة من أجل جنحة اجلرح بغري عم
مث التصدي للقضية و احلكم فيها من جديد مبعاقبته بســتة أشـهر و مخسـمائة 

درهم غرامة من نفس اجلرمية.  
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. 

و بعد االطالع على املذكرة املدىل بها. 
يف شأن الوجه ذي األسبقية املثار تلقائيا من طرف الس لتعلقه بالنظــام 
العام و املتخذ اعتمادا على إهمال مقتضيات الفصل 421 من قــانون املسـطرة 

اجلنائية و عدم التعليل. 
ــة مـن  بناء على الفصول 421 و 347 – الفقرة السابعة و 352 – الفقرة الثاني

قانون املسطرة اجلنائية. 
ــا أو نـهائيا فـإن  حيث إنه و قد حدد ما لألحكام من صفة الصدور ابتدائي
ــف  قضاة االستئناف غري مقيدين مبا قد يكون يف احلكم املستأنف لديهم من وص
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خاطئ بل جيب عليهم أن يراعوا فيه الصفة احلقيقية اليت يتصف بها باعتبــار 
ظروف النازلة، و عليه ال يسوغ هلم البت يف اجلوهر إال إذا كان احلكم املعــروض 

على نظرهم غري نهائي و بالتايل قابال لالستئناف. 
و حيث إن حمكمة االستئناف اليت أصدرت احلكم املطعون فيه بعدما قبلت 
ـة  ضمنيا استئناف العارض ضد احلكم الذي ورد فيه أنه صدر ابتدائيا عن احملكم
ــرب 1962 مبؤاخذتـه جبرميـة اجلـرح بغـري عمـد  اإلقليمية بتطوان يف 27 دجن
املنصوص عليها يف الفصل 245 من القانون اجلنائي لسنة 1953 قضــت جوهـرا 
بإبطال ذلك احلكم لعيب شكلي مث تصدت و بتت من جديد يف املوضوع بإدانتـه 
ــم غرامـة  بنفس اجلرمية و معاقبته من أجلها بستة أشهر حبسا و مخسمائة دره

طبقا لنفس الفصل. 
و حيث إن الفصل 245 املطبق يعاقب على اجلرح بغري عمد بــاحلبس مـن 

شهر إىل سنة و الغرامة من ستني إىل مخسمائة درهم. 
و حيث إنه إذا كانت هذه اجلرمية – باعتبارهــا جنحـة ضبطيـة مبوجـب 
ـطرة  العقوبة املرتبة هلا قانونا – تدخل حسب الفصلني 252 و417 من قانون املس
اجلنائية يف اختصاص حمكمة السدد ابتدائيا و احملكمة اإلقليمية اســتئنافيا فإنـه 
مبقتضى الفصل 421 من نفس القانون كما غري بظهري 18 شتنرب 1962 اجلاري بـه 
العمل منذ فاتح دجنرب 1962 إذا تبني أن الفعل ليــس إال جنحـة ضبطيـة و مل 
يطلب ممثل النيابة العمومية أو الظنني أو املطالب باحلق املدين اإلحالــة علـى 
ــها  من له النظر فإن احملكمة اإلقليمية تبقى خمتصة بالنظر يف القضية و تبت في

ابتدائيا و نهائيا. 
و حيث إن حمكمة االستئناف اليت رفعت إليها القضية باستئناف احملكــوم 
ــورة خاصـة يف الصفـة  عليه طالب النقض كان يتعني عليها إذن أن تنظر بص
ــروف الواقعيـة و  احلقيقية اليت يتصف بها حكم احملكمة اإلقليمية باعتبار الظ
ــهائي،  القانونية للنازلة لرتى أوال ما إذا كان احلكم املستأنف لديها نهائيا أم غري ن
و أنها بعدم قيامها بذلك تكون قد أهملت مقتضيات الفصل 421 السابق ذكـره و 
ــها معرضـا للبطـالن حسـب  بالتايل مل تعلل قبوهلا لالستئناف مما جعل حكم

الفصلني 347 و 352 املشار إليهما أعاله. 
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من أجله 
و من غري حاجة للبت يف الوجوه املستدل بها : 

ــال احلكـم الصـادر عـن حمكمـة  قضى الس األعلى بنقض و إبط
االستئناف بطنجة يف فاتح أكتوبر 1963 حتت عدد 2 على حممد بــن أمحـد بـن 

عبداهللا. 
و بإحالة القضية للبت فيها من جديد طبق القانون على نفــس احملكمـة و 

هي مرتكبة من هيئة أخرى، و بأنه ال موجب الستخالص الصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف بطنجة 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
ــات باجللسـة العموميـة  نفس االعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
بتاريخ 30 دجنرب 1964 و هم السادة رئيس القســم اجلنـائي احلسـن الكتـاين و 
املستشارون أمحد الزغاري، حممد اليطفــيت – مقـرر - و عبدالسـالم الـديب 
وعبدالقادر العمراين - مبحضر احملامي العام السيد أمحد الـوزاين الـذي كـان 

ميثل النيابة العامة و مبساعدة السيد كاتب الضبط عبد اللطيف بنمنصور. 
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احلكم اجلنائي عدد 503 (س 8) 
الصادر يف 28 ذي القعدة 1384 موافق 31 مارس 1965 

ــكليات و  استدعاء حلضور اجللسة – عدم خضوعه يف طور االستئناف لش
إجراءات معينة. 

ـة  إن املقصود من االستدعاء قانونا هو اإلنذار للحضور أمام حمكمة الدرج
ــر يتعلـق  األوىل للجواب ألول مرة على التهمة املتابع عنها سواء كان األم
ــة أو جبنحـة تأديبيـة و أن اإلعـالم حلضـور  مبخالفة أو جبنحة ضبطي
اجللسة يف املرحلة االستئنافية هو غري االستدعاء الذي خيضــع مبقتضـى 
ــاألخص لألجـل الـذي جيـب أن  القانون لشكليات و إجراءات معينة و ب

يفصل بني تاريخ تبليغ االستدعاء و اليوم احملدد للحضور. 
باسم جاللة امللك 

ـه 1963  بناء على طلب النقض املرفوع من طرف امزيان صاحل بتاريخ 7 يوني
ضد حكم احملكمة اإلقليمية ببين مالل الصادر بتاريخ 28 مايه 1963 يف القضيــة 
ـة  عدد 123 / 62 الذي قضى مبدئيا بتأييد حكم مسدد القضية الصادر عليه بثالث
ــة  أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و بأدائه تعويضا للمطالب باحلق املدين قدره ثالث
ــن أجـل الضـرب و  آالف درهم مع رفع قدر التعويض إىل مخسة آالف درهم م

اجلرح عن عدم التبصر. 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشــار حممـد اليطفـيت الـذي تلـي 

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

باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 

يف شأن الوسيلة الوحيدة املستدل بها اعتمادا على خرق الفصــل 369 مـن 
ـل  قانون املسطرة اجلنائية بسبب عدم مراعاة احملكمة اإلقليمية ببين مالل لألج
ــو مخسـة  الذي جيب أن يفصل بني تاريخ تبليغ االستدعاء و تاريخ اجللسة و ه

عشر يوما كما ينص على ذلك الفصل 369 املذكور. 
ــاريخ  حيث إن الفصل 369 املستدل به ينص على أنه جيب أن يفصل بني ت
ــر يومـا علـى  تبليغ االستدعاء و اليوم احملدد للحضور أجل مدته مخسة عش
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األقل و إال كان اإلخالل بهذا اإلجراء موجبا لبطالن االستدعاء و احلكم الذي قـد 
يصدر غيابيا. 

و حيث إن هذا الفصل يتعلق باالستدعاء للحضور أمام  حمكمة الســدد يف 
قضايا املخالفات  

ــل 394 املتعلـق باالسـتدعاء يف قضايـا اجلنـح  و حيث إنه إن كان الفص
الضبطية و الفصل 419 املتعلق باالستدعاء يف قضايا اجلنح التأديبية حييالن هما 
ـتدعاء  أيضا على الفصل 369 احملدد لألجل الذي جيب أن يفصل بني تاريخ االس
ــة أو  و تاريخ اجللسة فإن أبواب االستئناف سواء يف املخالفات أو اجلنح الضبطي
اجلنح التأديبية ليس فيها أي ذكر لالستدعاء و ال لألجل الذي يتعــني أن يفصـل 
بني تاريخ هذا اإلجراء و تاريخ اجللسة، و منه ينتج أن املقصود مــن االسـتدعاء 
قانونا هو اإلنذار للحضور أمام حمكمة الدرجة األوىل للجواب ألول مــرة علـى 
ــة  التهمة املتابع عنها سواء كان األمر يتعلق مبخالفة أو جبنحة ضبطية أو جبنح

تأديبية. 
ــتئنافية هـو إذن غـري  و حيث إن اإلعالم حلضور اجللسة يف املرحلة االس

االستدعاء الذي خيضع مبقتضى القانون لشكليات و إجراءات معينة. 
ــذي وجـه إليـه  و حيث إن ما يعيبه العارض و احلالة هذه على اإلعالم ال
ـه ال  حلضور اجللسة االستئنافية باحملكمة اإلقليمية املصدرة للحكم املطعون في

يرتكز على أساس. 

من أجله 
ــدر املـودع أصبـح ملكـا  قضى الس برفض طلب النقض، و بأن الق

للخزينة العامة. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــات باجللسـة العموميـة  نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
بتاريخ 24 مارس 1965 و هم السادة رئيس القســم اجلنـائي احلسـن الكتـاين و 
ــديب و حممـد  املستشارون أمحد الزغاري، حممد اليطفيت مقررا، عبدالسالم ال
ـة  عمور و مبحضر احملامي العام السيد أمحد الوزاين الذي كان ميثل النيابة العام

و مبساعدة كاتب الضبط السيد عبداللطيف بنمنصور. 
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احلكم اجلنائي عدد 70 (س 9) 
الصادر يف 16 رجب 1385 موافق 10 نونرب 1965 

استئناف – التصريح بطلب االســتئناف –قيمتـه – التثبـت مـن وجـوده و 
صحته. 

يعد حمضر التصريح بطلب االستئناف مـن األوراق الرمسيـة الـيت تكـون 
ــرح أو تـاريخ التصريـح و  حجة مبا ورد فيها سواء فيما خيص صفة املص

مكانه و شكله. 
ـة  يتعرض للبطالن احلكم القاضي بقبول طلب استئناف يف حني أن احملكم

املصدرة له مل تتثبت من وجود الطلب و صحته. 
باسم جاللة امللك 

ــة  بناء على طلب النقض املرفوع من طرف وكيل الدولة باحملكمة اإلقليمي
ــاريخ 9  بفاس بتاريخ 17 أبريل 1964 ضد حكم احملكمة اإلقليمية بفاس الصادر بت
ـنزل  أبريل سنة 1964 يف القضية عدد 228 / 64 الذي قضى بإلغاء حكم مسدد امل
الصادر على املرأة فاطمة بنت عمر بشهر واحد حبسا و مائيت درهم غرامة مــن 

أجل إهمال األسرة و التصدي و احلكم برباءتها النعدام النص القانوين. 
ــديب الـذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار عبدالسالم ال

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

باجللسة العلنيـة. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 

بناء على املذكرة املدىل بها من طرف طالب النقض. 
ــادا علـى  يف شأن الوسيلة األوىل املستدل بها على النقض و املتخذة اعتم
ــع الثـاين  خرق مقتضيات الفصل 385 من قانون املسطرة اجلنائية إذ أن املقط
ــب الضبـط  من هذا الفصل يوجب أن يقدم االستئناف يف شكل تصريح إىل مكت
ــالل  باحملكمة اليت أصدرت احلكم أو إىل مكتب الضبط باحملكمة االستئنافية خ

العشرة أيام اليت تلي صدوره. 
ـة  و مبا أنه ليس بامللف أية وثيقة تثبت القيام بالتصريح املذكور و أن املتهم
ــل  نفسها مل تدل مبا يثبت وقوع االستئناف من طرفها على الصفة و داخل األج
القانوين و أنه ال يوجد بامللف ما يدل علــى اسـتئناف النيابـة العامـة للحكـم 
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ــتئناف يعتـرب خرقـا جوهريـا  االبتدائي فإن قبول حمكمة املوضوع لطليب االس
لقواعد املسطرة اجلنائية. 

ــون  حيث إن حمضر التصريح بطلب االستئناف من األوراق الرمسية اليت تك
حجة مبا ورد فيها سواء فيما خيص صفة املصرح أو تاريخ التصريح و مكانــه و 

شكله. 
و حيث إنه ال يوجد بامللف ما يفيد أن املرأة فاطمة بنت عمر بــن احلـاج 

قاسم و ممثل النيابة العامة باملنزل قد قاما بهذا اإلجراء اجلوهري. 
و حيث إن ما عللت به احملكمة قبول استئناف فاطمة بعدما اقتنعــت بـأن 
وثيقة االستئناف قد ضاعت بأن الشك يفسر دائما ملصلحة من يضـره ال ميكـن 

اعتباره حىت يف اإلجراءات الشكلية. 
و حيث إن الفصل 765 من قانون املسطرة اجلنائية ينــص علـى أن كـل 
إجراء يأمر به هذا القانون و مل يثبت إجنازه على الوجه القـانوين يعـد كأنـه مل 

ينجز. 
و عليه فإن حمكمة املوضوع بقبوهلا طليب استئناف مل تتثبت من وجودهمـا 
و صحتهما تكون قد خرقت مقتضيات الفصلــني 385 و 765 املشـار إليـهما و 

عرضت حكمها للبطالن. 
من أجله 

قضى الس بنقض و إبطال احلكم املطعون فيه بإحالة القضية علـى 
ــانون و  نفس احملكمة و هي مرتكبة من هيأة أخرى للبت فيها من جديد طبق الق
حكم على املطلوبة يف النقض بالصائر و قدره مائة و مخسة دراهــم تسـتخلص 
ــاوى اجلنائيـة و حـدد اإلجبـار  طبق اإلجراءات املقررة يف قبض صوائر الدع

باحلبس يف أدين ما ينص عليه القانون. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بفاس إثــر احلكـم 

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
ــات باجللسـة العموميـة  نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
بتاريخ 3 نونرب سنة 1965 و هم السادة رئيس القسم اجلنائي احلســن الكتـاين و 
ــد  املستشارون أمحد الزغاري، حممد اليطفيت، عبدالسالم الديب (مقرر) و احمم
ـة و  عمور مبحضر احملامي العام السيد أمحد الوزاين الذي كان ميثل النيابة العام

مبساعدة السيد كاتب الضبط أمحد العلوي. 
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احلكم اجلنائي عدد 88 (س 9) 
الصادر يف 16 رجب 1385 موافق 10 نونرب 1965 

ــة  إفطار جهارا يف نهار رمضان –عناصر اجلنحة-اعتناق دين اإلسالم معرف
عموم الناس بذلك.  

ــن  يكتفي الفصل 222 من جمموعة القانون اجلنائي فيمن يتعني معاقبته ع
ــا –أي مـن لـدن  جرمية التجاهر باإلفطار يف نهار رمضان أن يكون معروف
عموم الناس – باعتناقه الدين اإلسالمي و ال يشرتط على وجه الوجــوب يف 
الشخص املفطر جهارا أن يكون مؤمنا يف دخيلة نفسه بالعقيدة اإلسـالمية 

لينطبق عليه النص.  
باسم جاللة امللك 

ـح  بناء على طلب النقض املرفوع من الطالب السالف الذكر مبقتضى تصري
أفضى به حماميه األستاذ حممد اجزناي بتاريخ 15 مايو 1965 لدى كاتب الضبــط 
ــم الصـادر عـن احملكمـة  باحملكمة اإلقليمية بتطوان و الرامي إىل نقض احلك
ــن ميمـون بـن البشـري  املذكورة بتاريخ 13 مايو 1965 و القاضي على ادريس ب
ـن  السبيت الطالب املذكور باحلبس ملدة ستة أشهر و بغرامة قدرها 120 درهما م

أجل جنحة اإلفطار جهارا يف نهار رمضان دون عذر مشروع. 
إن الس : 

بعد أن تال السيد املستشار أمحد الزغاري التقرير املكلف به يف القضية. 
و بعد اإلنصات إىل السيد أمحد الوزاين احملامي العام يف مستنتجاتــه. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
نظرا للمذكرة املدىل بها. 

ــادا علـى خـرق  يف شأن وسيلة النقض األويل املستدل بها و املتخذة اعتم
الفصول 31 – 61 – 65 – 71 – 81 - 151 من قانون املسطرة اجلنائية إذ أن حمضر 
ـة  الشرطة الذي اعتمدت عليه احملكمة يف حكمها باإلدانة غري موقع عليه و احلال
ــرب  أن الفصول املشار إليها آنفا تقضي بأن حمضر الشرطة إذا مل يكن موقعا يعت

باطال قانونا و بالتايل فإن كل اإلجراءات املرتتبة عليه تكون باطلة. 
حيث إنه بقطع النظر عن كون احلكم املطعــون فيـه اعتمـد يف القضـاء 
ــد  باإلدانة على االعرتاف الصادر باجللسة عن املتهم فإن حمضر الشرطة الوحي
ــن ميمـون السـبيت و هـو  الذي حرر بشأن قضية طالب النقض اليوم ادريس ب
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احملضر رقم.م.أ.ش.ق احملرر يف 28 يناير 1965 بتطــوان مـن طـرف ضـابط 
ــخة منـه  الشرطة القضائية التحريت عبداحلميد حيمل سواء يف أصله أو يف النس
ـن  املوجودة أيضا بامللف توقيع ضابط الشرطة املذكور مكررا و إىل جانب كل م
ــالب النقـض  التوقيعات املذكورة إمضاء للمصرح ادريس بن ميمون السبيت  ط

اليوم، مما أصبحت معه هذه الوسيلة ال وجود هلا يف الواقع. 
و يف شأن وسيلة النقض الثانية املستدل بها و املتخذة اعتمادا علـى خـرق 
الفصل 3 من جمموعة القانون اجلنائي و خرق الفصل 222 من نفس القــانون أو 
على األقل تطبيق غري مصيب لذلك النص إذ أن احلكم املطعــون فيـه اعتمـد 
على الفصل املشار إليه أخريا و الذي ال ينطبق إال على من عــرف باإلسـالم و 
ـه و  أقره و اعرتف به و احلالة أن املتهم كان يتدين مبذهب البهائية يف خاصة نفس
مل يقم باإلعالن عن اعتناقه لذلك املذهب، بل أخفاه و بالغ يف إخفائه حىت عــن 
ــار يف  أهله و ذويه إىل درجة أن أمه أدلت عنه بشهادة طبية. كعذر يبيح له اإلفط

نهار رمضان. 
ـري  حيث إن طالب النقض يعرتف يف وسيلته هذه بأنه و إن كان قد ارتضى غ
ـن  اإلسالم دينا فإنه مل يعلن أمره ذلك و بالغ يف إخفائه – على حد قوله - حىت ع
ـام إال  أهله و ذويه األقربني و معىن ذلك أنه مل يكن معروفا إذن لدى اخلاص و الع
ــه بذلـك يف  بأنه يف زمرة املسلمني إذ أنه كان من أبوين مسلمني كما جاء اعرتاف

غضون احلكم املطعون فيه. 
و حيث إن الفصل 222 من جمموعة القانون اجلنائي يكتفــي فيمـن يتعـني 
معاقبته عن جرمية التجاهر باإلفطار يف نهار رمضان أن يكون معروفا – أي مــن 
لدن عموم الناس – باعتناقه الدين اإلسالمي و ال يشرتط على وجه الوجــوب يف 
ــة نفسـه بـالعقيدة اإلسـالمية  الشخص املفطر جهارا أن يكون مؤمنا يف دخيل
ــيء  لينطبق عليه النص، و من ذلك يتبني أن احلكم املطعون فيه مل خيرق يف ش
ــس بـن ميمـون تطبيقـا  النصوص املشار إليها يف الوسيلة بل طبقها على ادري

سليما. 

من أجله 
قضى برفض الطلب املرفوع من ادريس بن ميمون البشري الســبيت ضـد 
ــم  احلكم الصادر عن احملكمة اإلقليمية بتطوان حتت عدد 206 / 49 / 65 و حك
ــق اإلجـراءات  على صاحبه بالصائر و قدره مائة و مخسة دراهم تستخلص طب
ــار بـاحلبس يف أدىن مـا  املقررة يف قبض صوائر الدعاوى اجلنائية و حدد اإلجب

ينص عليه القانون.  
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و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــات باجللسـة العموميـة  نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــس القسـم اجلنـائي احلسـن الكتـاين و  بتاريخ 3 نونرب 1965 و هم السادة رئي
ــد السـالم الـديب و  املستشارون أمحد الزغاري (مقرر) و حممد اليطفيت –و عب
احممد عمور مبحضر احملامي العام السيد أمحد الوزاين الذي كان ميثل النيابــة 

العامة و مبساعدة كاتب الضبط أمحد العلوي.   
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احلكم اجلنائي عدد 61 (س11) 
الصادر يف ثاين نونرب 1967 

ــة املرتبـة قانونـا  1) اخليانة الزوجية – املشارك فيها – العقوبة – العقوب
للجنحة. 

2) اخليانة الزوجية – إثباتها – حالــة التلبـس – اسـتخالص التلبـس مـن 
حمضر رجال الدرك. 

ــد  1) إن كان الفصل 491 من القانون اجلنائي قاصر النص على معاقبة أح
الزوجني الذي يرتكب بصفة رئيسية جنحة اخليانة الزوجية فإن املشــارك 
يرجع يف شأنه إىل مقتضيات الفصلني 129 و130 من نفس القانون املقرريـن 
للمشارك يف جناية أو جنحة نفس العقوبة املرتبة هلذه اجلناية أو اجلنحة. 
2) تكون احملكمة قد ركزت على أساس قانوين حكمــها بإدانـة الطـاعن 
ــال  باملشاركة يف جنحة اخليانة الزوجية عندما استخلصت من حمضر رج
ــار  الدرك أن املتهم الذي ضبط مبنزل الغري (اىن عليه) توجد عليه آث

تثبت مشاركته يف اجلنحة املذكورة. 
باسم جاللة امللك 

ـن  بناء على طلب النقض املرفوع من طرف الطالب املسمى التوناسي حلس
بن محو بن عالل بتاريخ 18 مايو 1966 ضد حكم احملكمــة اإلقليميـة مبكنـاس 
ــدد 414 / 66 الصـادر بتـأييد احلكـم  بتاريخ 11 مايو 1966 استئناف جنحي ع
ــم تعويضـا  االبتدائي الذي قضى مبعاقبته باحلبس ملدة عام واحد و 5.000 دره

للمطالب باحلق املدين و ذلك من أجل املشاركة يف اخليانة الزوجية. 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار حممد الصبار االخصاصي الــذي 

تلي باجللسة العلنية. 
و على مستنتجات السيد احملامي العام عبدالواحد العلوي و االستماع إليــه 

باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 

نظرا للمذكرة املدىل بها. 
ــون فيـه قضـى  يف شأن الوسيلة األوىل اليت تتلخص يف كون احلكم املطع
ــني أن هـذه  مبعاقبة الطاعن من أجل جنحة املشاركة يف اخليانة الزوجية يف ح
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ــاق  اجلنحة ال يزجر عنها أي نص قانوين صريح و أن ظروف النازلة تدخل يف نط
ــورة  الفصل 490 من القانون اجلنائي املتعلق جبنحة الفساد اليت هي أخف خط

من جنحة اخليانة الزوجية. 
حيث إن الثابت من تنصيصات احلكم املطعون فيه أن الطاعن ضبــط يف 

حالة التلبس باالتصال اجلنسي مع املرأة خدجية مع علمه بأنها متزوجة. 
و أن هذا الفعل الذي يكون جنحة اخليانة الزوجية بالنسبة للمرأة املذكـورة 
ــاد الـذي  يكون املشاركة يف اجلنحة املشار إليها بالنسبة للطاعن ال جمرد الفس
ــن املـرأة و  يتطلب مبقتضى الفصل 490 احملتج به يف الوسيلة عدم زواج كل م

الرجل. 
ــاصر النـص علـى  و حيث إنه لئن كان الفصل 491 من القانون اجلنائي ق
معاقبة أحد الزوجني الذي يرتكب بصفة رئيسية جنحة اخليانــة الزوجيـة فـإن 
ــن نفـس القـانون  املشارك يرجع يف شأنه إىل مقتضيات الفصلني 129 و 130 م
ــة املرتبـة هلـذه اجلنايـة أو  املقررين للمشارك يف جناية أو جنحة نفس العقوب

اجلنحة. 
فإن هذه الوسيلة ال ترتكز على أساس. 

يف شأن الوسيلة الثانية اليت تتلخص يف أن مثل هذه اجلرمية ال تثبت حسـب 
ــرطة  الفصل 493 من القانون اجلنائي إال مبحضر رمسي حيرره أحد ضباط الش
ــال  القضائية يف حالة التلبس أو بناء على اعرتاف بكتابة أو اعرتاف قضائي و احل
ــادة علـى أن  أن حمضر ضابط الشرطة القضائية مل ينص على حالة التلبس زي
ـوار  االعرتاف الذي اعرتف به املتهمان مل يكن صرحيا و إمنا نفياه خالل مجيع أط

التحقيق االبتدائي و التفصيلي. 
ــإن جرميـة اخليانـة  حيث إنه مبقتضى الفصل 493 من القانون اجلنائي ف
ــة يف  الزوجية تثبت بناء على حمضر رمسي حيرره أحد ضباط الشرطة القضائي
حالة التلبس أو بناء على اعرتاف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن املتــهم أو 

بناء على اعرتاف قضائي. 
ــه "يعتـرب  و حيث إنه مبقتضى الفصل 58 من قانون املسطرة اجلنائية فإن

التلبس باجلناية أو اجلنحة. 
ــري علـى ارتكـاب   يف حالة ما إذا وجدت على ارم بعد مرور زمن قص

فعلته آثار أو أمارات تثبت مشاركته.  
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ــع و لـو يف  وتتسم بصفة التلبس باجلناية أو اجلنحة كل جناية أو جنحة تق
ظروف غري الظروف املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني داخل منزل التمـس 

صاحبه من أحد ضباط الشرطة القضائية التثبت منها". 
و حيث إن الثابت من احلكم االبتدائي املؤيد و كذا من احلكــم االسـتئنايف 
ــاء علـى  املطعون فيه أن الطاعن أدين من أجل املشاركة يف اخليانة الزوجية بن
ــاعة الثانيـة عشـرة و  حمضر لرجال الدرك شهدوا فيه بأنهم توجهوا على الس
ــه فوجـدوا بقاعـة النـوم  النصف ليال إىل منزل اىن عليه و ذلك بطلب من
الزوجة و الطاعن جمردين من ثيابهما و هكذا استخلصت احملكمــة أن املتـهم 
ــار تثبـت مشـاركته يف جنحـة اخليانـة  الذي ضبط مبنزل الغري توجد عليه آث
الزوجية مما جيعل حكمها مبنيا على أساس قانوين و تكون معه الوسيلة بالتــايل 

غري سديدة. 
من أجله 

ــودع و هـو مائـة و  قضى الس برفض طلب النقض، و بأن القدر امل
مخسة دراهم اصبح ملكا للخزينة العامة. 

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
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 26 أكتوبر 1967 و هم السادة رئيس الغرف
ـار  املستشارون حممد اليطفيت و عبدالسالم الديب و أمحد الزغاري و حممد الصب
ــذي  االخصاصي  – مقرر - مبحضر احملامي العام السسيد عبدالواحد العلوي ال

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

ــانون اجلنـائي – كمـا تدعـى الوسـيلة  -عن النقطة األوىل–  إذا كان الق
املستدل بها من الطاعن – مل يقرر بنص خاص عقوبة املشاركة يف جنحــة 
اخليانة الزوجية فإن الفصــل 130 ذا املرمـى العـام قـد نـص علـى أن 
ــة أو  املشارك يف جناية أو جنحة يعاقب بنفس العقوبة املرتبة هلده اجلناي
اجلنحة، و على هذا جتــد العقوبـة املوقعـة يف هـذه النازلـة أساسـها 
ــذي  الشرعي، و مل يكن من السائغ تطبيق الفصل 490 املتعلق بالفساد و ال
هو أخف وطأة حقا من الفصــل الواجـب التطبيـق مـا دام أن احلكـم 
ــاعن ضبـط يف حالـة التلبـس باالتصـال  املطعون فيه قد أثبت أن الط

اجلنسي مع املرأة خدجية مع علمه بأنها متزوجة. 
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ـات  - عن النقطة الثانية – حصر الفصل 493 من القانون اجلنائي وسائل إثب
جنحة اخليانة الزوجية يف ثالث هي:  

حمضر رمسي حيرره أحد ضباط الشرطة القضائية يف حالــة التلبـس أو 
ــائي – و  اعرتاف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن املتهم أو اعرتاف قض
قد أخذت حمكمة املوضوع و أقرها الس يف ذلك حبالـة التلبـس كمـا 
ــطرة اجلنائيـة، كمـا جـرى العمـل  يعرف بها الفصل 58 من قانون املس
القضائي باملغرب (عدة أحكام) و كذا يف فرنسا باعتبار االعرتاف املوقــع 
ــدى رجـال الـدرك مبثابـة اعـرتاف  عليه من صاحبه لدى الشرطة أو ل
ــائل املقـررة  تضمنته مكاتيب أوراق  صادرة عن املتهم و هي إحدى الوس

قانونا إلثبات هذه اجلرمية. 
احلسن الكتاين 
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احلكم اجلنائي عدد 83 (س 11) 
الصادر يف 9 نونرب 1967 

حمكمة اجلنايات – توقيع عقوبة بالسجن – إمكان األمــر بإيقـاف التنفيـذ 
(ال). 

ــانون اجلنـائي إن األمـر بإيقـاف  يتجلى من مقتضيات الفصل 55 من الق
التنفيذ غريجائز يف حالة احلكم بعقوبة السجن. 

باسم جاللة امللك 
ــل الدولـة لـدى احملكمـة  بناء على طلب النقض املرفوع من طرف وكي
ــة اجلنايـات اإلقليميـة  اإلقليمية مبراكش بتاريخ 30 أبريل 1966 ضد حكم حمكم
ــهم  مراكش بتاريخ 28 أبريل 1966 قضية جنائية عدد 76 الذي قضى مبعاقبة املت
ــذ مـن أجـل  حممد بن احلسني بن مبارك بعشرين سنة سجنا مع إيقاف التنفي

حماولة القتل. 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار حممد الصبار االخصاصي الــذي 

تلي باجللسة العلنية. 
و على مستنتجات السيد احملامي العــام مـوالي عبدالواحـد العلـوي و 

االستماع إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 

نظرا للمذكرة املدىل بها. 
يف شأن الوسيلة الوحيدة املستدل بها على النقض. 

بناء على الفصل 55 من القانون اجلنائي. 
ــة احلكـم بعقوبـة احلبـس أو  حيث إنه مبقتضى هذا الفصل فإنه يف حال
الغرامة يف غري مواد املخالفات إذا مل يكن قد سبق احلكم على املتهم بــاحلبس 
ـة  من أجل جناية أو جنحة عادية جيوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوب
على أن تعلل ذلك، و منه يتجلى أن األمر بإيقاف التنفيــذ غـري جـائز يف حالـة 

احلكم بعقوبة السجن.  
و حيث إن احلكم املطعون فيه بعدما صرح بإدانة املطعون ضده من أجــل 
ــد خرقـا  حماولة القتل قضى عليه بعشرين سنة سجنا مع إيقاف التنفيذ مما يع

ملقتضيات الفصل 55 املذكور أعاله. 
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من أجله 
ــة القضيـة  قضى الس بنقض و إبطال احلكم املطعون فيه، و بإحال
ــرى، و  للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس احملكمة مرتكبة من هيئة أخ
ــارك بـودرار بالصـائر و  على املدعى عليه يف النقض حممد بن احلسني بن مب
ــض صوائـر  قدره مائة و مخسة دراهم تستخلص طبق اإلجراءات املقررة يف قب

الدعاوى اجلنائية مع حتديد اإلجبار يف احلد األدىن. 
ــر  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة اجلنايات إلقليمية مراكش إث

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 اهليئة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــس الغرفـة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 2 نونرب 1967 و هم السادة رئي
ـار  املستشارون حممد اليطفيت و عبدالسالم الديب و أمحد الزغاري و حممد الصب
االخصاصي – مقرر - مبحضر احملامي العام السيد عبدالواحد العلوي الذي كان 

ميثل النيابة العامة و مبساعدة كاتب الضبط السيد حممد املريين. 
تعليق: 

يستخلص من صريح نص الفصل 55 من القانون اجلنائي أن األمــر بإيقـاف 
التنفيذ ال يسوغ يف حالة احلكم بعقوبة السجن. 

ــة  و لئن كان الفصل 486 من قانون املسطرة اجلنائية ينص يف فقرته الثالث
ــح احملكـوم عليـه تـأجيل تنفيـذ  على أن احملكمة اجلنائية تنظر يف من
ــه إىل  العقوبة فإمنا ذلك على سبيل العالوة و عند االقتضاء فقط مبعىن أن
ــل جنايـة أو جنحـة  جانب عدم سبق احلكم على املتهم باحلبس من أج
ــواد  عادية جيب أن يكون احلكم صادرا بعقوبة احلبس أو الغرامة يف غري م

املخالفات. 
احلسن الكتاين  
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الغرفة اإلدارية 
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احلكم اإلداري عدد 46 
الصادر يف 11 شعبان 1386 موافق 25 نونرب 1966 

1) تظلم متهيدي – أجله – الدليل على تبليغ املقرر املطعون فيه  

2) موظفون و أعوان عموميون – أعوان مؤقتون –  فصلهم عن العمل يف أي 
وقت بعد سابق إخبار. 

ــس األعلـى علـى أن  1) ينص الفصل الرابع عشر من ظهري تأسيس ال
ــر  التظلم التمهيدي جيب رفعه يف ظرف أجل قدره شهر واحد من يوم نش
ــىن  أو تبليغ املقرر املطعون فيه. أما إقامة الدليل على تاريخ التبليغ للمع

باألمر فهي واجبة على اإلدارة. 
ــة تسـمح لـإلدارة  2) األعوان املؤقتون للدولة يوجدون يف وضعية قانوني
باالستغناء عنهم يف أي وقت نظرا ملا تقتضيه مصلحة العمـل بعـد سـابق 
ــاذ عقوبـة تأديبيـة  إخبار حىت و لو مل يرتكبوا خطأ من شأنه أن يربر اخت

ضدهم. 
باسم جاللة امللك 

ــاريخ  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة املرفوع بت
ــطة نائبـه األسـتاذ  15 أكتوبر 1965 من طرف املعلم العباسي عبد العزيز بواس

الشراييب ضد املقرر الصادر يف 6 أكتوبر 1965 عن وزير الرتبية الوطنية. 
و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 23 دجنرب 1965 حتت إمضــاء 
السيد مدير الشؤون اإلدارية املفوض له من طرف وزير الرتبية الوطنية النــائب 

عن املطلوب ضده اإللغاء و الرامية 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 29 شتنرب 1966 
ــرب  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 11 نون

 .1966

ــيد احممـد بـن خيلـف يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار الس
تقريره و إىل مالحظات احملامي العام السيد أمحد الوزاين. 
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و بعد املداولة طبقا للقانون. 
فيما خيص الدفع بعدم قبول الطلب. 

حيث تدفع اإلدارة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد األجل القــانوين و ذلـك 
ــم 121.108  أن املقرر املطعون فيه بلغ للطالب بتاريخ 29 أكتوبر 1964 حتت رق
بينما مل يتظلم منه متهيديا املعىن باألمر إال بتاريخ 15 أكتوبر 1965 بعد انصــرام 
ـس  أجل الشهر املنصوص عليه يف الفصل الرابع عشر من الظهري املؤسس للمجل

األعلى. 
ــج  لكن حيث يتبني من املقرر املطعون فيه أن تاريخ 29 أكتوبر 1964 احملت
به من طرف اإلدارة يتعلق بتــاريخ وصـول املقـرر ملندوبيـة التعليـم بـإقليم 
الدارالبيضاء ليس إال و من مث تكون اإلدارة مل تقدم دليال علــى تبليـغ املقـرر 

املطعون فيه للمعىن باألمر مما جيعل الدفع بعدم القبول متعينا رفضه. 
و فيما يتعلق مبشروعية املقرر املطعون فيه. 

حيث إن العباسي عبدالعزيز يطلب احلكم بإلغاء املقرر الصادر من النــائب 
ـن  اإلقليمي لوزارة الرتبية الوطنية بإقليم الدارالبيضاء يف 27 أكتوبر 1964 بفصله م
ــب الشـطط يف  عمله كمعلم مؤقت، مستندا إىل كون املقرر املذكور مشوبا بعي
استعمال السلطة لصدوره دون أن يؤخذ عليه أي إخالل بواجبات وظيفته ممــا 

جيعل املقرر غري قائم على ما يربره قانونا. 
لكن حيث يتبني من أوراق  امللف أن الطاعن يوجد يف وضعية عون مؤقــت 
ــرا ملـا تقتضيـه  للدولة اليت تسمح لإلدارة باالستغناء عنه يف أي وقت تشاء نظ
ـاذ  مصلحة العمل بعد سابق إخبار حىت و لو مل يرتكب خطأ من شأنه أن يربر اخت
ــتعمال  عقوبة تأديبية ضده فإن املقرر املطعون فيه غري مشوب بالشطط يف اس

السلطة. 

هلذه األسباب 
قضى الس األعلى برفض الطلب املقدم من العباســي عبدالعزيـز و 

املسجل حتت رقم 21.323 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــد بـن خيلـف و  رئيس الغرفة السيد مكسيم ازوالي و املستشارين السادة احمم
ــامي  عبدالرمحان بن عبدالنيب و احممد عمور و ساملون بنسباط و مبحضر احمل

العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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تعليق : 
يستفاد من هذا احلكم أن الس األعلى ببته يف جوهــر الدعـوى سـلم 
ــه  ضمنيا بأن املقرر اإلداري املنتقد الذي قضى بفصل الطالب عن وظيفت
ــوى اإللغـاء بسـبب الشـطط يف اسـتعمال  يقبل الطعن عن طريق "دع
ـه  السلطة" يف حني أن املقرر املذكور حتكمه قواعد القانون اخلاص لتعلق
ــل األول مـن ظـهري  بتنفيذ عقد عادي ال عقد إداري و بالفعل فإن الفص
تأسيس الس األعلى عندما حدد اختصاصات الس أشار إىل دعــاوى 
ــرع قـد  اإللغاء املرفوعة ضد مقررات السلطة اإلدارية و بهذا يكون املش
ــذ باملعيـار العضـوي فـاملقرر  اقتصر لتحديد املقرر اإلداري على األخ
اإلداري هو الصادر عن سلطة إدارية بقطع النظر عن خضوعــه ألحكـام 

القانون العام أو القانون اخلاص (انظر احلكم 54 املنشور يف هذا العدد )  
 مكسيم أزوالي  
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احلكم اإلداري عدد 54 
الصادر يف 25 شعبان 1386 موافق 9 دجنرب 1966 

ــن العمـل بـدون  موظفون وأعوان عموميون –أعوان مؤقتون – فصلهم ع
سابق إخطار – تعويض الضرر –عدم اختصاص الس األعلى. 

ــدون يف وضعيـة قانونيـة تسـمح لـإلدارة  األعوان املؤقتون للدولة يوج
ــد  باالستغناء عنهم إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بعد سابق إخطار و عن
ــها أمـام احملكمـة املختصـة ال أمـام  عدمه حيق للمعىن باألمر مطالبت

الس األعلى بتعويض عن الضرر الالحق له. 
باسم جاللة امللك 

ــاريخ  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة املرفوع بت
ــد عاشـور  28 أكتوبر 1965 من طرف رقيب املعطي بواسطة نائبه األستاذ حمم

ضد املقرر الصادر يف 28 أكتوبر 1964 عن السيد وزير الرتبية الوطنية.  
و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 25 مـايو 1966 حتـت إمضـاء 
ــن طـرف السـيد الوزيـر و  الكاتب العام لوزارة الرتبية الوطنية املفوض له م

الراميةإىل 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 4 نونرب 1966. 
ــرب  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 2 دجن

 .1966

ـيب  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد عبدالرمحان بن عبدالن
يف تقريره و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد احلاج أمحد زروق. 

و بعد املداولة طبقا للقانون.  
ـة  حيث يستفاد من أوراق  امللف أن رقيب املعطي يطلب من الغرفة اإلداري
ــة  للمجلس األعلى احلكم بإلغاء املقرر الصادر عن النائب اإلقليمي لوزارة الرتبي
ـتغناء  الوطنية بإقليم الدارالبيضاء و القاضي  بفصله عن عمله كمعلم مؤقت الس

الوزارة عن خدماته. 
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ــدم  و حيث يعيب الطالب على املقرر املطلوب إلغاؤه عدم مشروعيته لع
ــدور املقـرر املذكـور  مراعاة اإلدارة مقتضيات العقد املربم بينه و بينها و لص

بدون سابق إخطار. 
ــدة العمـل مل يقـع يف  لكن حيث يتضح من أوراق  امللف أنه فيما يرجع مل
احلقيقة إال تعهد من جانب واحد التزم مبقتضاه الطالب أن يتعاون مــع اإلدارة 
ــرية بشـيء إزاءه و  بصفة عون مؤقت مدة مخس سنني بينما مل تلتزم هذه األخ
حيث من جهة أخرى يستنتج من نفس الوثائق أن الطاعن بالنسبة لإلدارة يوجــد 
يف وضعية عون مؤقت تبيح لإلدارة فصله عن منصبــه إذا اقتضـت مصلحـة 

العمل ذلك و بعد سابق اخطار. 
ـه  و حيث إن املستخدم يف حالة فصله عن العمل بدون سابق إخطار ال ميكن
ــض عـن  إال مطالبة اإلدارة أمام  احملكمة املختصة أمام  الس األعلى بتعوي
الضرر الالحق له لعدم إعطائه سابق إخطار فإن طلــب اإللغـاء املرفـوع إىل 

الس األعلى غري مقبول. 

من أجله 
ــدم مـن طـرف رقيـب  قضى الس األعلى برفض طلب اإللغاء املق

املعطي و املسجل حتت عدد 12.506. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ـيم أزوالي  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و السادة رئيس الغرفة مكس
و املستشارين السادة عبدالرمحان بن عبدالنيب، و احممد بن خيلــف و احممـد 
عمور، و مبحضر احملامي العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كاتب الضبــط 

السيد الصديق خليفة. 
تعليق : 

قضى الس األعلى يف هذه النازلة بعدم قبــول طلـب اإللغـاء بسـبب 
ــون فيـه و  الشطط يف استعمال السلطة املرفوع ضد مقرر الفصل املطع
ذلك لعلة أنه بإمكان املعين باألمر مطالبة اإلدارة أمام احملكمة املختصـة 
بتعويض عن الضرر احلاصل له من جراء إعفائه من منصبــه دون سـابق 
ـات  إخطار و واضح أن قضاء الس األعلى مبا ذكر جمرد تطبيق ملقتضي
ــق  الفقرة السادسة من الفصل 14 من ظهري ثاين ربيع األول عام 1377 مواف
ــة علـى عـدم  27 شتنرب 1957 املؤسس للمجلس األعلى اليت تنص صراح
ــتطاعة املعنيـني  قبول دعوى اإللغاء ضد املقررات اإلدارية إن كان يف اس
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ــد يف  باألمر املطالبة حبقوقهم لدى القضاء الشامل غري أن التعليل املعتم
ــن هـذه  حكم الس يثري نقطة ينبغي أن ختصص هلا بعض الكلمات فم
ــط طـالب اإللغـاء بـوزارة  الناحية جتدر املالحظة أن العالقة اليت ترب
ــق بإعفائـه مـن  الرتبية الوطنية ختضع ألحكام القانون اخلاص فيما يتعل
ــى  وظيفته ألن رسالة التعهد املوقعة من طرف الطالب تنص صراحة عل
ـم  توظيفه كمعلم مؤقت و من املعلوم أن األعوان املؤقتني بصفة عامة رغ
مشاركتهم مباشرة يف تسيري املرافق العامــة مل يرتـئ املشـرع العتبـارات 
ــهى بوضعـهم حتـت ظـل  خمتلفة إخضاعهم ألحكام القانون العام و انت
ــوص  قواعد القانون اخلاص حبيث إنهم ال يستفيدون من الضمانات املنص
ـى  عليها يف القانون األساسي العام للوظيفة العمومية الذي ال ينطبق إال عل
ـار  من يتصف بصفة املوظف العمومي حسب مفهوم القانون األساسي املش
إليه غري أنه فيما خيص املعلمني املؤقتني توجد نصوص خمتلفة متضمنـة 
ــن رخـص  ملقتضيات خصوصية تناولت تنظيم توظيفهم و ما مينح هلم م
ـل  سنوية أو غري سنوية و ما يتقاضونه من أجور أما فيما يرجع لتدابري الفص
اليت قد يتعرض هلا املعلمون املؤقتون ليس هناك نص خاص بــها الشـيء 
الذي يوجب الرجوع يف هــذا املوضـوع إىل مقتضيـات القـانون العـادي 
ــد غـري  املتعلقة بإجارة العمل و اليت تسمح لرب العمل فيما إذا كان العق
ــرر يف أي  حمدد املدة كما هو احلال هنا بالنسبة لإلدارة على األقل بأن يق
وقت فصل مستخدم عن منصبه ألسباب ترك املشرع أمر تقديــر صحتـها 
الجتهاد القاضي و ذلك شرط مراعاة ميعاد التنبيه و عند عدم مراعاتــه 
ــا حلقـه  فلألجري مطالبة رب العمل أمام  احملكمة املختصة بتعويض عم
ــاد اإلخطـار و هـذه القـاعدة  من ضرر من جراء فصله دون احرتام ميع
املستمدة من القانون اخلاص هي اليت وقع تطبيقــها يف النازلـة املبينـة 
أعاله فمن األهمية مبكان اإلشارة إىل أن نتيجة تطبيقها غري النتيجة الــيت 
يؤدي إليها تطبيق أحكام القانون العام فهذه األحكام تقتضي إبطال مقـرر 
ـين  الفصل الثابت عدم مشروعيته مما يرتتب عنه التزام اإلدارة بإعادة املع
ـن  باألمر إىل وظيفته و االحتفاظ له حبقه يف التعويض عما حلقه مباشرة م

ضرر نتيجة عدم صرف اإلدارة له مرتبه طوال مدة إقصائه عن منصبه. 
ــذه فـهي يف احلـالتني  أما احملكمة ذات النظر يف مثل دعوى التعويض ه
ــة السـدد وفقـا ملـا  احملكمة اإلقليمية ابتدائيا كيفما كان قدره ال حمكم
يستخلص من مقتضيات الفصل الثامن مــن ظـهري التنظيـم القضـائي و 
ــة  الفصل 17 من قانون املرافعات املدنية اليت أسندت إىل احملاكم اإلقليمي
ــد القضـاء) حـق البـت يف  (احملاكم االبتدائية العصرية قبل قانون توحي
الدعاوى الرامية إىل التصريح بعمارة ذمة اإلدارات العموميــة مـن أجـل 
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ــرر و ليـس يف لفـظ الفصلـني  أعماهلا اليت تسببت مباشرة يف إحداث ض
املشار هلما ما يبيح حصر اختصاص احملاكم اإلقليمية هــذا يف املسـؤولية 
ــىت علـى املسـؤولية  التقصريية بل يظهر أنه جيب تطبيق مقتضياتهما ح
ــة و  التعاقدية اليت تتحملها اإلدارات العمومية كما هو احلال يف هذه النازل
جيدر التذكري بأن حق النظر يف مسألة التعويــض املسـتحق للطـاعن ال 
ــهري  يرجع حملكمة الشغل و ذلك بناء على مقتضيات الفصل األول من ظ
ــدث حملـاكم الشـغل الـذي حصـر اختصاصـها يف  29 أبريل 1957 احمل
ــارة  النزاعات الفردية اليت ميكن أن تثار مبناسبة عقد إجارة العمل يف التج
و الصناعة و الفالحة و املهن احلرة بــني أربـاب العمـل و مسـتخدميهم 
باستثناء إجراء الدولة و اجلماعات العمومية.(انظر احلكــم 46 املنشـور يف 

هذا العمل ) 
مكسيم أزوالي   
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احلكم اإلداري عدد 57 
الصادر يف 8 شوال 1386 موافق 20 يناير 1967 

دعوى اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال الســلطة – عـدم قبوهلـا ضـد 
إجراء عدمي التأثري القانونـي  

ــان  ال تقبل دعوى اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة ضد إجراء ك
ــرار نـافذ يف  املقصود منه جمــــرد اإلفصاح عن نية اإلدارة يف اختاذ ق

املستقبل ألن اإلجراء املذكور عدمي التأثري القانوين. 
باسم جاللة امللك 

ــرباير 1966 مـن  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط املرفوع بتاريخ 4 ف
طرف حممد بن عبد اهللا الوجدي بواسطة نائبه األســتاذ عسـور ضـد املقـرر 

الصادر يف أول سنة 1965 عن السيد باشا مدينة مكناس. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 18 يونيه 1966 حت
ــة إيل  السيد العون القضائي باملغرب النائب عن املطلوب ضده اإللغاء و الرامي

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 9 دجنرب 1966. 
ــدة يف 6 ينـاير  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعق

 .1967

ــيد احممـد بـن خيلـف يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار الس
تقريره و إىل مالحظات احملامي العام السيد أمحد الوزاين. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
حيث يطلب حممد بن عبد اهللا الوجدي – بســبب الشـطط يف اسـتعمال 
السلطة – إلغاء املقرر الصادر يف أول ســنة 1965 مـن باشـا مدينـة مكنـاس و 
ـرورة  القاضي بسحب الرخصة اليت كانت ختول له حق استغالل أربعني عربة جم
باليد لنقل البضائع و اليت كان يكريها لبعض السائقني مقابل درهمني يف اليــوم، 
ــده دون سـابق إخطـار و دون أن  مستندا إىل أن املقرر املطعون فيه اختذ ض
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متكنه اإلدارة من االطالع على ملفه، و أن املقرر املذكور مل يبلغ له قانونيا حـىت 
يعرف األسباب اليت تربره، مما جيعله عدمي األسباب.  

و حيث تدفع اإلدارة بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج األجــل القـانوين و 
بعدم ارتكازها على أساس قانوين لكون باشا مدينة مكناس اقتصر يف شهر فـرباير 
ـتصدار  1965 على استدعاء طالب اإللغاء قصد إخباره بنية الس البلدي يف اس
ـها و  قرار حيدد عدد العربات ارورة باليد و مينع استعماهلا من لدن غري مالكي
ــات مـن طـرف الذيـن ال  أن اإلدارة أباحت-تساحما منها- استعمال هذه العرب

ميلكونها إىل أن صدر القرار البلدي لباشا مكناس بتاريخ 23 دجنرب 1965. 
ــد اهللا الوجـدي  و حيث إن دعوى اإللغاء املرفوعة من طرف حممد بن عب
ــهو حسـب  موجهة ضد مقرر إداري شفوي مل يتفق املتنازعان على مضمونه، ف
ــرد إعـالم  املدعى يقضي بسحب الرخصة املذكورة بينما تدعي اإلدارة أنه جم

بنيتها يف اختاذ قرار ينظم استعمال هذه العربات يف املستقبل. 
و حيث إن طبيعة القرار الشفوي حتول دون إمكان الطــاعن مـن إرفـاق 
عريضته بنسخة منه طبقا للقانون، و أن اإلدارة تنكر اختاذها للقــرار املطعـون 
فيه، و مبا أنه ال ينتج ال من األوراق  املدىل بها مــن طـرف املدعـى و ال مـن 
ــرار النـافذ  اعرتاف اإلدارة، و ال من ظروف احلال و مالبساته ما يثبت وجود الق
املطعون فيه، و أن املقرر املزعوم ال يعدو يف احلقيقة أن يكون إجــراءا عـدمي 
ـافذ يف  التأثري القانوين املقصود منه جمرد اإلفصاح عن نية اإلدارة يف اختاذ قرار ن

املستقبل. 
ــد بـن عبـد اهللا الوجـدي ال  مما جيعل طلب اإللغاء املقدم من لدن حمم

موضوع له. 
هلذه األسباب 

قضى الس األعلى برفض طلب اإللغاء املقدم حتت رقم 22.245. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــد بـن خيلـف و  رئيس الغرفة السيد مكسيم أزوالي و املستشارين السادة احمم
ــامي  عبدالرمحان بن عبدالنيب و احممد عمور و ساملون بنسباط و مبحضر احمل

العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
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احلكم اإلداري عدد 63 
الصادر يف 14 قعدة 1386 موافق 24 يرباير 1967 

أراضي االستعمار –التعريف بها – شروط اسرتجاع بعض القطــع بالتبعيـة 
ألراضي االستعمار. 

ــيت فوتتـها الدولـة باعتبـار شـخصية  أراضي االستعمار هي األراضي ال
ــة  املتملك األصلي و من جهة أخرى حيق للدولة اسرتجاع القطع املالصق
أو ااورة ألرض استعمارية اسرتدتها الدولة إذا كانت تلك األرض و تلــك 

القطع على ملك نفس الشخص و تؤلف مؤسسة استغالل واحدة. 
باسم جاللة امللك 

ــاريخ  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة املرفوع بت
ــرر  5 يونيه 1965 من طرف هنري جريمان بواسطة نائبه األستاذ بيسيري ضد املق
ــرب 1964 عـن السـادة وزراء الداخليـة و املاليـة و  املشرتك الصادر يف 7 دجن

الفالحـة. 
ــاء  و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 22  دجنرب 1965 حتت إمض
ــض  األستاذ بنعطار النائب عن املطلوب ضدهم اإللغاء و الرامية إىل احلكم برف

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 الصادر يف 17 يناير 1967. 
و بناء على اإلعالم بتعيني القضيــة يف اجللسـة العلنيـة املنعقـدة يف 24 
يرباير1967 و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد احممد بن خيلـف يف 

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

حيث إن هانري جرمان أقام دعوى يطلب فيــها إلغـاء املقـرر الوزيـري 
املشرتك املؤرخ يف 7 دجنرب 1964 و الذي اسرتجعت الدولــة مبقتضـاه ملكيـة 
ــك تطبيقـا  األرضني الفالحيتني احملفظتني حتت رقمي 4908 ر و 4577 ر و ذل

للظهري املؤرخ يف 26 شتنرب 1963. 
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ــت عـدد 4908 ر ال  و حيث ادعى الطاعن من جهة أن العقار احملفظ حت
ميكن اعتباره من أراضي االستعمار لكونه ال يدخل يف نطاق مقتضيات الثاين مـن 
ــأنه مبقتضـى  الظهري املشار إليه أعاله، ألن الطالب متلك العقار املتنازع يف ش
عقد صلح و بعوض. فقضى الس األعلى بتاريخ 8 أبريل 1966 بعــدم ارتكـاز 
هذا الوجه على أساس بناء على ما اســتخلصه مـن التحقيـق مـن أن األرض 
املذكورة كانت ملكا للدولة اليت تعهدت مبقتضى اتفاقية مؤرخــة يف 19 يونيـه 
ــة"  1928 بتفويت األرض املذكورة إىل الشركة املسماة "الشركة الفالحية املغربي
آخذة بعني االعتبار على حد التغيري الوارد يف االتفاقية " مصاحل هــذه اجلماعـة 
من الفرنسيني املقيمني باملغرب منذ بدء عهد احلماية و مصلحة االســتعمار يف 
ــالف الذكـر الـذي  إبقاء هذه اجلماعة يف املغرب الشيء الذي جعل العقار الس
فوتته الدولة اعتبارا لشخصية املالك األول الشركة الفالحية املغربية يدخــل –
خالفا ملا ادعاه جرمان – يف نطاق أراضى االستعمار، طبقا للفصل 2 من الظـهري 

املؤرخ يف 26 شتنرب 1963 ". 
ــت رقـم  و حيث إن الطاعن يدعي من جهة أخرى، أن العقار احملفظ حت
4.577 ر و املسرتجع من طرف الدولة اســتنادا للفصـل الثـالث مـن الظـهري 
املذكور ال يكون مع األرض ذات الرسم العقاري رقم 4.908 مؤسســة اسـتغالل 

واحدة.  
ــرب 1966 للخبـري املنصـوري  لكن حيث يؤخذ من التقرير املؤرخ يف 10 نون
ــماة  املعـني مـن طـرف الـس األعلـى يف 8 أبريـل 1966 أن األرض املس
ــيت تبلـغ مسـاحتها 350 هكتـار،  "فرانسسكي " احملفظة حتت رقم 4577 و ال
مالصقة لألرض االستعمارية احملفظة حتت رقم 4908 ر و اليت تبلــغ مسـاحتها 
50 هكتارا و 16 آرا وأن القطعتني تشتمالن على 205 هكتار من احلوامــض و 153 
هكتار من الكرم و 7 هكتارات من أشجار خمتلفة و أن هــذه املغروسـات متتـد 
ــها مبـا  بكيفية متصلة على كليت البقعتني و أن جهاز الري واحد و أن املباين كل
فيها من مباين للسكىن و لالستغالل و ساقية و بئر و أجهزة الكــهرباء توجـد يف 
ــاري رقـم 4577 ر تكـون  إحدى القطعتني، مما جيعل القطعة ذات الرسم العق
ـم 4908 ر  مؤسسة استغالل واحدة مع األرض االستعمارية ذات الرسم العقاري رق
املالصقة هلا و اليت كانت توجد قبل اسرتجاعها على ملك نفس الشخص الــذي 

كان ميلك القطعة األوىل. 

هلذه األسباب 
ــن هـانري جرمـان  قضى الس األعلى برفض طلب اإللغاء املقدم م
حتت رقم 20.133 و عليه بالصائر و هو أجرة اخلبري اليت قدرها مخسمائة درهم. 
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و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــد بـن خيلـف و  رئيس الغرفة السيد مكسيم ازوالي و املستشارين السادة احمم
ــامي  عبدالرمحان بن عبدالنيب و احممد عمور و ساملون بنسباط و مبحضر احمل

العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.    
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