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  إبطال اخلربة– عدم احرتام األجل – حتليل عينات –الغش يف البضائع 
 من ظهري 33 و25انونية اآلمرة املنصوص عليها يف الفصلني املقتضيات الق

 املتعلق بالزجر عن الغش يف البضائع توجب إحالة العينات 5/10/1984
على املخترب الرمسي للتحليل وإجنازه داخل أجل حمدد، ويكون القرار 
املطعون فيه سليما حينما رتب على عدم احرتام األجل القانوين إلجناز 

 .ال اخلربة املنجزة على مادة الدقيق وقضى بالرباءةالتحليل إبط
 باسم جاللة امللك

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
 .نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن طالب النقض

يف شأن وسيلة النقض الفريدة املتخذة من اخلرق اجلوهري للقانون وانعدام 
جنحة الغش يف الدقيق األساس القانوين ذلك أن احملكمة ملا برأت املتهمة من 

فقد عللت ذلك بكون العينة مل توجه للمخترب قصد التحليل داخل األجل 
 من 18القانوين ولذلك فاخلربة ال تعرب عن احلقيقة خلرقها ملقتضيات الفصل 

 وتكون التهمة غري ثابتة يف حقها يف حني أن هذا التعليل ال ميكن 6/12/1928قرار 
 من 30ألساس ويشكل خرقا للقانون ذلك أن الفصل الركون إليه ويعترب منعدم ا

 بالبيانات املنصوص د عندما أوجب أثناء أخذ العينات التقي5/10/1984ظهري    
 من نفس الظهري فإن هذا الفصل مل حيدد زمنا معينا 25عليها يف الفصل 

 من نفس 33إلرسال العينات إىل املخترب اللهم الفورية اليت نص عليها الفصل 
نون املذكور وأن هذا األخري مل حيدد جزاء يف حالة عدم احرتام شكليات القا

اخذ العينات وإرساهلا إىل املخترب وان الغرفة اجلنحية باستعماهلا هلذا املسار 
 .تكون قد خرقت القانون وعرضت حكمها للنقض

 املتعلق بالزجر 5/10/1984 من ظهري 47لكن حيث إنه مبقتضى الفصل 
 14/10/1914ضائع فإنه يبقى العمل جاريا بأحكام بعض فصول عن الغش يف الب

املتعلق بزجر الغش وكذا بأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ومنها قرار 
6/12/1928 . 
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 تنص 5/10/1984 من ظهري 33و25وحيث إذا كانت مقتضيات الفصلني 
على وجوب إحالة احملاضر املثبتة للمخالفات وأخذ العينات على مصلحة 

تب املركزي لزجر الغش وكذلك إحالة العينات على املختربات املختصة املك
 12/1/1932 املعدل بقرار 6/12/1928 من قرار 13بصفة فورية فإن الفصل 

 ساعة كما 24أوجب أن حتال تلك احملاضر على املصلحة املذكورة يف ظرف 
الرمسي أوجب على هذه األخرية أن حتيل العينة موضوع املخالفة على املخترب 

 . ساعة أخرى24يف ظرف 
قرار ( من القرار املذكور 18وحيث باإلضافة إىل ذلك فإن الفصل 

املخترب الذي يتوصل من أجل التحليل بعينة حيرر " ينص على أن  ) 6/12/1928
يف ظرف مثانية أيام من توصله بها تقريرا يضمنه نتائج الفحص والتحليل اليت 

 ".خضعت هلا العينة
 من هذه املقتضيات القانونية اآلمرة أن أجل إحالة العينات وحيث يتبني

 ساعة وأن أجل إجناز 48على املخترب الرمسي للتحليل ال ينبغي أن يتعدى 
التحليل من طرف املخترب ال ينبغي أن يتعدى مثانية أيام من تاريخ توصله 

 .بالعينة ما مل تكن هناك مقتضيات خمالفة مبقتضى نصوص خاصة
حملكمة املطعون يف قرارها عندما عاينت أن تاريخ حترير وحيث إن ا

 يف حني كان تاريخ توصل املخترب 11/11/1993حمضر واخذ العينة كان يف 
 مما 31/12/1993 وتاريخ إجناز التحليل يف 15/12/1993الرمسي بتلك العينة يف 

ل مل يتم اعتربت معه أن كال من إحالة العينة على املخترب وإجناز املخترب للتحلي
داخل األجل القانوين ورتبت على ذلك إبطال اخلربة املنجزة وتبعا لذلك قضت 
برباءة املطلوب ضدها يف النقض تكون قد اعتمدت أساسا قانونيا سليما فجاء 

 .قرارها معلال والوسيلة على غري أساس

 من أجله 
 .قضى برفض الطلب

 .وبأنه ال داعي الستخالص  الصائر
وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وبه صدر القرار 

بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض 
عبد القادر الغيبة رئيسا : بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة من السادة

 حممد احلليمي وزينب سيف الدين وحكمة السحيسح والطاهر : واملستشارين 
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اجلباري وحبضور احملامي العام السيد حممد منصوري الذي كان ميثل النيابة 
 .العامة ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي

 
        كاتب الضبط       املقرر    رئيس الغرفة 

 




