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احلكم املدني عدد 203 
الصادر يف 25 حمرم 1388 املوافق 24 أبريل 1968 

بني علي بن حممد أجعفر و بني حممد و ميمون بن جعفر 
1  -  عمل – شروط محله على اإلحسان 

2  -  عرف – خمالفته لقاعدة شرعية – ال عمل به 
ــاعدة الفقهيـة  1 -  إن األعمال اليت يقوم بها املرء لصاحل غريه – طبق الق
القائلة أن كل من أوصل إىل غريه نفعا بفعله فله أجــرة مثلـه – ال حتمـل 
على املواساة و اإلحسان إال بالنسبة ملن ال مال له وقت العمل لصاحلــه و 

مل حيتفظ حبق الرجوع عليه. 
2 -  ال يعمل بالعرف إذا خالف قاعدة شرعية. 

باسم جاللة امللك 
ــي ابـن  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 15 يونيو 1965 من طرف عل
حممد أجعفر بواسطة نائبه األستاذ ابــن جلـون التوميـي ضـد حكـم حمكمـة 

االستئناف بفاس الصادر يف 22 أبريل 1965. 
و بناء على الظهري املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربيـع األول عـام 

1377 موافق 27 شتنرب 1957. 

و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر يف 7 فرباير 1968. 
ــل  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 10 أبري

 .1968

ــد الغـين املومـي يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد عب
تقريره و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
 فيما خيص الوجه األول املستدل به: 

بناء على الفصل التاسع من ظهري رابع غشت 1918 الذي جيــب مبقتضـاه 
أن يكون كل حكم معلال تعليال كافيا و إال كان باطال. 
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ــرة  و بناء على القاعدة الفقهية – كل من أوصل إىل غريه نفعا بفعل فله أج
مثله. 

حيث يؤخذ من احلكم املطعون فيه و من أوراق امللف أن علي بــن حممـد 
ـان  أجعفر طلب احلكم على أخيه حممد الضرير بأدائه تعويضا عن العمل الذي ك
ــنة 1933  يقوم به لصاحل الفالحة و املاشية اليت يف شركتهما منذ وفاة والدهما س
إىل أن حكم عليه مبقإمسة املدعى عليه أنصافا على التساوي مع إبقاء احلق لــه 
يف املطالبة بالتعويض عما قام به من عمل لصاحل هذه الشركة و قــدر املدعـى 
ـي ال  التعويض بدراهم 2.000 على وجه التقريب، و أجاب املدعى عليه بأن املدع
ــم للمدعـى حبـق  يستحق تعويضا و بأن احلكم السابق يف شأن القسمة مل حيك
ـق يف  التعويض بل ترك للمحكمة املختصة النظر يف زائد أجر عمله إن كان له احل
ــة  ذلك، فقضت إقليمية فاس بإلغاء دعوى املدعي بناء على عدم وجود أية قرين
على أن املدعي كان يقوم بالعمل املذكور قصد احلصول على أجر من أخيــه، و 
استأنف املدعي هذا احلكم و أدىل بلفيفتني األوىل تشهد بأن املدعي هــو الـذي 
ــؤون  كان ينفق على أخيه الضرير و أوالده و الثانية تشهد بأن الذي كان يقوم بش
ــد أجعفـر  الفالحة و املاشية منذ وفاة اهلالك والد املتداعيني هو علي بن حمم
املذكور إىل وقوع احلكم بالقسمة بينه و بني املدعى عليه و اعــرتف املسـتأنف 
ـة  عليه بأن املدعي املستأنف هو الذي كان يباشر التصرف وحده، فقضت حمكم
ـؤون  االستئناف بفاس بتصحيح احلكم املستأنف بناء على أن العرف ملن يتوىل ش
ذوي العاهات جيعل ذلك على وجه اإلحسان و بناء على أن عرف البادية جيعــل 
ـرف  أكرب اإلخوة و أعرفهم بشؤون األخذ و العطاء و أصحهم جسما هو الذي يتص
ــاء علـى أن البـاعث  يف املال و ال حياسبه بقية اإلخوة يف شيء من األشياء، و بن
للمدعي على دعواه تعذر معرفة األعمال اليت قام بها املستأنف لصاحل الشــركة 

حىت يتـأتى معرفة قدر التعويض املطلوب. 
و حيث إن موضوع الدعوى هو طلب التعويض عن العمــل الـذي اعـرتف 
ـات  املدعى عليه بأن أخاه كان يقوم به و كان من شأن اخلبري يف مثل هاته النزاع
ــال املقـوم بـها و  مجع العناصر الالزمة ليتسىن له بالنسبة لذلك معرفة األعم
ـريه –  معرفة قدر التعويض املطلوب كما أن األعمال اليت يقوم بها املرء لصاحل غ
ــال  طبق القاعدة أعاله – ال حتمل على املساواة و اإلحسان إال بالنسبة ملن ال م

له وقت العمل لصاحله و مل حيتفظ حبق الرجوع عليه. 
و حيث إن احملكمة مل تعلل حكمها تعليال كافيا حيث اقتصرت علــى ذكـر 
ـالف  تعذر معرفة "معرفة األعمال" و اعتمدت على العرف و هو ال يعمل به إذا خ
ــن اإلشـارة إىل ثبـوت هـذا  قاعدة شرعية سيما و احلكم املطعون فيه خال م

العرف. 
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من أجله 
و بناء على املنصوص عليه أعاله 

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

املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين الســادة: عبـد الغـين 
ـام  املومي، ادريس بنونة، احممد عمور، حممد بنيخلف، و مبحضر وكيل الدولة الع

السيد ابراهيم قدارة و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد. 
(احملامي: األستاذ ابن جلون التوميي ) 
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احلكم املدني عدد 268 
الصادر يف 15 ربيع األول 1388 املوافق 12 يونيو 1968 
بني أمحد بن املكي األبيض و بني عمر بن البصري 

1 - حكم – بياناته – بيان اهليئة احلاكمة – وجوب توضيـح هـل هـي الـيت 
حضرت مجيع اجللسات (ال) . 

ــع حـق احملكمـة يف إجـراء  2 -  انتخابات – سرية االقرتاع – ال تتعارض م
حبث-. 

ــة يف   1- املفروض هو أن اهليئة احلاكمة هي نفس اهليئة اليت ناقشت القضي
ــا يثبـت خـالف ذلـك و هلـذا ال  كل اجللسات ما دام الطالب مل يدل مب
ــي  يتعرض للنقض احلكم الذي مل يوضح هل اهليئة احلاكمة املبينة فيه ه

اليت حضرت مجيع اجللسات. 
 2- إن مبدأ سرية االقرتاع ال يتعارض مع حق احملكمة يف أن جتــري البحـث 
عند الطعن يف عملية االنتخابات من أجــل معرفـة مـا إذا كـانت هـذه 
ـت  االنتخابات متت طبقا للقانون وبالتايل أن تستدعي املساهمني يف التصوي

للتحقق من سالمة عملية االقرتاع. 

باسم جاللة امللك 
بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 16 يوليوز 1967 من طرف أمحد ابــن 
ــة اإلقليميـة  املكي األبيض بواسطة نائبه األستاذ حممد بوستة ضد حكم احملكم

مبراكش الصادر يف 2 يوليوز 1967. 
ــاير 1966 حتـت إمضـاء  و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 3 ين
ــاله و  األستاذ عبدالرمحان الربيع النائب عن املطلوب ضده النقض املذكور أع

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 21 مارس 1968. 
ــدة يف 5 يونيـه  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعق

 .1968
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ــره و  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار السيد احممد عمور يف تقري
إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
حيث يستفاد من أوراق امللف و من احلكــم املطعـون فيـه  )  احملكمـة 
ــدوا مقـاال  اإلقليمية مبراكش 2 يوليوز 1965  (  أن عمر بن البصري و من معه قي
لدى احملكمة اإلقليمية مبراكش يطلبون فيه إلغاء انتخاب رئيس مكتب اجلماعــة 
القروية بدائرة سوق اإلثنني امللحقة بابن جرير  )  عمالة مراكش  (  ملا شاب هـذا 
االنتخاب من خمالفات جسيمة و أعمال مريبة من ذلك أن املدعي عليــه أمحـد 
األبيض ترأس املكتب املشرف على االنتخاب الذي أسفر عن جناحه و عمد مــن 
أجل ذلك إىل إخفاء بعض األوراق اليت كانت ترجــح كفـة املدعـي فحكمـت 
احملكمة اإلقليمية بتاريخ 11 شتنرب 1963 بعدم اختصاصها يف النازلة، و بعد رفــع 
ـم  القضية إىل الس األعلى قضى هذا األخري بتاريخ 8 يوليوز 1964 بنقض احلك
ــة أخـرى  و بإحالة القضية و األطراف على نفس احملكمة و هي مرتكبة من هيئ
ــاريخ 2 يوليـوز 1965 قضـت احملكمـة  للبت فيها من جديد طبق القانون، و بت
ـاب  اإلقليمية بإبطال االنتخاب املطعون يف سالمة إجراءاته و الذي أسفر عن انتخ
أمحد بن املكي االبيض و بإعادة هذا االنتخاب لعلة أن املنتخب أمحد االبيــض 
املذكور هو الذي ترأس مكتب االقرتاع و قام نفسه بفرز األصوات الشيء الــذي 
اعتربته احملكمة كافيا إلدخال الريبة يف نزاهة االنتخاب و لعلة أن رئيس املكتــب 
املذكور مل يستعن خالل الفرز بفاحصني اثنني غري املرشحني لالنتخاب طبقــا 
ــة حكمـها  للفصل 26 من الظهري املـــؤرخ ب 1 شتنرب 1959 كما بنت احملكم
ــا أن نتيجـة االنتخـاب  على كون اثنني ممن صوتوا لفائدة املدعى عليه صرح
ــني صـرح  كانت لفائدة املدعي كما أسندت لتعزيز حكمها إىل كون أحد املصوت
أمامها أنه خالفا ملا جاء يف احملضر أعطى صوته للمدعي عمر بن البصري و إىل 
ــس املكتـب للورقـة  كون مصوت آخر صرح أمامها أنه شاهد بنفسه إخفاء رئي

الزرقاء اليت كان من شأنها ترجيح كفة املدعى. 
فيما خيـص الوجـه األول: 

ــاخللط و  حيث يؤاخذ طالب النقض أمحد بن املكي احلكم املطعون فيه ب
ــم أن الـنزاع  التناقض فيما خيص أطراف الدعوى و ذلك أنه جاء يف صدر احلك
ــهم يف حـني أن  يقوم بني شخصني بينما يف صلبه يشار إىل مدعني و مدعى علي
الدعوى ال تهم سوى املدعى عمر البصري و خصمه فيها أمحد األبيض طــالب 

النقض. 
ـهم  لكن حيث يستفاد من الوثائق املدرجة يف امللف أن املدعني مجاعة و من
عمر البصري املرشح لرآسة مكتب اجلماعة القروية و أن املدعى عليــهم أيضـا 
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ــم و إن أورد يف  مجاعة و من بينهم أمحد األبيض طالب النقض، و حيث إن احلك
طرته إسم أمحد األبيض و عمر البصري على اعتبار أنهما الطرفان الرئيسـيان يف 
ــوى يف صلـب احلكـم  الدعوى فإنه مل يغفل ذكر إمساء مجيع األطراف يف الدع
ــا خيـص حتديـد هـؤالء  األمر الذي ال يرتتب عنه قيام أي إبهام أو غموض فيم

األطراف و بذلك تكون الوسيلة األوىل ال ترتكز على أساس. 
و فيما خيص الوجه الثاين املستدل به: 

و حيث يطعن الطالب يف احلكم بكونه خيرق الفصل 37 مــن ظـهري فـاتح 
ــها مـن كـون  شتنرب 1959 و ذلك أن احملكمة مل تأخذ باالعتبار ما الحظه أمام
ـا  وثيقة دعوى الطعن يف االنتخاب رفعت إىل وكيل الدولة باحملكمة اإلقليمية بينم

كان على املدعى أن يقدمها إىل رئيس هذه احملكمة. 
ــن الظـهري  لكن حيث من جهة أن الفقرة الثانية من الفصل السابع عشر م
املستدل به تنص على أن إيداع عريضة دعوى الطعن جيــب أن يكـون بكتابـة 
ــة أخـرى ينـص احلكـم  الضبط باحملكمة اإلقليمية املختصة، و حيث من جه
ــث إن احملكمـة  املطعون فيه أن املدعي قام بهذا اإلجراء طبقا للقانون، و حي
ــتظهر بـه مـا  أجابت عن هذا الدفع بقوهلا أن ليس يف مقتضيات الفصل املس
ــز  يوجب إيداع العريضة يف إسم رئيس احملكمة فإن الوجه الثاين بدوره غري مرتك

على أساس. 
و فيما خيص الوجه الثالث املستدل به: 

و حيث يعيب الطالب على احلكم املطعون فيه خرقه لقــاعدة جوهريـة 
ــات الـيت ناقشـت  للمسطرة و ذلك لعدم ذكره للهيئة احلاكمة يف مجيع اجللس
ــالث  القضية و بتت فيها رغم أنه يتضح من احلكم املذكور أن امللف نوقش يف ث
جلسات و مل تذكر اهليئة احلاكمة إال بالنسبة جللسة واحدة مما ال يرتك اــال 

للمجلس األعلى ملراقبة تركيب اهليئة احلاكمة يف بقية اجللسات. 
ــت  لكن حيث إن املفروض هو أن اهليئة احلاكمة هي نفس اهليئة اليت ناقش
ــك األمـر الـذي  القضية يف كل اجللسات و مل يدل الطالب مبا يثبت خالف ذل

يرتتب عنه أن هذا الوجه غري مرتكز على أساس. 
و فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة:  

ــه للفصـل الثـاين مـن  و حيث يؤاخذ الطالب احلكم املطعون فيه خبرق
ــة و ذلـك أنـه  الظهري املؤرخ ب23 يونيو 1960 املتعلق بنظام اجلماعات البلدي
اعتمد على كون الطاعن أمحد بن املكي االبيض هو الذي ترأس املكتب و قــام 
بفرز األصوات األمر الذي أقنعها بعدم نزاهة االنتخاب يف حني أن عمليــة هـذا 
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االنتخاب أجريت مبحضر ممثلي السلطة اإلدارية املختصة و طبقا ملا نص عليه 
القانون من أن أكرب اجلماعة سنا هو الذي يتوىل رآسة عملية االقرتاع. 

لكن من جهة حيث إن الظــهري املشـار إليـه يف الوسـيلة يتعلـق بنظـام 
ــاب مـن  اجلماعات و من جهة أخرى فإن احملكمة استنتجت عدم نزاهة االنتخ
ــيت يف صـاحل  عدة مالبسات كاستغالل منصب الرآسة من أجل إخفاء األوراق ال
املرشح أمحد بن املكي املذكور و من تصرحيات شخصني صوتا لصاحل املدعى 
ـن  عليه نفسه و مما صرح به بعض املصوتني أمام عامل اإلقليم و أمام احملكمة م
ــرتتب عنـه أن  كون رئيس مكتب االنتخاب كان يقوم بتزوير األوراق األمر الذي ي
ــال التدليسـية الـيت قـد صـاحبت  احملكمة مبا هلا من سلطة يف تقدير األعم
االنتخاب مل خترق القاعدة املستدل بها و طبقت القانون بكيفية سليمة و بذلـك 

كانت الوسيلة الرابعة أيضا غري مرتكزة على أساس. 
و فيما خيص الوسيلة اخلامسة املستدل بها:  

ــل  و حيث يعيب الطالب على احلكم املطعون فيه خرقه ملقتضيات الفص
ــذا الفصـل علـى أن انتخـاب  2 من ظهري 23 يونيو 1960 و ذلك أنه نص يف ه
الرئيس يقع بواسطة االقرتاع السري بينمـا يشـري احلكـم يف أحـد حيثياتـه إىل 
تصرحيات شخصني صوتا لصاحل املدعى عليهما و جيعل هذا احلكــم معرضـا 

للنقض خلرقه مبدأ السرية املشار إليه أعاله. 
لكن من جهة حيث إن الظهري املشار إليه يتعلق بنظام اجلماعــات و مـن 
جهة أخرى فإن مبدأ سرية االقرتاع ال يتعارض مع حق احملكمة مــن أن جتـري 
ــة مـا إذا كـانت هـذه  البحث عند الطعن يف عملية االنتخابات من أجل معرف
ــتدعي املسـاهمني يف التصويـت  االنتخابات متت طبقا للقانون و بالتايل أن تس
للتحقق من سالمة عملية االقرتاع مما تكون معه الوسيلة اخلامسة أيضا ال ترتكـز 

على أساس. 

من أجله 
قضى الس األعلى برفض الطلب و على الطالب 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
ــور،  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين السادة: احممد عم
ادريس بنونة، حممد بن خيلف، احلاج عبد الغين املومي، و مبحضر وكيل الدولــة 

العام السيد ابراهيم قدارة، و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد. 
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احلكم املـدني عدد 82 
الصادر يف 25 شوال 1388 املوافق 15 يناير 1969 

بني مبارك بن احلاج حممد و من معه و بني معايل وزير الداخلية 
ــائع و مـا يدعـم أسـباب  نقض – عريضة – وجوب تضمينها ملخص الوق

النقض من مطاعن معينة. 
يكون طلب النقض غري مقبول إن كانت العريضة من جهة مل حتتــو علـى 
ــاد تقديـر احملكمـة  ملخص الوقائع و من جهة أخرى اقتصرت على انتق

لبعض الوقائع دون تبيان أي مطعن معني لتدعيم أسباب النقض. 

باسم جاللة امللك 
ــن  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 16 يناير 1965 من طرف مبارك ب
ــتاذ بنكيكـي ضـد حكـم حمكمـة  احلاج حممد و من معه بواسطة نائبهم األس

االستئناف بالرباط الصادر يف 26 أكتوبر 1964. 
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 25 نونرب 1968. 
ــدة يف 8 ينـاير  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعق

 .1969

ــيد احممـد بـن خيلـف يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستشار الس
ــاداة  تقريره، و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، و بعد املن

على حمامي طاليب النقض و مل حيضر. 
و بعد املداولة طبقا للقانون 

فيما خيص الدفع بعدم قبول الطلب:  
بناء على الفصل 8 من ظهري 27 شتنرب 1957 املؤسس للمجلس األعلى  

ــاريخ 26 ينـاير 1965 لكتابـة الضبـط  حيث إن مبارك و من معه قدموا بت
بالس األعلى عريضة ترمي إىل نقض احلكم الصادر يف 26 أكتوبر 1964 عــن 
ــاير 1961 عـن احملكمـة  حمكمة االستئناف بفاس املؤيد للحكم الصادر يف 18 ين

االبتدائية بوجدة. 



      

ص 10جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  5 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

و حيث من جهة أن العريضة ال حتتوي على ملخـص الوقـائع املنصـوص 
ــر علـى انتقـاد  عليه يف الفصل املشار إليه أعاله، و أنها من جهة أخرى، تقتص
ــان أي مطعـن معـني لتدعيـم  تقدير حمكمة االستئناف لبعض الوقائع دون تبي

أسباب النقض، مما جيعل الطلب غري مقبول. 

هلذه  األسباب 
قضى الس األعلى بعدم قبول الطلب 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 بـن  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و املستشارين الس
خيلف، ادريس بنونة، حممد عمور، ساملون بنسباط، و مبحضر وكيل الدولة العام 

السيد ابراهيم قدارة، و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد. 
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احلكم املدني عدد 114 
الصادر يف 17 ذو القعدة 1388 املوافق 5 فرباير 1969 

بني أمحد بن حممد املدين و من معه و بني أمحد بن حممد الشراييب و من معه 
وصية – وصية لفظية – شروط صحتها 

ــوة القـاهرة ألن يلجـأ إىل وصيـة  عندما يضطر املوصى نظرا حلالة الق
ـني  لفظية أمام من اتفق حضورهم هلا ممن تقبل شهادتهم و هم غري منتصب
ــن  و حال ذلك دون كتابتها صحت هذه الوصية إن أديت من يوم التمكن م
ــا فقـد و  األداء و عمل بها مطلقة أو مقيدة مبا وجد و بطلت إن قيدت مب
ــهادة  هلذا تكون احملكمة قد صادفت الصواب عندما مل متنح أية قيمة لش
ــوم بعشـرات  لفيفية حمررة مبناسبة اخلصومة و بعد وفاة املوصي املزع

السنني. 

باسم جاللة امللك 
ــن  بناء على طلب النقض املرفوع بتاريخ 26 مارس 1965 من طرف أمحد اب
ــراء ضـد حكـم  حممد بن املدين و من معه بواسطة نائبهم األستاذ عمر بنخض

حمكمة االستئناف بفاس الصادر يف 14 دجنرب 1964. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 23 أبريل 1968 حت
األستاذ جورج بوطبول النائب عن املطلوب ضــده النقـض املذكـور 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 6 نونرب 1968. 
ـاير  و بناء على ال  إعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 29 ين

 .1969

ــار السـيد سـاملون بنسـباط يف  و بعد االستماع بهذه اجللسة إىل املستش
تقريره و إىل مالحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، و بعد املنــاداة 

على حمامي الطرفني فلم حيضرا. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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فيما خيص الوسيلة األوىل:  
ــن احلكـم املطعـون فيـه  )  حمكمـة  حيث يتضح من أوراق امللف و م
ـد  االستئناف بفاس 14 ديسمرب 1964  (  أنه بتاريخ 16 يوليوز 1951 تقدم احلاج أمح
بن حممد الشراييب يف إمسه و يف إسم حممد بن حممد بن املدين و اجليــاليل بـن 
املدين أمام احملافظــة العقاريـة مبكنـاس مبطلـب حتفيـظ أرض لفائدتـهم 
ــق الشـراء، و  مصرحني بأنها قد آلت إليهم فيما خيص حصة الشراييب عن طري
ــت  فيما خيص شريكيه عن طريق اإلرث من أبيهما و من بني عدة تعرضات قدم
ــن  ضد هذا املطلب فإن الذي يهم طلب النقض احلايل هو التعرض الذي قدم م
طرف أمحد بن حممد بن املدين ابن طالب التحفظ الثاين املتــويف بعـد تقـدمي 
مطلب التحفيظ و ذلك يف إمسه و يف إسم ورثة آخرين و ارتكز التعــرض علـى 
ــى  كون جد املتعرضني املدين و هو أحد املالكني األصليني لألرض كان قد أوص
ــاه  ألحفاده بثلث أمالكه كما رمى هذا التعرض أيضا إىل ممارسة حق الشفعة جت
ــي  شراء طالب التحفيظ الشراييب و تدعيما الدعاءاته أدىل املتعرض برسم لفيف
ــه 13 شـخصا  مؤرخ يف 16 مارس 1956 مت تعريفه بتاريخ 23 يونيه 1956 يشهد في
ــني احملـل أقـر  بأن املدين أوصى ألحفاده بثلث أمالكه، و خالل االنتقال إىل ع
طالبو التحفيظ بأن املتعرضني ميلكون يف األرض املتنـازع فيـها قطعـة تبلـغ 
مساحتها 7 هيكتارات جعلت ملكا عائليا من طرف املدين و أقر املتعرضون مـن 
جهتهم أنهم ال حيوزون سوى هذه القطعة فــأيدت حمكمـة االسـتئناف احلكـم 
االبتدائي الذي قضى بقبول التعرض فيما خيص القطعــة الـيت تشـكل امللـك 
ــث شـائع  العائلي املشار إليه أعاله و رفضه فيما يتعلق مبطالبة املتعرضني بثل
ــة  من األرض املطلوب حتفيظها و ذلك لعدم إدالئهم باحلجة على وجود الوصي
ـه  ألنه تطبيقا للفصول 191 و ما يليه من قانون األحوال الشخصية و املواريث فإن
ــد يوقـع عليـه املوصـي  يتعني أن تثبت الوصية بإشهاد عديل أو حيرر بها عق
ــن  بإمضائه فإن عرضت ضرورة قاهرة فبتصريح أمام من اتفق حضورهم هلا مم
ــة حـررت  تقبل شهادتهم "و أيضا لعلة أن املتعرضني أدلوا فقط بشهادة لفيفي

مبناسبة اخلصومة يف سنة 1956 أي بعد وفاة املدين بستني أو مثانني سنة". 
و حيث يطعن طالبو النقض يف هذا احلكم خبرق الفصل 192 من ظــهري 30 
ـوال  رجب 1377 ) 20 فرباير 58 ( املتعلق بتطبيق الكتاب اخلامس من املدونة لألح
ـىت و  الشخصية و املتعلق بالوصية و ذلك أن حمكمة االستئناف صرحت " بأنه ح
ــه متـأخرا " يف  إن كانت القوة القاهرة ثابتة فيعترب هذا العقد عدمي القيمة لكون

حني أن القانون ال حيدد أجال لتصرحيات الشهود.  
لكن حيث حسب الفصل املذكور أنه عندما يضطر املوصى نظــرا حلالـة 
ــل  القوة القاهرة ألن يلجأ إىل وصية لفظية أمام من اتفق حضورهم هلا ممن تقب
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شهادتهم و هم غري منتصبني و حال ذلك دون كتابتها، صحت هـذه الوصيـة أن 
أديت من يوم التمكن من األداء و عمل بها مطلقة أو مقيدة مبا وجد و بطلــت إن 

قيدت مبا فقد ". 
و حيث إنه مل يتم مراعاة أي واحد من هذه الشروط يف النازلة ألنه ثبـت أن 
ــرات  شهادة اللفيف حمررة مبناسبة اخلصومة و بعد وفاة املوصى املزعوم بعش
السنني ، فإن قضاة االستئناف ببتهم كما فعلوا مل خيرقوا النص املشــار إليـه يف 

الوسيلة و قاموا بتطبيق صحيح ملقتضياته. 
فينتج عن ذلك أن الوسيلة ال ترتكز على أساس. 

فيما خيص الوسيلة الثانية: 
ــهري  و حيث يعيب طالبو النقض على نفس احلكم خرق الفصل 189 من ظ
ــاز  املسطرة املدنية تبعا لنقص و تناقض يف التعليل يعادل انعدامه و عدم االرتك
على أساس قانوين و ذلك أن حمكمة االستئناف مل متنح شهادة اللفيف املدىل بها 
ــركاء املـدين يف اإلرث  من طرف املتعرضني أي اعتبار، يف حني أن عددا من ش
ذكرت أمساؤهم فيها بصفتهم شهودا، و يف حني أن احلجة على الوصية املدعــاة 

تنتج من العناصر األخرى للقضية. 
ــدىل بـها مـن  لكن حيث إن قضاة االستئناف رفضوا الشهادة اللفيفية امل
ــاة  طاليب النقض لعلة عدم توفرها على الشروط اليت يتطلبها القانون فإن قض
ــض الشـهود املذكوريـن فيـها، و  املوضوع مل يكونوا ملزمني باعتبار صفة بع

مبقتضى هذا الرفض فإنهم قد أجابوا ضمنيا عن هذا الطعن. 
فينتج عن ذلك أن الوسيلة ال ترتكز على أساس. 

هلذه األسباب 
قضى الس األعلى برفض طلب النقض و علــى أصحابـه بالصـائر و 

بغرامة مالية قدرها مائتان و مخسون درهما تؤدى خلزينة الدولة. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــين و املستشـارين السـادة: سـاملون  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حني
ــر وكيـل الدولـة  بنسباط، ادريس بنونة، حممد عمور،حممد بن خيلف، و مبحض

العام السيد ابراهيم قدارة، و مبساعدة كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد. 
 ( احملاميان: األستاذان ابن خضراء و بوطبول )  
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احلكم الشرعي عدد 51 
الصادر يف 11 شعبان 1387 موافق 14 نونرب 1967 

بني عسو بن احلاج – و عقة و همامو 
  تعليل: خطأ يف التعليل 

ـدىل   - ال يصح أن يعلل احلكم بعدم مساع الدعوى بكون العقدة العرفية امل

ــانت  بها متنافية مع النكاح الشرعي.. لكونها متت بني املتعاقدين يف مدة ك
( النقض )  .  منطقتهما فيها خاضعة للعرف 

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
مبكناس بتاريخ 25 / 02 / 1966 السيد عسو بن احلاج بن عســو بواسـطة حماميـه 
األستاذ عمر بن خضراء طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 437 3904 و تاريخ 19 / 10 
ــأن إرث و املبلـغ يف 5 ينـاير   /1965 الصادر من احملكمة اإلقليمية مبكناس يف ش

1966 و املتضمن تأييد احلكم االبتدائي. 

ـاريخ 25/   و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 969108 و ت
 .1966 / 02

و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعة مــن طـرف احملـامي 
املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف النقض الســيد عقـة و 
ـة  همامو بواسطة حماميه األستاذ عبد الكرمي بن جلون التوميي جوابا عن العريض

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. 
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من حيث الشكل:   
ـوم 05 / 01 / 1966  حيث ثبت إعالم طالب النقض باحلكم املطعون فيه يف ي
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف احملامي األستاذ عمر بــن 
ــوم 25 / 2 / 1966 و أدى عنـه  خضراء املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف ي
ــتوفيا ملقتضيـات الفصلـني  الوجيبة القضائية يف نفس اليوم فكان الطلب مس
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 سبيب النقض: 
ـدوار  حيث تتلخص القضية يف ادعاء عسو بن احلاج بن عسو الفالح سكناه ب
ــى عقـا و همـامو نـايت  آيت محو و حقي آيت مسعود بومية إقليم مكناس عل
ـا  احلسني الفالح الساكن بدوار آيت تيزايت بوبكر آيت مسعود بومية باإلقليم طالب
ــدره النصـف  منه أن ميكنه من واجبه من متخلف زوجه يطو أمحاد اهلالكة و ق
فيما هو مبني من املنقوالت و غريها بأوراق داخــل امللـف امـوع يف قيمتـه 
ــي بإحضـار  عشرون ألف درهم و تسعمائة و مخسون درهما اخل. و كلف املدع
ــة عـدد 157 شـهد  إراثة اهلالكة فصرح بأنه ال يستطيع إقامتها و أحضر لفيفي
شهودها 12 مبعرفتهم املرأة يطو اخل. بأنها زوجة السيد عسو اخل تزوجها بصداق 
بني قدره و وىل معروف عندهم بعد تفويضها له و حازها يف بيته علــى الوجـه 
املشروع و استمر معاشرا هلا معاشرة األزواج مدة 16 سنة إىل أن توفيــت عنـده 
هذه مدة من شهرين تقريبا مبستند املخالطة اخل طالبا من احملكمــة االكتفـاء 
بهذا املوجب و مل تقبل منه احملكمة إال أن يأيت باإلراثة و إال رفضت دعــواه. و 
ــذار لكـل و اجلـواب  أكد مرة أخرى بأنه ال يستطيع اإلدالء مبا ذكر و بعد اإلع
ــدد 9  بالنفي حكم بعدم مساع دعواه و استأنفه املدعي املذكور مدليا بلفيفية ع
ــه، و مل يسـلمها هـذا  تتضمن حصر إراثة اهلالكة فيه و يف عمها املستأنف علي
األخري ذاكرا على لسان نائبه األستاذ باحجي بأنه يعتمد اإلراثة اليت كان أدىل بـها 
ــه حمـارس  و أن عالقة املستأنف باهلالكة منحصرة يف كونه جاء حمللها على أن
بشروط منحصرة يف أن يكون يف خدمتها مثانية أعوام و عنــد انتهائـها يسـتحق 
ــدة يسـتحق  الثمن الواحد يف الغنم اليت يرعاها و أن وقع بينهما ختالف أثناء امل
ــهما عـدد 151  ألف ريال عن كل عام قضاه معها فقط و ذلك حسب عقدة بين
ــوان 1949 و اسـتحق  أدىل بها مرتمجة و قال أنه قضى مثانية أعوام ابتداء من ج
ــتاذ عمـور عـن  الثمن و حازه و انتهت العالقة بينهما سنة 1958 – و صرح األس
املستأنف بأنه يسلم ما يف العقدة املذكورة ما عدا لفظة " حمارس أي جمــاعل " 
ــدىل بـها و أن هـذه  فإنه ال يسلمها و أن هذه العقدة مؤكدة لثبوت الزوجية امل
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العقدة ال تقع إال بني زوجني – و بعد إجراءات و حيثيات – حكم قسم االسـتئناف 
ــخة حكمـه – و حيـث  بتأييد احلكم االبتدائي معلال حكمه مبا اشتملت عليه نس
ــانت متنافيـة  كانت العقدة املذكورة مل يذكر فيها أي لفظ يدل على النكاح و ك
مع النكاح الشرعي ألن النكاح الشرعي يقصد به التأبيد و العقدة حصــرت بـها 

املدة مثانية أعوام. 
ــه األسـتاذ  و حيث طلب نقضه املدعى املستأنف املذكور بواسطة حمامي

عمر بن خضراء للسببني التاليني. 
ـل  أوال – انعدام األساس القانوين و انعدام التعليل الكايف لكون الس مل يعل
ــض يف درجـة  حكمه فيما خيص النقط األساسية اليت أثارها حمامي طالب النق
االستئناف و املتعلقة بضرورة تعيني ترمجان على يد احملكمة لرتمجة العقــد و 
ـة  بيان فحواه احلقيقي مع استشارة من هلم إملام بشؤون العرف حول مدلول كلم

حمارس. 
ثانيا – انعدام األساس القانوين و انعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصــل 
ـق 22  الثاين من الظهري الشريف رقم 157.343 املؤرخ ب 28 ربيع الثاين 1377 مواف
ــاب  نونرب 1957 الذي ينص على أنها تطبق يف سائر تراب اململكة مقتضيات الكت
األول و الثاين املتعلق أوهلما بالزواج و ثانيهما باحنالل ميثاقه ابتداء من فاتح يناير 
ــوى لكـون  1958 و ذلك لكون احلكم املطعون فيه علل حكمه بعدم مساع الدع
ــت يف 7  العقدة املدىل بها متنافية مع النكاح الشرعي بيد أن العقدة املذكورة مت

يونيه 1949 يف منطقة كانت خاضعة للعرف اخل. 
بناء على مقتضيات الفقرة األخرية من الفصل الثـالث عشـر مـن ظـهري 

تأسيس الس األعلى. 
ــارض يف السـبب الثـاين مـن أن الكتـابني  و حيث تبني صحة ما نعاه الع
ــى  املتعلقني بالزواج و احنالل ميثاقه قد نص الفصل 2 من الظهري املشار له عل

أن تطبيقهما يبدأ من فاتح يناير 1958. 
ــها  وأن العقدة املدىل بها الواقعة بني طالب النقض و املرأة املدعى زوجيت
ـح  متت يف 7 يونيه 1949 يف منطقة كانت خاضعة للعرف. و من أجل ما ذكر ال يص
ـة  أن يعلل احلكم بعدم مساع الدعوى املطعون فيه بكون العقدة املذكورة متنافي
ــانت منطقتـهما فيـها  مع النكاح الشرعي لكونها متت بني املتعاقدين يف مدة ك
ــذي أدى إىل خلـل يف احلكـم  خاضعة للعرف فال يصح التعليل مبا ذكر األمر ال

لعدم ارتكازه على أساس قانوين بفقدانه للتعليل الكايف و بالتايل إىل بطالنه. 
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من أجله 
و بقطع النظر عن غريه 

ــام القضـاة  قضى الس األعلى بنقض حكم االستئناف اإلقليمي ألحك
مبكناس الواقع حتت عدد 3904 - 437 - 65 املــؤرخ ب 19 / 10 / 1965 و بإحالـة 
القضية على احملكمة اإلقليمية بفاس لتبت فيها من جديد و على املطلــوب يف 

النقض بالصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية مبكناس إثر احلك

املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور حوله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
السادة الرئيس رضا اهللا ابراهيم االلغي، و املستشارين: حممد خليــل الـورزازي، 
رشيد املصلوت، الطيب الفاسي، عبد الغين املومي، و مبحضــر ممثـل النيابـة 
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 53 
الصادر يف 11 شعبان 1387 موافق 14 نونرب 1967 

بني طاليب املراجعة اهلواري بن اجليالين و من معه، وحدو بن احساين 
مراجعة –   إعالم وكيل – حجيته – يف حق البعض دون البعض. 

ــور  - تبني للمجلس األعلى أن الوكيل العديل أمحد القادري مل يكن يف الط
ــدا بوعـزة مـن الطـالبني للنقـض – الطـالبني  االستئنايف وكيال عمن ع
للمراجعة – األمر الذي كان به  إعالم القادري باحلكم االستئنايف املطلــوب 
ــتئنايف دون  نقضه سابقا ال يكون حجة إال على موكله بوعزة يف الطور االس
من عداه. فتقرر الرتاجع عن قرار عدم قبول طلب النقض السابق يف حــق 

من عدا بوعزة. 

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب املراجعة الذي قدمه لكتابة ضبط الس األعلـى 
بالرباط بتاريخ 13 / 05 / 1966 السادة األشقاء اهلواري و بنعيسى و بوعزة و فاطمة 
ــد  أبناء اجليالين بن يدين اجلرواين و من معهم بواسطة وكيلهم العديل السيد عب
ــة عـدد 19150 و  الكامل االمراين طعنا يف قرار الغرفة األوىل عدد 371 يف القضي
ــار  تاريخ 31 / 05 / 1965 الصادر من الغرفة األوىل لدى الس األعلى يف شأن عق
و املبلغ يف 31 / 05 / 1965 و املتضمن عدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج أمده 

القانوين اخل. 
و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 134 و تاريخ 13 / 05/  

 .1966

ــن طـرف الوكيـل  و بعد االطالع على عريضة طلب املراجعة املوقعة م
ـن  املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف املراجعة السيد حدو اب
ــن  احساين اجلرواين بواسطة وكيله العديل السيد احلاج حممد اليعقويب جوابا ع

العريضة املذكورة. 
و بعد النداء على نائيب الطرفني و حضور األول  و االسـتماع إليـه و عـدم 

حضور الثاين. 
ــذي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عبد الغين املومي ال

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

و بعد املداولة طبقا للقانون. 

مـن حيث الشكل: 
ــس األعلـى  حيث مل تفد عناصر امللف إعالم طاليب املراجعة بقرار ال
ــن هـذا القـرار يف 18  املطلوب مراجعته و كان تسلم أحدهم اهلواري نسخة م
ــب املراجعـة يف 13 مـاي 1966 و فيـه أدوا الوجيبـة  مارس 1966 و قدموا طل

القضائية فالطلب مقبول شكال. 

و من حيث املوضوع: 
ــد طلبـوا يف امللـف  حيث أفادت أوراق امللف أن طاليب املراجعة كانوا ق
ــاس عـدد 429 - 62  19150 نقض احلكم الصادر من قسم االستئناف بإقليمية ف
املؤرخ 17 / 06 / 1964 فقضى الس األعلى يف قراره عدد 371 و تاريخ 31 / 05/  
ــانوين اسـتنادا إىل أن وكيلـهم  1965 بعدم قبول طلبهم لوقوعه خارج األجل الق
ــب  السيد أمحد القادري أعلم باحلكم املذكور يف 18 / 06 / 1964 و مل يتقدموا بطل

نقضه إال يف 17 / 12 / 1964. 

فيما خيص بوعزة بن اجلاليل أحد طاليب املراجعة: 
ــادري كـان  حيث أفادت عناصر امللف أن الوكيل الشرعي السيد أمحد الق
وكيال عن بوعزة املذكور و ثبت   إعالم هذا الوكيل حبكم االستئناف يف 18 / 06/  
ــل  1964 و مل يتقدم بطلب النقض املشار إليه إال يف 17 / 12 / 1964 أي خارج األج
ــن ظـهري تأسـيس الـس  القانوين املنصوص عليه يف الفصل الثاين عشر م
ــى  األعلى األمر الذي كان معه طلب بوعزة املذكور ملراجعة قرار الس األعل

طلبا غري مرتكز على أساس. 
و فيما خيص باقي طاليب املراجعة و هم األشــقاء اهلـواري و بنعيسـى و 

فاطمة أبناء اجلاليل و والدتهم هوينة. 
ــالطعن  بناء على الفصل 36 من الظهري املؤسس للمجلس األعلى املتعلق ب

يف األحكام الصادرة من الس األعلـى ارتكاز احلكم على حجة زائفة. 
حيث يؤخذ من احلكم املطلوب مراجعته أنه استند إىل حيثية قال فيها:  

ــض أعلـم  حيث يتجلى من نسخة احلكم املرفقة بالعريضة أن طاليب النق
وكيلهم أمحد القادري باحلكم املطعون فيه الصادر عن قسم االســتئناف بفـاس 
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حتت عدد 429 وتاريخ 17 / 06 / 1964 يف 18 / 06 / 1964 و مل يتقدمـوا للمجلـس 
األعلى بطلب نقضه إال بتاريخ 17 / 12 / 1964  يف 18 / 06 / 1964 أي خــارج األجـل 

القانوين احملدد يف الفصل الثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعلى. 
ــال عمـن  و حيث أفادت عناصر امللف أن السيد أمحد القادري مل يكن وكي
ــالم الوكيـل  عدا بوعزة من طاليب النقض اخلمسة األمر الذي تبني منه أن   إع
ـاريخ 17 / 06 / 1964 ال يكـون  القادري حبكم قسم االستئناف بفاس عدد 429 و ت

حجة إال على موكله بوعزة فقط دون من عداه من طاليب النقض. 

من أجله 
و بناء على الفصل املشار إليه أعاله. 

ــه بـامللف  قضى الس األعلى بالرتاجع عن القرار عدد 371 الصادر من
19150 يف 29 حمرم – 1385 موافق 31 مايو 1965 يف حــق مـن عـدا بوعـزة بـن 
ــرد القضيـة  اجلياليل من الطالبني و برفض الطلب بالنسبة لبوعزة املذكور و ب
ــها و  ملكتب السيد املستشار املقرر يف امللف املذكور عدد 19150 إلمتام إجراءات

بالصائر على املطلوب يف املراجعة مع بوعزة املذكور مناصفة بينهما. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ـيد  السادة الرئيس رضا اهللا ابراهيم االلغي، و املستشارين: عبد الغين املومي، رش
ـة  املصلوت، الطيب الفاسي، حممد خليل الورزازي، و مبحضر ممثل النيابة العام
ــيد أيب  احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي، و مبساعدة كاتب الضبط الس

بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 55 
الصادر يف 11 شعبان 1387 موافق 14 نونرب 1967 

بني ابن الطاهر موزون النائب عن حمجوره حممد بنعيسى – 
و فاطمة بنت حدو و من معها 

تلوم: استدعاء جديد 
ــدل   - عند تغيب أحد الطرفني عن احلضور رغم استدعائه قانونيا أو مل ي

مبا ينفعه تلوم له بعشرة أيام باستدعاء جديد، طبق الفصل الرابع عشــر 
من ظهري إعادة تنظيم املسطرة، و احملكمة خرقت ذلك. 

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
مبكناس بتاريخ 20 / 10 / 1966 السيد ابن الطاهر موزون بن حدو بشــأن حمجـوره 
ــا يف  حممد بن عيسى بواسطة وكيله العديل السيد الشريف بن علي العلوي طعن
احلكم االستئنايف عدد 377 و تاريخ 21 / 06 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليميــة 
مبكناس يف شأن إرث و املبلغ يف 27 / 08 / 1966 و املتضمن الغاء طلب االســتئناف 

لعدم بيان سببه اخل. 
و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 3145 و تاريخ 26 / 08/  

 .1966

و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 
ــرأة فاطمـة  املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوبني يف النقض امل
ــا  بنت أحدو و من معها بواسطة وكيلهم العديل السيد عبد الكامل االمراين جواب

عن العريضة املذكورة. 
ــتماع إليـه و عـدم  و بعد النداء على نائيب الطرفني و حضور الثاين و االس

حضور األول. 
ـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد الطيب الفاسي الذي تل

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

العلوي  و االستماع إليه باجللسة العلنية . 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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من حيث الشكل: 
ـوم 27 / 08 / 1966  حيث ثبت إعالم طالب النقض باحلكم املطعون فيه يف ي
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طــرف الوكيـل العـديل مـوالي 
ــوم 20 / 10/   الشريف بن علي العلوي املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف ي
1966 و أدى عنه الوجيبة القضائية يف يوم 26 / 08 / 1966 فكان الطلــب مسـتوفيا 
ــيس الـس األعلـى  ملقتضيات الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأس
املؤرخ يف ثاين ربيع النبوي عام 1377 موافق 27 شــتنرب سـنة 1957 و لـذا فـهو 

مقبول شكال. 
و من حيث املوضوع: 

فيما يتعلق باألسباب املستدل بها: 
ــن حـدو  حيث يؤخذ من احلكم املطلوب نقضه أن السيد حممد ومولود ب
ــن  وارحو قيد دعوى مبحكمة قاضي أزرو حبسب النيابة عن شقيقته فاطمة و ع
ــن املدعـى  مصطفى بن ميمون النائب عن ولديه حممد و عائشة يطلب فيها م
عليه ابن الطاهر بن موزون بن حدوشان بصفته مقدما على احملجور حممد ابـن 
بنعيسى بن حدو واسعيد و مصفيا لرتكة بنعيسى املذكور أن ميكن منوبتــه األوىل 
ــال  من مثنها يف مجيع متخلف اهلالك زوجها بنعيسى املذكور مما هو مقيد باملق
من عقار و ماشية و منقول، و من سدسها املنجز هلا من ولدها اهلـالك املـزداد 
ـن  حيا بعد وفاة اهلالك املذكور و كذلك أن ميكن منوبه الثاين مصطفى النائب ع
ولديه الصغريين يف حجره من واجبهما يف أخيهما لألم املزداد بعد وفاة والــده و 
قدره الثلث مدليا بإراثة اهلالكني بعدد 87 و عدد 90 وبشهادة امرأتني بعــدد 494 
ـا.  حبياة املزداد بعد أبيه، و سلم املدعى عليه إراثة اهلالك بنعيسى دون ما عداه
و قبل تكليف املدعى عليه باجلواب عن املقال، قال املدعى بأنه وقع له غلــط 
يف إدراج سبع جزات صوفا و مخسة عشر مدا قمحا وعشــرة أمـداد شـعريا و 
ـد و  جلدين للغنم يف املقال حيث إن ذلك كله بيع و حتصل يف مثنه ستمائة و واح
ستون درهما و عشرين فرنكا و تركت ألجل الصــائر علـى الرتكـة و أن العـدة 
املذكورة حتت يده هو، و عندئذ أجاب املدعى عليه عن مجيــع مـا باملقـال 
ــاة بعـده مـدة مـع  باالعرتاف مث عرضت عليه شهادة املرأتني بالوضع و احلي
استفسارها مل يسلمها و أسند النظر و بعد اإلعــذار للطرفـني و النفـي صـدر 
ـا  احلكم على منوبة املدعي فاطمة باليمني طبق ما شهدت هلا به الشاهدتان و هل
ـها  حينئذ استحقاق واجبها املوروث من زوجها اهلالك األول و قدره الثمن و واجب
ــه بعـد أن  املوروث هلا من ولدها الذي وضعته بعد وفاة والده مث تويف إثر وضع
ــى بـن ميمـون  استهل صارخا و قدره السدس و حملمد و عائشة ولدي مصطف
منوب املدعي واجبهما املوروث هلما من أخيهما ألمهما فاطمة الــذي تـويف إثـر 
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ــن واجباتـهم  وضعه و قدره الثلث و على املدعى عليه بتمكني منويب املدعي م
ــوى و قـدره  املذكورة و من مجيع ما اعرتف به يف جوابه و بتحميله صائر الدع
ــطة  مائة و تسعون درهما و مخسة و سبعون فرنكا و استأنف املدعى عليه بواس
ــون  وكيله موالي الشريف. و مل يؤد عن استئنافه إال عشرة دراهم و بالرغم من ك
ما أداه يف املرحلة االبتدائية هو مائة و تسعون درهما و مخسة و سبعون فرنكــا و 
ــب أداؤه اسـتدعي ألداء  بالرغم من كون الوكيل املستأنف ال جيهل القدر الواج
تكملة ما بقي عليه فلم حيضر رغم توصله باالستدعاء فحكم الــس بإلغـاء 

طلب االستئناف لعدم بيان سببه و عدم أداء الواجب القانوين. 
ــن أن  و حيث إن طالب النقض يطعن يف احلكم مبا ورد يف السبب الثالث م
احملكمة االستئنافية استعجلت و مل تؤجل املستأنف األجل الكــايف، و اقتصـرت 

على استدعاء واحد اخل. 
ــس األعلـى  بناء على الفقرة الثانية من الفصل 13 من ظهري تأسيس ال

املؤرخ بثاين ربيع األول 1377 موافق 27 شتنرب سنة 1957. 
و بناء على الفصل 14 من ظهري املسطرة الذي ينص على أنه عند تغيــب 
ــوم لـه  أحد الطرفني عن احلضور رغم استدعائه قانونيا أو مل يدل مبا ينفعه تل

بعشرة أيام باستدعاء جديد اخل. 
ـوص  و حيث إنه ليس يف نسخة احلكم املطلوب نقضه ما يفيد التلوم املنص
ـت  عليه يف الفصل أعاله لوكيل املستأنف طالب النقض فتكون احملكمة قد خرق

بصنيعها قاعدة جوهرية للمرافعات و أدى ذلك إىل بطالن حكمها املذكور. 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية األسباب 

ــاس  قضى الس األعلى بنقض احلكم الصادر من احملكمة اإلقليمية مبكن
ـها  عدد 377 املؤرخ يف 21 / 06 / 1966 و بإحالة القضية على نفس احملكمة لتبت في

من جديد بهيئة أخرى و بالصائر على املطلوبني يف النقض. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية مبكناس إثر احلك

املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب

السادة الرئيس رضا اهللا ابراهيم االلغي، و املستشارين: الطيب الفاســي، رشـيد  
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ــر ممثـل النيابـة  املصلوت، عبدالغين املومي، حممد خليل الورزازي، و مبحض
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
 



      

ص 25جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  5 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

احلكم الشرعـي عـدد 70 
الصادر يف 3 رمضان 1387 موافق 5 دجنرب 1967 

بني ورثة عبد الرمحن بن حيدة – و أبناء أمحد بن حيدة 
تناقض: من شرطه احتاد الزمن 

ــي و اإلثبـات علـى  التناقض البني الذي تبطل به الدعاوي هو توارد النف
حمل واحد، و من شرطه احتاد الزمن، و ال احتاد هنا  ) النقض(   

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس األعلـى 
ــه مباركـة  بالرباط بتاريخ 22 / 11 / 1966 ورثة عبد الرمحان بن حيدة و هم أرملت
ـا  بنت احلسن النسب و من معها بواسطة حماميهم األستاد حممد البومحيدي طعن
ـاريخ 22 / 07 / 1966 الصـادر مـن احملكمـة  يف احلكم االستئنايف عدد 6566 و ت
ــم  اإلقليمية مبراكش يف شأن إرث و املبلغ يف 21 / 10 / 1966 و املتضمن إلغاء احلك

االبتدائي برمته اخل. 
و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 395 و تاريخ 20 / 09/  

 .1966

و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعة مــن طـرف احملـامي 
ــيد البشـري  املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوبني يف النقض الس
ابن حيدة و من معه بواسطة وكيلهم العديل السيد إمساعيل الشــنكيطي جوابـا 

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

ــي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد بنسودة الذي تل
باجللسة العلنية. 

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

من حيث الشكل:  
حيث ثبت   إعالم طاليب النقض باحلكم املطعون فيه يف يوم 21 / 10 / 1966 
فقدموا طلبهم بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف احملامي السـيد حممـد 
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ــوم 22 / 11 / 1966 و أديـا  البومحيدي املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف ي
الوجيبة القضائية يف يوم 20 / 09 / 1966 فكـان الطلـب مسـتوفيا ملقتضيـات 
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. 
و من حيث املوضوع: 

فيما يتعلق مبا استدل به الطالبون: 
حيث يتلخص من عناصر احلكم املطعون فيه أن ورثة عبــد الرمحـن بـن 
ــد و قـدور ادعـوا علـى  حيدة و هم أرملته مباركة بنت احلسن و شقيقاه حمم
ــهم  البشري و حممد و كبورة أبناء أمحد بن حيدة و مباركة بنت دمحان طالبني من
مجيع ما تركه موروثهم عبد الرمحن بن حيدة الذي كان مشــرتكا مـع املدعـى 
ـــص  عليهم يف األراضي و املطافئ و احملوت و الرسوم و األثاث املبني ذلك بن
ــوالت باإلنكـار و  املقال و بعد جواب وكيل املدعى عليهم الفاطواكي عن املنق
ـع  عن أربع من بالدات املقال بأنها قسمت و حاز كل واحد واجبه و عن باقي قط
ــد  املقال بأنها ملك و حوز املدعى عليه  األول البشري بن أمحد بالشراء من أمح
ــز و  ابن اجلالين حسب رمسه عدد 422 و مل يسلم ذلك وكيل املدعني عبد العزي
انتهت اإلجراءات بعد اإلعذار األخري حبكم القاضي ببطالن رسم الشراء لكونــه 
مل ينب على األصل و بأن ال حق للمدعني يف الرسوم و احملوت لعــدم ذكرهمـا 
ـة  باإلحصاء و بأن ال حق للمدعني يف القطع اليت وقع حتويزها و قسمها بني الورث
ـم  و بقسم متخلف اهلالك غري ما ذكر أعاله طبق اإلراثة و هو ما اشتمل عليه رس
اإلحصاء فاستأنفه الطرفان فاملدعى عليهم بواسطة وكيلهم األســتاذ اخلـرايف 
ذاكرا بأن أحد منوبيه اشرتى قطعا مثانية من أمحد بــن اجليـالين الـذي يعتـرب 
ــه مـن طـرف الغـري.. و  أجنبيا عن الورثة بدون أصل إال أنه مل يثبت ما خيالف
ــي  املدعون بواسطة وكيلهم عبد العزيز فيما يرجع للنقطة الثالثة يف احلكم و ه
ــني منوبيـه  عدم أحقية املدعني يف القطعتني الرتس و حفرة سليمان طالبا متك
ــب  منهما و من الرسوم و احملوت الذي مل يذكر باملتخلف أما باقي احلكم فيطل
تصحيحه و بعد اإلعذار األخري و اجلواب بالنفي أصدر قسم االســتئناف حكمـه 
بإلغاء احلكم االبتدائي برمته و احلكم من جديد بإلغاء الطلب على احلالة      (  
ــع  كذا )  بناء على أن املدعني صرحوا يف مقاهلم بأن املدعى فيه كان مشرتكا م
ــي أن مجيـع األمـالك  املدعى عليهم و ملا أدلوا برسم اإلحصاء و عدده 22 ألف
ــع  املذكورة فيه هي ملك ملوروثهم عبد الرمحن بن حيدة الشيء الذي تناقض م
الطلب و املقال الذي يفيد الشركة و جيعل احملكمة أمام دعوى يتناقض مقاهلــا 
ــن األمسـاء املتضاربـة يف املقـال و  مع احلجة زيادة على ما يف بعض البقع م

املتخلف و بذلك تكون دعوى املدعني فاسدة من الوجهة الشكلية. 
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ــا ورد يف السـبب األول  و حيث إن الطالبني يطعنون يف احلكم االستئنايف مب
من كون احلكم املطلوب نقضه خرق مقتضيات الفقرة اخلامسة من الفصـل 16 
ــود تضـارب و  من ظهري املسطرة املتبعة أمام حماكم القضاة ألنه أشار إىل وج
تناقض يف بعض أمساء البقع املطلوبة يف املقال و احملصاة يف املتخلف من غــري 
أن يبني بالضبط ما هي املضاربات و التناقضات أو مــا هـي البقـع الـيت ورد 
ــل و  التضارب و التناقض يف أمسائها، فعدم التعرض لذلك جيعل احلكم غري معل
ــا  يستوجب النقض إما التضارب الذي اعتربته احملكمة بني ما ورد يف املقال و م
ــة موروثـهم  ورد يف رسم اإلحصاء فإنه ال تناقض نظرا إىل أنهم حينما أدلوا برتك
عبد الرمحن فال يذكر فيها إال ورثته و ال يذكر فيها إال ما حيتمل أن يكــون ملكـا 
ــني مـوروث  للهالك و مبا أن ما نابه هو نصف اموع الكلي املشرتك  ) ما (  ب
ــه  املدعني و بني املدعى عليهم فإنه من املنطق أن يذكر يف رسم الرتكة على أن
ـا  كله  ) النصف يف الشياع (  ملك للهالك عبد الرمحان، إن احملكمة اعتربته تناقض

مع أنه ال وجود ألي تناقض. 
بناء على الفقرة اخلامسة عدم وجود املوجبات من الفصل 13 مــن ظـهري 
ــنة  تأسيس الس األعلى املؤرخ ب 2 ربيع االول عام 1377 موافق 27 شتنرب س

 .1957

و بناء على الفقرة اخلامسة من الفصل 16 من ظهري إعادة املسطرة. 
ــا و إىل أن مفـهوم  و نظرا إىل أن كل حكم جيب أن يكون معلال تعليال كافي

التناقض البني هو توارد النفي و اإلثبات على حمل واحد. 
ــه ان مـا بنـت عليـه حمكمـة  حيث يتضح من نسخة احلكم املطعون في
ــه كـان  املوضوع حكمها من التناقض بني املقال الذي ينص على أن املدعى في
مشرتكا مع موروث املدعى عليهم عبد الرمحن بن حيدة و بني رسـم اإلحصـاء 
عدد 246 الذي يفيد أن مجيع ما تركه املوروث املذكور هو للمدعني مع أنــه ال 
ــح مجيعـه ملكـا ملـوروث املدعـني ألن  تناقض بني ما كان مشرتكا و ما أصب
ـن و ال  التناقض الذي تبطل به الدعوى هو التناقض البني و من شرطه احتاد الزم
ــة املوضـوع مل تبـني االضطـراب و التنـاقض  احتاد هنا زيادة على أن حمكم
ــف ممـا  الواردين يف بعض أمساء البقع املطلوبة يف املقال و احملصاة يف املتخل

أصبح احلكم غري معلل و صح معه ما نعاه طالبوا النقض. 
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من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الطعون املســتدل بـها و خصوصـا أن احملكمـة 
ــل البـت يف  نفسها حمكمة موضوع و يف وسعها إيقاف الطالبني على ما ذكرته قب

النازلة. 
ـاين 1386  قضى الس األعلى بنقض احلكم عدد 6566 و تاريخ 3 ربيع الث
ــة و  موافق 22 يوليوز 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية مبراكش و إحالة القضي
ـى  طرفيها على نفس احملكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفق القانون و عل

املطلوبني يف النقض بالصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية مبراكش 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
السادة الرئيس رضا اهللا ابراهيم االلغي، و املستشارين: حممد بنســودة، حممـد 
اللبادي، عبد الغين املومي، حممد بن الطيب العلوي  و مبحضــر ممثـل النيابـة 
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 72 
الصادر يف 3 رمضان 1387 موافق 5 دجنرب 1967 

بني عائشة بنت عالل و من معها – و حممد بن عالل 
وقائع القضية: وجوب استيعابها. 

ـن   -  من موجبات احلكم أن يستوعب وقائع القضية كما جيب مع ذكر مضم

ما أدىل به كال الطرفني، و احلكم أغفل ذلك  ( النقض ) . 

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
ـن  ببين مالل بتاريخ 23 / 07 / 1966 السيدات عائشة و حليمة و فاطنة بنات عالل ب
ــتئنايف عـدد  التهامي بواسطة حماميهن األستاذ إيلي كوهني طعنا يف احلكم االس
452 / 63 و تاريخ 24 / 05 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية ببين مــالل يف شـأن 

إرث و املبلغ يف 24 / 05 / 1966 و املتضمن صحة حكم القاضي. 
  /06 / و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 130 و تاريخ 09

 .1966

و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعة مــن طـرف احملـامي 
ــن  املذكور و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف النقض السيد حممد ب
ــة  عالل بن التهامي بواسطة حماميه األستاذ ادريس املراكشي جوابا عن العريض

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

ــي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد اللبادي الذي تل
باجللسة العلنية. 

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

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكل: 

حيث ثبت إعالم طالبات النقض باحلكم املطعون فيه يف يوم 24 / 05 / 1966 
فقدمن طلبهن بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف احملامي األسـتاذ ايلـي 
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كوهني املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف يوم 23 / 07 / 1966 و أديــن عنـه 
الوجيبة القضائية يف و يوم 09 / 06 / 1966 فكــان الطلـب مسـتوفيا ملقتضيـات 
الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأسيس الس األعلى املؤرخ يف ثــاين 

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

فيما خيص السبب األول من أسباب طلب النقض. 
ــيزا إىل  من أن احلكم املطلوب نقضه انعدم أساسه القانوين حيث جاء وج

أقصى حد تستحيل مراقبة إجراءاته اخل. 
ــه اخلامسـة  بناء على الفصل 13 من ظهري تأسيس الس األعلى يف فقرت

بناء احلكم على غري أساس قانوين. 
ــطرة مـن أن  و على ما ينص عليه الفصل 16 من ظهري إعادة تنظيم املس
احلكم جيب أن يتضمن موجز الدعوى و وجهة نظر الطرفني و وسائل دفاعهما. 

ــب مـع  حيث إنه من موجبات احلكم أن يستوعب و وقائع القضية كما جي
ذكر مضمن ما أدىل به كال الطرفني. 

ـها  و حيث إن القضية تتلخص يف ادعاء عائشة بنت عالل بن التهامي و أختي
حليمة و فاطنة على أخيهن حممد بن عالل يف شأن طلب واجبهن حسب إراثــة 
ــد اإلدالء مـن طرفـهن  والدهن يف أرض الدعوى فأجابهن باحلوز و امللك و بع
بامللكية عدد 341 و معارضة املدعى عليه بنسخة استمرار عدد 310 و حبجــج 
ـة  أخرى سلمها فريق املدعيات حكم القاضي بسقوط الدعوى نظرا لرتجيح حج
ـى  املدعى عليه بقدم التاريخ، فاستأنف وكيلهن حكم القاضي و سئل وكيل املدع
ــس  عليه هل أحضر ما يعارض به اللفيفية عدد 161 فأجاب بالنفي فحكم ال
بصحة حكم القاضي نظرا لتسليم املدعيات حجج املدعى عليه كمــا جـاء يف 

حكم القاضي. 
بناء على ما سطر أعاله. 

ــف يف حكايـة إجـراءات  حيث يتجلى من احلكم املطلوب نقضه أنه أجح
ــب املدعيـات فيـه و ال  الدعوى فلم يبني املدعى به بإمسه و حدوده و ال واج
مضمن ما أدىل به كال الطرفني كما مل يبني احلجج األخرى املسلمة مــن طـرف 
املدعيات و ال مضمن ما أشار إليه من اإلجراء السي األمر الذي يكون احلكـم 

بسببه مبنيا على غري أساس قانوين صحيح و خمالفا للمنصوص أعاله. 
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من أجله 
و بقطع النظر عن بقية األسباب املستدل بها 

ـدد  قضى الس األعلى بنقض حكم قسم االستئناف اإلقليمي ببين مالل ع
ــة القضيـة و  452 / 63 الصادر بتاريخ 3 صفر 1386 موافق 24 / 05 / 1966 و بإحال
البت فيها من جديد على قسم االستئناف اإلقليمي بــالدار البيضـاء و بتحمـل 

املطلوب يف النقض للصائر. 
كما قرر اثبات 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 الرئيس رضا اهللا ابراهيم االلغي، و املستشارين: حممد بنســودة، حممـد 
اللبادي، عبد الغين املومي، حممد بن الطيب العلوي  و مبحضــر ممثـل النيابـة 
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 75 
الصادر يف 3 رمضان 1387 موافق 5 دجنرب 1967 

بني حممد بن احلسن – و ابراهيم بن حلسن 
حجة: وجوب إيقاف املدىل بها على ما بها من خلل. 

ـال  من قواعد املسطرة املتبعة لدى حماكم القضاة أن احملكمة إذا رأت خل
ــها و عـدم اعتبارهـا  يف حجة وقع اإلدالء بها فإنه جيب عليها قبل طرح
ــرى،  إيقاف املديل بها على ما بها من خلل لكي يتم ذلك أو يديل حبجة أخ

و احملكمة أخلت بذلك  ( النقض ) . 

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
ببين مالل بتاريخ 06 / 12 / 1966 السيد حممد بن حلسن نايت علي بواسطة وكيلـه 
العديل السيد العريب الشرقاوي طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 276 و تـاريخ 16/  
ـغ يف 16/   10 / 1966 الصادر من احملكمة االقليمية ببين مالل يف شأن عقار و املبل
ــة و احلكـم مـن جديـد بعـدم  10 / 1966 و املتضمن نقض حكم قاضي النازل

استحقاق املدعى ملا يدعيه. 
ـاريخ 06 / 12/   و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 69 و ت

 .1966

ـور  و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعة من طرق الوكيل املذك
و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف النقض السيد ابراهيم بن احلســن 
بواسطة وكيله العديل السيد احلــاج احممـد اليعقـويب جوابـا عـن العريضـة 

املذكورة. 
ــه و عـدم  و بعد النداء على نائيب الطرفني و حضور الثاين  و االستماع إلي

حضور األول. 
ــي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد بنسودة الذي تل

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

العلوي  و االستماع إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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من حيث الشكل: 
ـوم 16 / 10 / 1966  حيث ثبت إعالم طالب النقض باحلكم املطعون فيه يف ي
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طــرف الوكيـل العـديل السـيد 
ــوم 06 / 12 / 1966 و  العريب الشرقاوي 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 سنة 1957 و لذا فهو مقبول شكال. 
و من حيث املوضوع: 

فيما يتعلق مبا استدل به الطالب. 
ــن نـايت  حيث يتلخص من عناصر احلكم املطعون فيه أن حممد بن حلس
ــاد و ولـده ابراهيـم أن  علي طلب من املدعى عليهما سي حلسن بن سي امح
ـهما  يتخليا له عن ثلثي زيتونتني حمدودتني بنص املقال و بعد جواب املدعى علي
ــي بلفيفيـة عـدد 944 و عارضـها  بأن املدعى فيه ميلكانه بالشراء أدىل املدع
املدعى عليهما بلفيفية أخرى عدد 899 و بعد اإلعذار األخــري للطرفـني حكـم 
ـن  قاضي النازلة على املدعى عليهما بالتخلي للمدعي عن الثلثني املدعى بهما م
الزيتونتني و استأنفه املدعى عليه ابراهيم بن حلسن بواسطة وكيله عبد السـالم 
ــه اسـتمرار  بن خدة مصرحا بأن موكله كان اشرتى ملكا و كان يتصرف فيه و ل
لكون رسم الشراء قد ضاع له و سئل املستأنف عليه هل له حجة غري مــا أدىل 
ــم قسـم االسـتئناف  به لدى القاضي حتت عدد 944 - 498 فأجاب بالنفي فحك
ــه  بنقض حكم قاضي النازلة و احلكم من جديد بعدم استحقاق املدعى ملا يدعي
ــاء  و بتوجيه اليمني على أحد املدعى عليهما أخ املدعي ابراهيم دون والدهما بن
على أن اللفيفية اليت كان أدىل بها املدعى لدى قاضي النازلة ناقصة عن درجــة 
ــا  االعتبار و ال تصلح أن تكون حجة يف املوضوع خللوها من شروط اإلثبات و مل

اشتملت عليه من التهافت و التضارب فبقيت دعواه جمردة. 
و حيث إن طالب النقض يطعن يف احلكم االســتئنايف مبـا ورد يف السـبب 
الوحيد من أن جملس االستئناف مل يتدارك بالفعل ما أغفله قاضي النازلة فلــم 
ــل لـه  يبني لطالب النقض اخللل الذي احتف حبجته عدد 944 مكتفيا بقوله ه
ــال تعليـال جممـال ال يتـأتى  حجة غري ما أدىل به لدى القاضي فبقي احلكم معل
ـا أم  للمجلس األعلى مراقبة هل طبقت مسطرة اآلجال و اإلعذار تطبيقا صحيح

ال. 
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ــؤرخ ب 2 ربيـع  بناء على الفصل 13 من ظهري تأسيس الس األعلى امل
ــرق القواعـد اجلوهريـة  األول 1377 املوافق 27 شتنرب 1957 يف فقرته الثانية خ

للمرافعات. 
ـة إذا  و حيث إنه من قواعد املسطرة املتبعة لدى حماكم القضاة أن احملكم
ـا  رأت خلال يف حجة وقع اإلدالء بها فإنه جيب عليها قبل طرحها و عدم اعتباره

إيقاف املدىل بها على ما بها من خلل لكي يتم ذلك أو يديل حبجة أخرى. 
و حيث يتجلى من نسخة احلكم املطعون فيه صحة ما نعاه طالب النقــض 
ــها إىل عـدم اعتبـار  يف السبب من كون احملكمة مل تشعره باخللل الذي أدى ب

حجته عدد 944 لكي يتدارك ذلك أو يديل حبجة أخرى. 
ــد أخلـت بقـاعدة  و حيث إن احملكمة اإلقليمية بارتكابها ملا ذكر تكون ق

جوهرية من قواعد املرافعات و بنت على غري أساس صحيح. 

من أجله 
ـدد 276 - 66 و تـاريخ 20 مجـادى  قضى الس األعلى بنقض احلكم ع
ــة اإلقليميـة ببـين  الثانية عام 1386 املوافق 16 أكتوبر 1966 الصادر من احملكم
ــن جديـد  مالل و بإحالة القضية و طريف النزاع على نفس احملكمة لتبت فيها م

بهيئة أخرى غري املصدر للحكم و 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
ــد بنسـودة، حممـد  السادة الرئيس رضا اهللا ابراهيم االلغي و املستشارين: حمم
اللبادي، عبد الغين املومي، حممد بن الطيب العلوي  و مبحضــر ممثـل النيابـة 
ـيد  العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 160 
الصادر يف 16 شوال 1387 موافق 16 يناير 1967 

بني احلاج احلسني بن ابراهيم املتوكي و من معه –  
و املهدي بن عبد العزيز الوزانـي 

عريضة الطلب: وجوب بيان الطرفني. 
- عريضة الطالبني غري متوفرة على عناوين الطرفني 

ــهم إال  - ال يتأتى للمجلس األعلى بيان صفات اخلصوم و حرفهم و عناوين
بعد أن يقوم الطالبون ببيانها يف عريضتهم، ضرورة ســبق الدعـوى علـى 
احلكم، و تطبيقا ملقتضيات الفصل الثامن مــن ظـهري تأسـيس الـس 

األعلـى  ( رفض طلب املراجعة ) . 

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب املراجعة الــذي قدمـه لكتابـة ضبـط احملكمـة 
اإلقليمية مبراكش بتاريخ 08 / 12 / 1965 السيد احلاج احلسني بن ابراهيم املتوكي و 
من معه بواسطة حماميهم األستاذ أمحد الشراييب طعنا يف قــرار الغرفـة األوىل 
ــى يف  عدد 525 و تاريخ 24 / 07 / 1965 الصادر من القسم الشرعي بالس األعل

القضية  عدد 19895  يف شأن عقار املتضمن عدم قبول طلب النقض اخل. 
ـاريخ 08/   و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 487518 و ت

 .1965 / 12

ــرف احملـامي  و بعد االطالع على عريضة طلب املراجعة املوقعة من ط
املذكور. 

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

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

العلوي و االستماع إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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من حيث الشكل: 
حيث ثبت رفع طاليب املراجعة باحلكم املطعون فيه الصادر يف يوم 24 / 07 
 /1965 طلبهم بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف احملامي األســتاذ أمحـد 

الشراييب املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف يوم 08 / 12 / 1965 و أدى عنـه 
ــة قانونيـة فكـان الطلـب  الوجيبة القضائية يف نفس اليوم و مل يبلغ هلم بصف
ــيس الـس  مستوفيا ملقتضيات الفصلني الثامن و الثاين عشر من ظهري تأس
األعلى املؤرخ يف ثاين ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنرب 1957 – و لذا فهو مقبول 

شكال. 
و من حيث املوضوع: 

فيما يتعلق مبا استدل به طالبو النقض بل املراجعة: 
حيث إنه بتاريخ 24 ربيع األول عام 1385 - 24 يوليوز 1965 أصدر الــس 
ــب النقـض الـذي  األعلى حكمه رقم 525 يف امللف عدد 19895 بعدم قبول طل
تقدم به احلاج احلسني بن ابراهيم بن عبد املالك املتوكي و ورثة القائد حممــد 
ــرزاق و  بن عبداملالك و هم العيادي و العريب و عمر و ابراهيم و الطيب و عبد ال
البشري و محاد و املختار و فطومة و فاختة و عناية  و مباركة و فاطمـة و طـام 

ومجيعة و الزهراء زينب و فاضمة و هنية و هشومة و حبيبة و رقية. 
ضد املهدي بن عبد السالم الورزازي عن موكليه املذكورين باملقال. 

ــى بواسـطة حماميـهم  و حيث إن الطالبني أعاله رفعوا اىل الس األعل
ــى يف حكمـه عـدد  األستاذ الشراييب عريضة يطلبون فيها رجوع الس األعل
ـذي  1525 املشار إليه طاعنني فيه خبرقه للفصل 32 من ظهري الس األعلى ال
ـها  ينص على أن أحكام الس األعلى جيب أن تتضمن لزاما البيانات اآلتية ، من
صفات اخلصوم و حرفهم و عناوينهم و النص على األدلة املعتمدة  و االســتماع 
إىل حمامي اخلصوم. و احلكم املطلوب فيه الرجوع ال يتوفر على هذه البيانـات، 
و حماميهم أمحد الشراييب مل يقع استدعاؤه للجلسة، من طرف الس األعلـى 
رغم أن حكمه جاء فيه  ( و بعد النداء علــى حمـامي طـاليب النقـض و عـدم 
حضوره )  و هو يؤكد للمجلس األعلى املوقـر أنـه مل يتوصـل بـأي اسـتدعاء 
ــالغ )  الشـيء الـذي ميكـن  للجلسة، و إمنا توصل فقط  ( بأمر بالتخلي و اإلب

للمجلس األعلى أن يتحقق منه مبجرد االطالع على ملف النقض 19895. 
ـس  و حيث إن ما طعن به الطالبون يرجع إىل أمرين أحدهما عدم بيان ال
ــة  األعلى يف حكمه عدد 525 صفات اخلصوم و حرفهم و عناوينهم. و هو مغالط
ـأن  سافرة ألن الس األعلى عندما حكم بعدم قبول طلب النقض علل حكمه ب
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عريضة الطالبني غري متوفرة ال على عناوين الطرفني و ال على أمســاء موكلـي 
املطلوب املهدي بن عبد السالم الورزازي. 

و حيث إن الس األعلى ال يتأتى له بيان صفات اخلصــوم و حرفـهم و 
ــى احلكـم و  عناوينهم إال بعد أن يقوم الطالبون ببيانها ضرورة سبق الدعوى عل

تطبيقا ملقتضيات الفصل الثامن من ظهري تأسيس الس األعلى. 
ــات و  و حيث يتجلى مما ذكر أن بيان الس األعلى يف حكمه لتلك الصف
ــض. و أن بانتفـاء  ما معها فرع عن بيان طاليب النقض هلا يف عريضة طلب النق
األصل ينتفي الفرع. و األمر الثاين عدم استدعاء حمامي الطالبني جللسة احلكم. 
و حيث اطلع على ملف النقض عدد 19895 الذي أحــال الطـالبون علـى 
ــليم بواسـطة اإلدارة يـوم 13 يوليـوز 1965  اطالعه، ألفي فيه ورقة شهادة تس
ــن  تتضمن   إعالم األستاذ أمحد الشراييب مبراكش النائب عن احلاج احلسني و م
معه، بتعيني اجللسة يف 19 يوليوز 1965، بإمضاء  ( الشراييب )  و إمضــاء العضـو 
املبلغ  ( املستفيد )  مما ثبت به استدعاء حمامي الطالبني للجلسة و تسلمه لــه 
ــاين خمـالف  قبلها و عليه فالفرع األول من السبب أعاله ال أساس له و الفرع الث

للواقع. 

من أجله 
قضى الس األعلى برفض الطلب و بالصائر على طالبيه. 

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

كاتب الضبط السيد أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 184  
الصادر يف 30 شوال 1387 موافق 30 يناير 1968 

بني سيدي حممد بن أمحد العراقي – و هشوم و حسناء بنيت موالي أمحد العراقي 
حقوق الدفاع – جواب عن وسيلة من وسائل الدفاع. 

ــا أبطلـت احلكـم االبتدائـي بإلغـاء   - كان على حمكمة االستئناف عندم

الدعوى و تصدت للنظر فيها أن جتيب عما أثاره املدعى عليــه الطـالب 
ضمن جوابه كوسيلة من وسائل دفاعه مـن أن حسـناء بـاعت واجبـها يف 
ــة مل جتـب عـن تلـك الوسـيلة و حكمـت  حانوت العشابني، و احملكم
للمستأنفني بالشــفعة يف مجيـع الواجبـات الشـامل لواجـب حسـناء يف 
ــت حبقـوق  احلانوت املذكور.. فخرقت قاعدة جوهرية للمرافعات و أخل

الدفاع. 

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط احملكمة اإلقليميــة 
بفاس بتاريخ 20 / 09 / 1966، الشريف سيدي حممد بن أمحــد العراقـي بواسـطة 
ــتئنايف عـدد 443/   وكيله العديل سيدي الطيب بن اخلياط طعنا يف احلكم االس
ـار و  10174 و تاريخ 08 / 06 / 1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية بفاس يف شأن عق

املبلغ يف 22 / 07 / 1966. و املتضمن نقض حكم القاضي. 
و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 3159 و تاريخ 20 / 09/  

 .1966

و بعد االطالع على عريضة طلب النقض املوقعــة مـن طـرف الوكيـل 
ــني يف النقـض السـيدتني  املذكور، و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوبت
ـاج  هشوم و حسناء ابنيت موالي أمحد العراقي بواسطة وكيلهما العديل السيد احل

حممد اليعقويب 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. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عب
العلوي  و االستماع إليه باجللسة العلنية. 
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و بعد املداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكل: 

ـوم 22 / 07 / 1966  حيث ثبت إعالم طالب النقض باحلكم املطعون فيه يف ي
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيــل العـديل سـيدي 
الطيب ابن اخلياط املقبول للرتافع أمام الس األعلى يف يوم 20 / 09 / 1966. و 
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 مبا استدل به الطالب: 
حيث طلبت األختان هشوم و حسناء بنتا السيد أمحد بن املفضل العراقــي 
ـس  سكناهما بدرب احلمام عني علو رقم 35 من شقيقهما السيد حممد الساكن بنف
ــرتاه مـن  العنوان – أن ميكنهما مما وجب هلما شفعة، على قدر نصيبهما فيما اش
ــها، و قـد  شريكتهما شقيقتهما زهور – مجيع واجبها املنجز هلا باإلرث من والدي
ـراء و  أخذتاه بالشفعة حسبما هو مفصل بتقييد البيع و الشفعة، و أجاب عن الش
ــانوت العشـابني،  الشركة يف املبيع باإلقرار عدا حسناء فإنها باعت واجبها يف ح
ــاإلرث مـن والدهـا  مالحظا أن املدعيتني إمنا أخذتا بالشفعة ما أجنز للبائعة ب
ــن  فقط، مع أن شراءه يشمل ما أجنز هلا إرثا من والدها و من أمها و بالوصية م
ـة ب 9  جدها و بالشراء، يف األمالك و الزيتون املذكور ذلك بتقييدة املبيع املؤرخ
مجادى الثانية 1383 و أن شقيقته باين، أخذت بالشفعة على قدر نصيبها فيجـب 
ـا  أن تتوجه عليها الدعوى ألن املبيع صار بينه و بينها أثالثا، و أن املدعيتني أخذت
البعض بالشفعة و تركتا البعض و الشفعة ال تتجــزأ، و ردت املدعيتـان علـى 
ــانوت العشـابني هـو  مالحظاته و أنها غري مفيدة و أن بيع حسناء واجبها يف ح
دعوى تتوقف على إثباتها و حكم قاضي النازلة بإلغاء دعواهما، بانيا لــه علـى 
أنهما عجزتا عن إحضار بعض احلجج، و استأنفتاه و قرر قسم االستئناف بفــاس 
أن عديل اإلشهاد عربا بأن املرأتني اطلعتا على تقييد الشراء جلميع الواجبــات و 
ــار لـه،  حني اإلشهاد عليهما باألخذ قالتا أنهما أخذتا من الواجبات املبيعة املش
قدر ما نابهما منها بالشفعة و مل يفصال يف ذلــك فـهذا دليـل قـاطع علـى أن 
األختني أخذتا بالشفعة الكل ال البعض و أن ما تعلل به املشرتي مــن أن أختـه 
باين أخذت بالشفعة قبلهما هو تعليل ال مينعهما من طلب حظهما، لكونــه هـو 
ــتأنف  املشرتي و الشيء بيده مث إبطال حكم القاضي ملا جتدد و حكم على املس
ــقيقتيه: هشـوم و  عليه السيد حممد بن أمحد العراقي بأن ميكن املستأنفتني ش
ــيت اشـرتاها مـن  حسناء من شفعتهما على قدر نصيبهما يف مجيع الواجبات ال
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شقيقته زهور، بأن يوزع املبيع املشار إليه على الشركاء الطالبني لشــفعته كـل 
على قدر نصيبه و على الشريك املشرتي. 

1 -  و حيث يطعن الطالب يف احلكم بالتكاذب بني الوارد بتقييدة الشفعة -   
ـال  أخذهما جلميع الواجبات املنجزة باإلرث من والدهما فقط، و بني صريح املق
ــاع  – أخذهما مجيع املنجز هلما إرثا من والديهما و يف ذلك ما يستوجب عدم مس

الدعوى. 
2 -  كيف يعقل مع التكاذب املذكور القول بأن  ( هذا دليل قــاطع علـى أن 

األختني أخذتا الكل ال البعض ..؟  
3 -  إن تفسري األخذ جلميع املبيع يتعارض و صريح الوارد بإشهاد األخذ ملـا 
ــريه  أجنز يف املبيع عن طريق اإلرث من والدهما و تقييدة البيع شاملة لذلك و غ

اخل. 
4 -  كان جيب أن توجه الدعوى على الطالب و على أخته بــاين ألن املبيـع 

يوجد بيدهما معا اخل. 
ــتزج بوقـائع  حيث إن ما تضمنته هذه األسباب األربعة – زيادة على أنه مم
ــالب النقـض أن  الدعوى اليت ال رقابة للمجلــس األعــلى عليها – سبق لط
ــل  أثاره لدى قضاة املوضوع و أبدوا فيه نظرهم مبا يطابق الفقه اجلاري به العم
و مل يبد الطالب ما خيدش فيه لذلك تكون إعادة إثارته و احلالة ما ذكر عدميــة 

اجلدوى. 
لكن فيما يتعلق بالسبب اخلامس.   

5 – إن احملكمة مل تبت فيما حلسناء حبانوت العشابني ااب عنه بــأن ال 
ــف  ملك هلا فيها وردت عليه املدعية بأن ذلك دعوى حتتاج إىل إثبات، فلم تكل
ــه  احملكمة باإلثبات من يتوجه عليه و بقي طرف من املتنازع فيه غري حمكوم في

اخل. 
حيث إن حمكمة االستئناف عندما أبطلت احلكم االبتدائي بإلغاء الدعــوى و 
ــى عليـه – الطـالب –  تصدت للنظر فيها كان عليها أن جتيب عما أثاره املدع
ضمن جوابه كوسيلة من وسائل دفاعه، من أن حسناء باعت واجبــها يف حـانوت 

العطارين. 
و حيث إن احملكمة مل جتب عــن تلـك الوسـيلة و حكمـت للمسـتأنفني 
ــور فإنـها  بالشفعة يف مجيع الواجبات الشامل لواجب حسناء يف احلانوت املذك
ــوق الدفـاع و عرضـت  خرقت قاعدة جوهرية للمرافعات و بالتايل أخلت حبق

حكمها للنقض. 
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من أجله 
قضى الس األعلى بنقض احلكم املذكور نقضا جزئيا فيما خيص مناب 
ـت  حسناء يف حانوت العشابني و بإحالة القضية و طرفيها على نفس احملكمة لتب
من جديد يف هذه النقطة وحدها بهيئة أخرى و بالرفض فيما عداهــا و بالصـائر 

على الطرفني. 
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
ــة األوىل سـيدي محـاد العراقـي و املستشـارين: رشـيد  السادة رئيس الغرف
ــر  املصلوت، الطيب الفاسي،  حممد خليل الورزازي، حممد بن سودة،  و مبحض
ممثل النيابة العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كــاتب 

الضبط السيد أيب بكر القادري. 
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احلكم الشرعي عدد 83  
الصادر يف 28 رمضان 1388 موافق 17 دجنرب 1968 
بني طالب املراجعة عبد الفتاح بن ابراهيم احلسين 

و البشري بن أمحد بن مبارك و من معه 
ــدم املطابقـة  حجة: كدليل على غلط مادي يكتنفها الشك و الريبة – ع

لألصل – تشطيب و إحلاق – برت – عدم اجلدوى. 
ــل العريضـة الـيت اعتمـد احلكـم  (  − غري مطابقة متام املطابقة ألص  

املطلوب مراجعته )  على تارخيها و حكم عليها بعدم القبول. 
− وقع فيها تشطيب و إحلاق يف موضوع مهم مل يقع االعتذار عنه.   

− برتت منها الورقة األخرية اليت كان جيب أن حتمل توقيعا.   
ـتدالل  − مما جعلها عدمية اجلدوى ناقصة عن درجة االعتبار يف جمال االس  
.. ومل يثبت لدى الس األعلى بكيفية باتة و قانونية مــا جيعلـه يقتنـع 
ـرتاجع  بوجود غلط مادي يف قراره الصادر عنه و بالتايل ما يطمئن به إىل ال

عنه. 

باسم جاللة امللك 
بعد االطالع على طلب املراجعة الذي قدمه لكتابة ضبط الس األعلـى 
ــم احلسـين بواسـطة  بالرباط بتاريخ 20 / 12 / 1965 السيد عبد الفتاح بن ابراهي
حماميه األستاذ حممد البومحيدي طعنا يف قرار الغرفة األوىل عدد 526 و تــاريخ 
ــدم قبـول  24 / 07 / 1965 الصادر من الس األعلى يف شأن عقار و املتضمن ع

الطلب. 
و بعد االطالع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 250 و تاريخ 20 / 12/  

 .1965

ــرف احملـامي  و بعد االطالع على عريضة طلب املراجعة املوقعة من ط
ــري  املذكور، و على مذكرة اجلواب الواردة من املطلوب يف املراجعة السيد البش

بن مبارك بواسطة حماميه األستاذ حممد بوستة جوابا عن العريضة املذكورة. 
و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 
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ــذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد عمر العراقي ال
باجللسة العلنية. 

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

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
القضية من حيث اجلوهر  

ـرة  يف  ( 20 )  دجنرب 1965 قدم األستاذ احملامي السيد حممد البومحيدي مذك
حبسب النيابة عن السيد عبد الفتاح ابن ابراهيــم احلسـين يطلـب فيـها مـن 
ـدم  الس األعلى مراجعة حكمه عدد 526 – الصادر يف القضية عدد 19.902 بع

قبول طلبه النقض للحكم االستئنايف عدد 87 / 1957 الصادر من إقليمية أكادير. 
ــن إقليميـة  و اعتمد طالب املراجعة يف مذكرته على كون احلكم الصادر م
ــه يف 4 يـرباير 1964، أي يف داخـل  أكادير يف 05 / 12 / 1963 – قد وقع طلب نقض
األجل القانوين كما يتضح ذلك من نسخة طلب النقض املختومة بطــابع كتابـة 
الضبط لدى احملكمة اإلقليمية واملؤرخة ب 04 / 02 / 1964 و املرفقـة بـاملذكرة 
ــو  املشار هلا، و هلذا يظهر له أن تاريخ 10 ماي 1965، الذي أشري إليه على أنه ه
تاريخ املذكرة ما هو إال تاريخ إرسال امللـف إىل الـس األعلـى مـن كتابـة 
الضبط باحملكمة اإلقليمية بأكادير، و أن هذا الغلط املادي يف التواريخ هو الــذي 
جعل هيئة الس األعلى تصدر قرارها بعدم قبول طلب النقض مــن حيـث 

الشكل لوقوعه خارج األجل القانوين. 
و عليه فإنه يعتمد يف طلب املراجعة: 

1) على احلجة املدىل بها صحبة مذكرته و اليت حمل االحتجاج بــها هـو أن 
طلب النقض وقع يف تاريخ 04 / 02 / 1964 أي يف داخل األجل القانوين. 

 1) على أن التاريخ الذي انبىن عليه قرار الس األعلى هو غلط مادي ال 
ميكن أن يؤثر يف جوهر احلقيقة. 

ـح   2) على الفصل  ( 36 )  من الظهري املؤسس للمجلس األعلى الذي يبي
الرتاجع يف األحكام املرتكزة على حجج زائفة مثل هذه، و لذلك فإنه يلتمس مـن 

الس األعلى أن يرتاجع يف قراره الصادر يف 24 يوليوز 1965. 
فيما يتعلق باحلجة املدىل بها كدليل على الغلط املادي:  
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حيث يتجلى باالطالع على تلك احلجة أنها و إن كانت حتمل طــابع كتابـة 
ـاريخ  الضبط بتارودانت و قد كتب فوق الطابع توصل بنظريها املمضي أسفله بت

04 / 02 / 1964، فإن هذه احلجة يكتنفها الشك و الريبة من عدة وجوه. 

 1) إنها غري مطابقة متام املطابقة ألصل العريضة اليت اعتمد احلكم على 
تارخيها و حكم عليها بعدم القبول. 

 2) إن هذه احلجة اليت قدمت كدليل وقع فيها تشطيب و إحلاق يف موضوع 
ـة  مهم مل يقع االعتذار عنه خصوصا و أن األمر يتعلق بكون العريضة كانت مقدم
يف إسم حمام آخر مث عوضه احملامي السيد البومحيدي مبجرد تشطيب و إحلــاق 
و إقحام إذ أن هذه النسخة كانت حتمل يف السطرين األولني منها باملطبعــة  ( 
ــاجرة و النـائب عنـه  الطالب للنقض – السيد عبد الفتاح بن ابراهيم الساكن ب
ــة اإلقليميـة مث  األستاذ حممد شاقوري احملامي مبدينة بين مالل – مقابل احملكم
ــطب علـى  شطب على – شاقوري – و أقحم فوقه البومحيدي خبط اليد كما ش
ــن  بين مالل مقابل احملكمة اإلقليمية و أحلق خبط اليد – 21 مكرر شارع عالل ب

عبد اهللا الرباط. 
 3) إن هذه احلجة برتت منها الورقة األخرية اليت كان جيب أن حتمل توقيعا… 

ــورة و حتمـل توقيـع  لكن أضيف هلذه النسخة نسخة أخرى شبيهة بها غري مبت
ـري  األستاذ البومحيدي لكنها غري مؤرخة أصال يف حني بقيت النسخة احملتج بها غ
موقعة، كل ذلك جعل الس األعلى يشك يف كون العريضة الــيت قـال عنـها 
ــها  األستاذ البومحيدي أنها قدمت للمحكمة اإلقليمية بأكادير هي نفسها اليت قدم
األستاذ البومحيدي يف 10 ماي 1965 – إىل الس األعلــى بدليـل أن النسـخة 
ــانت يف  املرفقة مع مذكرة املراجعة كحجة على أن أصلها قدم حملكمة أكادير ك
ــها األسـتاذ  إسم حمام آخر و هي غري مطابقة متام املطابقة للعريضة اليت قدم

البومحيدي يف 10 ماي 1965 و حكم عليها بعدم القبول. 
مث ما احلامل لألستاذ البومحيدي حني قدم عريضة حملكمة أكــادير يف 04/  
ــوم هـو نفسـه  02 / 1964 أي داخل األجل القانوين على أن ال يكتفي بذلك مث يق

بتقدمي عريضة أخرى لكتابة ضبط الس األعلى يف 10 ماي 1965. 
ــا جعلـها  و نظرا هلذه الشكوك اليت احتفت بهذه احلجة من كل جانب مم

عدمية اجلدوى ناقصة عن درجة االعتبار يف جمال االستدالل. 
و حيث إن الس األعلى اعتمد يف حكمه عدد 526 – الصادر عنه بــامللف 
ــها  عدد 19902 – على التاريخ الذي كانت حتمله عريضة طالب النقض اليت قدم
ــة  األستاذ البومحيدي يف 10 ماي 1965، و مل يثبت لدى الس األعلى بكيفية بات
ــايل مـا  و قانونية ما جيعله يقتنع بوجود غلط مادي يف قراره الصادر عنه و بالت
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ــه  يطمئن به إىل الرتاجع عن ذلك القرار، مما كان معه طلب املراجعة الذي قدم
السيد البومحيدي غري مرتكز على أساس. 

من أجله 
قضى الس األعلى برفض طلب املراجعة و بأن ما أودعه من الضريبــة 

األصلية و الغرامة صار ملكا 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
ــة األوىل سـيدي محـاد العراقـي و املستشـارين: رشـيد  السادة رئيس الغرف
ــي،  و مبحضـر ممثـل  املصلوت،  حممد اللبادي،  عمر العراقي، الطيب الفاس
النيابة العامة احملامي العام موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط 

السيد أيب بكر القادري. 
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الغرفة االجتماعية 
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احلكم االجتماعي عدد 49 
الصادر يف 23 حمرم 1388 موافق 22 أبريل 1968 

بني الرشيدي امليلودي – و فاطنة بنت علي الزيانيـة 
إعذار: عدم جتدد ما يستوجبه 

لفيفية: استبعاد – سلطة تقديرية 
ـيء و   -  تبىن قسم االستئناف حكم قاضي الدرجة األوىل و مل يتجدد لديه ش

كان احلكم املتبين مل يصدر إال بعد اإلعذار األخري للطرفــني، لـذا كـان 
الطعن خبلو احلكم االستئنايف من اإلعذار األخري عدمي األساس. 

ــه الطـالب للنقـض   - احلكم املتبين علل عدم قبول لفيفية املدعى علي
باالستبعاد و كان ذلك داخال حتت الســلطة التقديريـة لقيمـة احلجـج 
ـتند يف  املوكولة إىل حمكمة املوضوع، فكان الطعن بأن قاضي النازلة مل يس

تهوين اللفيفية املذكورة على نص .. ال يرتكز على أساس. 

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 اىل الس األعلى مـن طـرف الرشـيدي 
   /11 / امليلودي بن عبد القادر بواسطة وكيله العديل السيد أمحد برادة بتاريخ 08 
1966 طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 7864 - 317 - 66 و تاريخ 30 / 04 / 1966 الصادر 

من احملكمة اإلقليمية بالبيضاء. 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 06 / 02 / 1968. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 16 حمرم عام 1388 موافق 15 أبريل 1968. 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
ــي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد بنسودة الذي تل

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

العلوي  و االستماع إليه باجللسة العلنية. 
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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 
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 طالب النقض: 
حيث يستخلص من عناصر احلكم املطعون فيه أن السـيدة فاطنـة بنـت 
ــة  علي الزيانية وجهت دعواها على السيد الرشيدي امليلودي بن عبدالقادر قائل
ــاختلعت منـه بتسـليم  بأنه كان زوجا لبنتها فاطنة بنت صاحل و كان يضربها ف
ــها مـن  أوالدها األربعة منه و مبا أنها انتقلت إليها حضانتهم تطلب منه أن ميكن
ــرادة عـن  حضانة حفدتها و أجاب املدعى عليه بواسطة وكيله األستاذ أمحد ب
الطالق و تسليم منوبه لألوالد األربعة باإلقرار و أن األوالد ادريس و حممد و عبــد 
ايد يتابعون دراستهم مبدرسة داخلية و أن املدعيــة عـاجزة عـن حضانـة 
األوالد ملرضها و شيخوختها و ضعف بصرها فعارضته املدعية بواسطة وكيلـها 
ــو مسـتعد  األستاذ غرنيط بأنها صاحلة و مستوفية جلميع شروط احلضانة و ه
ـن  إلثباتها، فأدىل وكيل املدعى عليه بلفيفية عدد 641 مستفسرة تثبت عجزها ع
ــاين  حضانة حفدتها لكرب سنها و ضعف بصرها فلم يسلم ذلك وكيل املدعية الث
ــذار  و هو ابن علي الدكايل ألن األوالد ليسوا بيد منوبته و انتهى اإلجراء بعد اإلع
األخري للطرفني و اجلواب عنه بالنفي فحكم قاضي النازلة على املدعى عليــه 
ــى أن  بأن ميكن املدعية من األوالد األربعة بقصد حضانتها عليهم بانيا حكمه عل
ــاضي  شهود لفيفيته ال يسكنون بالقرب من املدعية ففي شهادتهم استبعاد و الق
ــى عليـه و  ال حيكم مبسرتاب و تطبيقا للفصل 99 من املدونة و استأنفه املدع
بعد حضوره و سؤاله عن سبب استئنافه و تأكيده مبا جاء يف طلــب االسـتئناف 
حكم قسم االستئناف بصحة حكم القاضي حيث إن املستأنف مل يبد مــا يغـري 

وجه احلكم الصادر من القاضي. 
ـبب األول  و حيث إن طالب النقض يطعن يف احلكم االستئنايف مبا ورد يف الس

من كون احلكم املطعون فيه خال من اإلعذار األخري اخل. 
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ــيء و  حيث إن قسم االستئناف تبىن حكم قاضي النازلة و مل يتجدد لديه ش
ـز  كان احلكم املتبين مل يصدر إال بعد اإلعذار األخري للطرفني فإن السبب ال يرتك

على أساس. 
ــاضي النازلـة مل يسـتند يف توهـني  و فيما خيص السبب الثاين من كون ق
ــهي و كـان  لفيفية املدعى عليه طالب النقض عدد 641 على نص قانوين أو فق

من حقه أن جيري حبثا يف األمر طبق الفصلني 9 / 13 من ظهري املسطرة. 
ـك  حيث إن احلكم املتبين علل عدم قبول تلك اللفيفية باالستبعاد و كان ذل
داخال حتت السلطة التقديرية لقيمة احلجج املوكولة إىل حمكمة املوضــوع لـذا 

فإن السبب ال يرتكز على أساس.   
ــم القـاضي بـىن  و فيما خيص الفرع األول يف السبب الثالث من أن حك

على مثان حيثيات مل ترتكز الستة األوىل منها على نص قانوين أو فقهي. 
ــائع و احليثيتـان األخريتـان  حيث إن احليثيات الستة إمنا هي حكاية للوق

مبنيتان على النص الفقهي املشهور مما كان معه هذا الفرع خالف الواقع. 
و فيما يرجع للفرع الثاين من السبب الثالث من كون احلكــم املطعـون 
ـالب  فيه مل يتعرض لصحة أو بطالن الشهادات املدرسية املدىل بها من طرف ط

النقض. 
ـه  حيث إن الشهادات املذكورة مل يننب عليها احلكم فإن هذا الفرع ال تأثري ل

على احلكم. 

من أجله 
قضى الس األعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر. 

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
اجللسات  العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبــة مـن 
ــن سـودة،  رئيس الغرفة رضا اهللا ابراهيم األلغي و املستشارين السادة: حممد ب
رشيد املصلوت، عبدالغين املومي،  حممــد بـن الطيـب العلـوي، و مبحضـر 
ـيد  احملامي العام السيد موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط الس

حلسن أزروال. 
 



      

ص 50جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  5 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

احلكم االجتماعي عدد 50 
الصادر يف 23 حمرم 1388 موافق 22 أبريل 1968 

بني مصطفى و ميمون ابين محو – و محو بن رحو و زوجه يامنة بنت احلسني 
ــاضي الدرجـة األوىل –  طعن: أسباب ممتزجة بالواقع - متجهة إىل حكم ق

عدم القبول. 
ــاضي   -  تكون غري مقبولة األسباب املمتزجة بالواقع و املتجهة إىل حكم ق

الدرجة األوىل و مل يكن الطالب أثارها لدى قضاة املوضوع. 

باسم جاللة امللك 
ـع األول  بناء على الظهري الشريف املؤسس للمجلس األعلى املؤرخ بثاين ربي

1377 املوافق 27 شتنرب 1957 

ـى و  و بناء على طلب النقض املرفوع إىل الس األعلى من طرف مصطف
ــاريخ  ميمون ابين محو بواسطة وكيلهما العديل السيد على بن راشد اإلدريسي بت
15 / 12 / 1966 طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 4922 - 585 - 66 بتاريخ 08 / 11 / 1966 

الصادر من احملكمة اإلقليمية مبكناس. 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 09 / 02 / 1968. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 16 حمرم عام 1388 موافق 15 أبريل 1968. 

و بعد النداء على نائب طاليب النقض و عدم حضوره. 
ــوي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد بن الطيب العل

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

فإن الطلب مقبول شكال. 
من حيث املوضوع: 

فيما يتعلق مبا استدل به الطالبان: 
ــة بنـت  حيث تتلخص القضية يف ادعاء حم بن رحو اجلرواين و زوجه يامن
احلسني النسب على أوالدها مصطفى و ميمون و موحا و إمســاعيل و سـعيد و 
ــام بشـؤونهما و  بنعيسى بأنهم امتنعوا من اإلنفاق عليهما و هما عاجزان عن القي
يطلبان تأديتهم فرضهما املقدر من فاتح حمرم 1385 و إجرائه يف املســتقبل مـع 
صائر الدعوى و جواب إمساعيل بأنه سائق طاكسي يعمل يوما و يعطل يومـني و 
ـتخدم  سعيد بأنه مستعد بأن ميكنهما من درهم واحد يف اليوم و مصطفى بأنه مس
مع أخيه و يتقاضى مائيت درهم يف الشهر و اعــرتاف احلـاضرين مـن املدعـى 
ــدم عـدد 649 و تصريـح  عليهم بضعف املدعيني و إدالء املدعيني مبوجب ع
بنعيسى بأنه فقري و عدم تسليم املوجب و إســقاط املدعيـني الدعـوى علـى 
ــى قوتـهما و  ولدهما سعيد فقط و تصريح مصطفى و ميمون بأنه ال يفضل عل
ــون املدعـى  أوالدهما شيء و إدالء املدعى عليهم بلفيفية عدد 143 متضمنة ك
حبال يسر و سؤال من حضر من املدعى عليهم هل له حجة غــري مـا أدىل بـه 
فأجاب بالنفي و حضور املدعيني و مصطفى و ميمون و إمساعيل و اإلعذار هلم 
بأبقيت حجة و جوابهم بالنفي و انتهاء اإلجراء حبكم القاضي بقبــول التنـازل يف 
ــم واحـد يف اليـوم و موحـا و  حق سعيد و على ميمون بتمكني والديه من دره
مصطفى و بنعيسى و إمساعيل بتمكني أبويهم املدعيني من درهمــني يف اليـوم 
ــايو سـنة 1965 إىل تارخيـه و  على التساوي بينهم ابتداء من خامس و عشري م
استئناف مصطفى و ميمون حكم القاضي و ذكرهما يف استئنافهما أنهما عــاجزان 
عن أداء ما فرض عليهما و أن والدهما غري حمتاج و حيث أقــام املدعـي حـم 
لفيفية عدد 649 بثبوت عدمه و إدالء ولديه املذكورين بلفيفيـة عـدد 143 بـأن 
ــة  والدهما ليس بفقري و حضور وكيل األخوين و إعالمه بأن لفيفية األخوين جممل
ال تقوم بها احلجة ما دامت على حاهلا و مل جيب عنها بشيء و ال حيكم مبجمل. 
و حيث أثبت املدعى عدمه و مل يقع الطعن يف حجته مبقبول و حيــث إن 
ـري  املفروض على املستأنفني و هو درهم واحد لكل منهما يوميا ليس بالشيء الكث
ــي و حتمـل الولديـن مصـاريف  و إصدار الس حكمه بتأييد احلكم االبتدائ

االستئناف حكما حضوريا و إعالم الطرفني به يف اليوم املذكور. 
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ــة  و حيث عاب طالبا النقض على احلكم املطعون فيه ما باألسباب اخلمس
اآلتية: 

األول  -  أن مصطفى له 4 أوالد يعمل مع أخيه ســعيد و يـؤدي لـه أجـرة 
ضئيلة لذا نرى احلكم صدر بأداء درهمني لكل من سعيد و مصطفى املتعلم. 

ــرد مناقشـة  الثاين  -  مل جند يف احلكم نصا فقهيا يوصي بالرب بالوالدين و ن
النص و نعطي له مدلوله احلقيقي. 

الثالث  -  ان احلكم خال من كل مستند فقهي الشيء الذي جعلــه يف صـف 
األحكام اليت ينبغي نقضها. 

الرابع – إذا تأملنا املقال الذي تقدم به املدعيان وجدناه آتيا بألفاظ جوفـاء 
ـن  حيث زعما أنهما فقريان ومضطران إىل قبض النفقة من أوالدهما 6 بينما جاء م
رد بعض األوالد أن الوالدين ميلكان هكتارات يستغالن البعض منــها و يكرتيـان 
اآلخر و يسكنان يف منزل هلما بدون صوائر كسكان املدن منهم مصطفى و ميمون 

طاليب النقض. 
اخلامس – أن الولدين مل ميتنعا عن تقدمي اإلسعاف إىل والديهما و مل يــزاال 
ــتطيع  يعرتفان هلما بالرب و اإلحسان و إمنا كسبهما القليل و األجرة التافهة ال تس
ــن والديـهما أن  هلما أن يذهبا من مكناس إىل جروان ألداء أي قدر كان و طلبا م
يقدما إىل مكناس لإليواء معهما على مائدة واحدة و لكــن امتنعـا مـن مفارقـة 

ثروتهما الفالحية و املاشية املوجودة مبسقط رأسهما. 
ــض متجهـة بـالطعن  حيث إن بعض هذه األسباب ممتزجة بالواقع و البع
حلكم قاضي النازلة و ليس يف أوراق امللف ما يدل على أن طاليب النقــض أثـارا 
ــري  ذلك لدى حمكمة املوضوع و إمنا أثاراه ألول مرة لدى الس األعلى فهي غ

مقبولة. 

من أجله 
قضى الس األعلى برفض طلب النقض و بالصائر على الطالبني  

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
اجللسات  العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكبــة مـن 
ــن الطيـب  رئيس الغرفة رضا اهللا ابراهيم األلغي و املستشارين السادة: حممد ب
العلوي، رشيد املصلوت، عبدالغين املومي، حممد بن سودة و مبحضر احملــامي 
ــن  العام السيد موالي عبد الواحد العلوي و مبساعدة كاتب الضبط السيد حلس

أزروال. 
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احلكم االجتماعي عدد 11 
الصادر يف 20 ذي احلجة 1388 موافق 10 مارس 1969 

بني عائشة بنت احملجوب السوسية – و العالية بنت حممد الدكالية 
مقال: تعديله مبقال إضايف 

نفقة: سقوطها بالوفاة. 
− إذا عدل مقال أصلي مبقال إضايف جيب أن يقضــي حسـب مـا جـاء يف   
ــال اإلضـايف تكـون  املقال بعد تعديله، و عليه فإن حكم بشيء ألغاه املق

احملكمة قد خرقت القانون حلكمها بأكثر مما طلب. 
− تسقط النفقة و غريها من الواجبات اليت يتقاضاهــا الولـد احملضـون   

بوفاة أبيه املطلوب بها. 

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 اىل الس األعلــى مـن طـرف السـيدة 
عائشة بنت احملجوب السوسية بواسطة وكيلها العديل حممد بن علــي الدكـايل 
ـاريخ 30 / 11/   بتاريخ 11 / 07 / 1967 طعنا يف احلكم االستئنايف عدد 8352 - 934 و ت

1966 الصادر من احملكمة اإلقليمية بالدار البيضاء. 

و بناء على املذكرة الواردة من طرف املطلوبة يف النقــض العاليـة بنـت 
حممد الدكالية بواسطة وكيلها العديل عبد اجلليل العلمي جوابـا عـن عريضـة 

طلب النقض. 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 24 غشت 1968. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 3 فرباير 1969. 

و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 
و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد حممد خليــل الـورزازي 

الذي تلي باجللسة العلنية. 
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ــد بنعـزو  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام السيد حمم
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 
ــض،  الوجيبة القضائية و كذلك الشروط املطلوب توفرها يف عريضة طلب النق

فإن الطلب مقبول شكال. 
و من حيث املوضوع: 

ــس  فيما خيص الوجه املتعلق بالنظام العام و املثار تلقائيا من طرف ال
ــة اسـتئناف  األعلى من كون حمكمة الدرجة األوىل املؤيد حكمها من طرف غرف
ــة عـن مـدة بعـد وفـاة  األحكام الشرعية بالدار البيضاء حكمت لوارث بنفق

املطلوب بالنفقة. 
ــي واجـب  حيث إن السيدة العالية بنت حممد الدكالية طلبت يف مقال أصل
ــاة مفارقـها. و  النفقة و أجرة احلضانة عن حمضونها و عن مدة مضت قبل وف

كذلك عن مدة أخرى بعد وفاته. 
و حيث إن يف مقال اضايف اقتصرت علــى طلـب النفقـة و غريهـا مـن 

الواجبات الشهرية عن مدة ما قبل الوفاة ال غري. 
و حيث إن احملكمة االبتدائية املؤيد حكمها استئنافيا حكمــت بالواجبـات 
ــاه إىل مـا احتـوى  املطلوبة عن املدتني املذكورتني يف املقال األصلي دون انتب
ــة، و إىل القـاعدة الشـرعية الـيت  عليه املقال اإلضايف املغري لألصلي من جه
ــه فيـها  مبقتضاها أن الوارث الطالب بالنفقة و غريها من الواجبات يسقط حق

بوفاة املطلوب من جهة أخرى. 
ــانون  و حيث إن احملكمة ملا حكمت بشيء ال جيب شرعا خرقت بذلك الق

الداخلي للبالد. 
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من أجله 
ــؤرخ 30 / 11 / 1966  قضى الس األعلى بنقض حكم إقليمية البيضاء امل
حتت عدد 4352 / 934 و إحالة القضية و طريف النزاع على نفس احملكمة لتبــت 

فيها من جديد بهيأة أخرى كما جيب و على املطلوبة يف النقض بالصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت قسم االســتئناف اإلقليمـي ألحكـام 

القضاة 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
ــات باجللسـة العموميـة  نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــد اهللا املـالقي و  بتاريخ 3 يرباير 1969 و هم السادة رئيس الغرفة االجتماعية عب
ـالح  املستشارون حممد خليل الورزازي مقرر، و حممد بن سودة و احلاج حممد الف
ـاعدة  و عبد السالم احلاجي و مبحضر احملامي العام السيد حممد بن عزو و مبس

كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد. 
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احلكم االجتماعي عدد 12 
الصادر يف 21 ذي احلجة 1388 موافق 10 مارس 1969 

بني حكار إمسا بن أمحد – و الكبرية بنت حممد 
عقد زواج : صفة استثنائية – ما جيب عند تطبيقها 

 -  إذا كان ال يصح عقد الزواج إال حبضــور شـاهدين عدلـني سـامعني يف 

ــره  جملس واحد اإلجياب و القبول .. فيجب على القاضي  إذا اقتضى نظ
ــرة الثالثـة مـن الفصـل  أن يطبق الصفة االستثنائية املشار إليها يف الفق

اخلامس ملدونة األحوال الشخصية: 
أوال – أن يذكر يف احلكم أنه يطبق هذه الصفة االستثنائية. 

ــاحت لـه أن حيكـم بإثبـات  ثانيا – أن يذكر كذلك مجيع األحداث اليت أب
ــل  الزوجية مع عدم إبرام عقد الزواج املشرتط يف الفقرة األوىل من الفص

اخلامس املذكور. 

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 حكــار إمسـا 
ـاريخ 31  بن أمحد بن عبد السالم بواسطة وكيله العديل السيد حممد احلمزاوي بت
 /10 / 1967 طعنا يف احلكم االستئنايف عــدد 3280 / 1967 و تـاريخ 29 / 04 / 1967 

الصادر من احملكمة اإلقليمية بالبيضاء. 
ــض الكبـرية بنـت  و بناء على املذكرة الواردة من طرف املطلوبة يف النق
ــا عـن  حممد بن ابراهيم بواسطة وكيلها العديل السيد عبد اجلليل العلمي جواب

عريضة طلب النقض. 
و بناء على األمر بالتخلي و اإلبالغ الصادر بتاريخ 24 غشت 1968. 

و بعد اإلعالم بتعيني القضية و إدراجــها يف اجللسـة العلنيـة للمرافعـات 
املنعقدة بتاريخ 3 فرباير 1969. 

و بعد النداء على نائيب الطرفني و عدم حضورهما. 
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ـي  و بعد االطالع على تقرير املستشار املقرر السيد خليل الورزازي الذي تل
باجللسة العلنية. 

ـزو  و  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة احملامي العام السيد حممد بنع
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
املبنية 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. 
من حيث املوضوع: 

فيما يتعلق بالوجه املتعلق بالنظام العام و املثار تلقائيا من طرف الــس 
األعلى من كون احلكم املطعون فيه اعتمــد يف دعـوى الزوجيـة علـى البينـة 
الشرعية إلثباتها دون تعليل كاف لشرح الصفة االستثنائية اليت اعتمد عليــها يف 

احلكم بلحوق الولدين املشار إليهما و النفقة اخل. 
ــه األوىل و  بناء على الفصل اخلامس من مدونة األحوال الشخصية يف فقرتي
ــور يشـرتط يف صحـة  الثانية حيث إنه مبقتضى الفقرة األوىل من الفصل املذك
ــة و  عقد الزواج حضور شاهدين عدلني و ال جيوز للقاضي مساع دعوى الزوجي

اعتماد البينة الشرعية يف إثباتها إال بصفة استثنائية. 
ــة الـيت مبقتضاهـا جيـوز  و حيث إن احملكمة طبقت ضمنيا الفقرة الثالث
ــة الشـرعية يف  للقاضي – بصفة استثنائية – مساع دعوى الزوجية و اعتماد البين

إثباتها. 
لكن حيث إن احملكمة اعتمدت يف ثبـوت الزوجيـة بـني الطرفـني علـى 
اللفيفية عدد 768 و أن غاية ما جاء يف تعليلها للحكم باللحوق أن املدعية أثبتـت 
ــى الشـروط و  زوجيتها مع زوجها حسبما بالعدد 768 املشار له و أنها تتوفر عل

األركان املعتربة يف أمثاهلا. 
ــا  و لكن حيث إنه كان جيب على احملكمة إذ ذاك أن تذكر باللفظ ال ضمني
أنها تعتمد على الصفة االستثنائية مع شرح هذه الصفــة االسـتثنائية كازديـاد 
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ـبة و  األوالد يف بيت الوالدين و تاريخ االزدياد و ما يقع من احلفالت يف تلك املناس
ــال و مـدة احليـاة الزوجيـة  سن األوالد، و شهادة مدرسية هلم إن اقتضى احل

املشرتكة و ما يناسب ذلك مما يثبت قطعا عالقة الزوجية. 
و حيث إن احلكم املطعون فيه خال من هذه اإليضاحات األمر الذي جعلـه 

خمالفا للفصل اخلامس املذكور. 

من أجله 
و بقطع النظر عن غريه 

قضى الس األعلى بنقض احلكم الصادر حتت عدد 3280 و تاريخ 28/  
04 / 1967 و إحالة القضية و طرفيها على نفس احملكمة لتبت فيها مــن جديـد 

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

القضاة بالبيضاء إثر احلكم املطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــات باجللسـة العموميـة  نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــد اهللا املـالقي و  بتاريخ 3 يرباير 1969 و هم السادة رئيس الغرفة االجتماعية عب
املستشارين حممد خليل الورزازي مقرر، و حممد بن سودة و احلاج حممد الفـالح 
ــاعدة  و عبد السالم احلاجي و مبحضر احملامي العام السيد حممد بنعزو و مبس

كاتب الضبط السيد املعرويف سعيد. 
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الغرفة اجلنائية 
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احلكم اجلنائي عدد 8  ( س12 )  
الصادر يف 17 أكتوبر 1968 

بني عبدالرمحن بن موسى و من معه و بني النيابة العامة 
 1- حمكمة – تشكيلها – حضور نفس القضاة يف مجيع جلسات الدعوى 

 2- حكم – تنصيصاته – احلجة على تشكيل احملكمة وفق القانون 

1- جيب لتاليف البطالن أن يصدر احلكم عــن قضـاة شـاركوا يف مجيـع 
جلسات الدعوى. 

ــه كـانت  2-  جيب أن يتضمن احلكم احلجة على أن احملكمة اليت أصدرت
مشكلة بصورة قانونية، و هلذا يتعرض للنقض احلكم الذي مل يبــني هـل 
ــاة الذيـن  القضاة الذين تكونت منهم اهليأة عند النطق به هم نفس القض

تكونت منهم عند مناقشة القضية يف جلسة سابقة. 

باسم جاللة امللك 
بناء على طليب النقض املرفوعني من لدن عبد الرمحن بن موسى و احلــاج 
ــع و عشـري  الغزايل أمحد بن العريب مبقتضى تصرحيني أفضيا بهما بتاريخ راب
ــتاذ  يونيه 1965 لدى كاتب الضبط مبحكمة الدار البيضاء اإلقليمية بواسطة األس
ــة املذكـورة بتـاريخ 17  أبيطان و الراميني إىل نقض احلكم الصادر عن احملكم
يونيه 1965 و القاضي من حيث الشكل بقبول استئناف املطالب بــاحلق املـدين 
عبد السالم بن حممد السعيدي ضــد احلكـم االبتدائـي الـذي قضـى بـرباءة 
ــال و  الطاعنني املذكورين مما اتهما به من اهلجوم على ملك الغري و عدم االمتث
بإلغاء الطلب املدين الذي تقدم به عبد السالم املذكــور و يف املوضـوع بإلغـاء 
احلكم فيما قضى به من إلغاء الطلب املدين و احلكم من جديد علــى املتـهمني 
ــا  املذكورين بأدائهما على وجه التضامن لعبد السالم بن حممد السعيدي تعويض

قدره مخسة آالف درهم.  
ــديب الـذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار عبد السالم ال

باجللسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد احملامي العام حممد عزيز الكردودي  و االس

إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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و بعد ضم الطلبني الرتباطهما. 
نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن طاليب النقض: 

ــادا  يف شأن وسيلة النقض األوىل املشرتكة بني العارضني و املتخذة اعتم
على خرق الفصلني 298 و 352 من قانون املسطرة اجلنائية. 

حيث إن تشكيل احملاكم من النظام العام و أن كل حكم جيب أن يتضمــن 
احلجة على أن احملكمة اليت أصدرته كانت مشكلة بصورة قانونية. 

و حيث إن األحكام القضائية جيب لتاليف بطالنها – حسب الفصلـني  298 و 
ــات  352 من قانون املسطرة اجلنائية أن تصدر عن قضاة شاركوا يف مجيع جلس

الدعوى. 
ـة  و حيث إنه يتضح من تنصيصات احلكم املطعون فيه و من حمضر اجللس
املمضي عليه من طرف كاتب الضبط أن القضية راجــت يف عـدة جلسـات و 
عقدت آخر جلسة قبل النطق باحلكم بتاريخ 29 أبريــل 1965 حسـب احملضـر 
ــاريخ يف 24 أبريـل 1965 – و يف  بينما تنصيصات احلكم املطعون فيه حددت الت
ــن  هذه اجللسة نوقشت القضية يف غيبة  أحد  املستأنف عليهما عبد الرمحن اب
ـبق  موسى الذي تعذر العثور عليه – و استمع إىل  احلاضر و إىل  الشاهد  الذي س
ــرى  للمحكمة أن قررت االستماع إليه و تليت شهادة الشهود الذين سبق هليأة أخ
االستماع إليهم – و قدم املطالب باحلق املدين  مطالبه  -   و خلص ممثل النيابـة 
ـة  العامة القضية و أسند النظر – و قدم األستاذ العلوي طلباته اخلتامية يف القضي
ــس بانتـهاء املناقشـة و  و أعطيت الكلمة األخرية للمستأنف عليه و صرح الرئي
أخرت القضية للمداولة و صرح الرئيس للطرفني بأن احلكم ســيصدر يف هـذه 
القضية باجللسة العلنية اليت ستعقد بتاريخ 17 يونيــه 1965 و يف هـذه اجللسـة 
ــرع  حضر املطالب باحلق املدين و املستأنف عليهما مبؤازرة األستاذ العلوي فش
ــن موسـى و أجـاب عـن موجـب  يف استنطاق املستأنف عليه عبد الرمحن ب
ــد ذلـك املسـطرة الـيت  استئناف املطالب باحلق املدين باإلنكار و أجريت بع

أجريت سابقا. 
ــني هـل القضـاة  و حيث إن احلكم الصادر يف جلسة 17 يونيه 1965 مل يب
ــاة الذيـن تكونـت  الذين تكونت منهم اهليأة عند النطق باحلكم هم نفس القض

منهم اهليأة عند مناقشة القضية جبلسة 24 أبريل 1965. 
و حيث إن هذا اإلغفال مل يسمح للمجلس األعلى بالتحقق من مراعــاة مـا 

أوجبه القانون حتت طائلة البطالن. 
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من أجله 
و من غري حاجة لبحث باقي وسائل النقض: 

قضى الس بنقض و إبطال احلكم املطعون فيه يف حــدود املصـاحل 
ــة  املدنية و بإحالة القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس احملكم
ـه  و هي مرتكبة من هيأة أخرى و برد القدر املودع لصاحبيه – و على املدعى علي
يف النقض بالصائر و قدره مائة  و مخسة دراهم تســتخلص طبـق اإلجـراءات 

املقررة يف قبض صوائر الدعاوي اجلنائية مع حتديد اإلجبار يف احلد األدىن. 
ــر  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بالدار البيضاء 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
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 10 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
ــديب – مقـرر -    و عبـد السـالم  املستشارون حممد اليطفيت و عبدالسالم ال
ــز  احلاجي و حممد الصبار األخصاصي، مبحضر احملامي العام السيد حممد عزي
ــد  الكردودي الذي كان ميثل النيابة العامة، و مبساعدة السيد كاتب الضبط حمم

املريين. 
 ( احملاميان: األستاذان ابيطان  و بليط )  
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احلكم اجلنائي عدد 26  ( س12 )  
الصادر يف 24 أكتوبر 1968 

بني حممد بن حلسن و من معه و بني النيابة العامة 
ضرر – تعويضه عناصر تقديره. 

يكون خارقا ملقتضيات الفصل 108 من القانون اجلنائي و بالتايل يتعــرض 
للنقض احلكم القاضي بإلغاء طليب التعويض باعتبار أن العجــز املصـاب 
به كل من الطرفني يعد متساويا يف حني أنه بصرف النظر عن كون العجـز 
ــائق هـو 15 يف املائـة بالنسـبة ألحـد  الثابت من نفس احلكم و باقي الوث
ــات أخـرى  الفريقني و 20 يف املائة بالنسبة للفريق اآلخر فإن هناك موجب
ــدة التوقـف  تدخل يف تقدير التعويض املدين حىت يكون شامال للضرر كم

عن العمل و ما فات كل طرف من كسب حسب ظروفه اخلاصة. 

باسم جاللة امللك 
بناء على طليب النقض املقدم أوهلما من طرف املسمى أمحد بن التــهامي 
العياشي بتاريخ 25 دجنرب 1963 و الثاين من طرف املسمى حممد بن حلسن بــن 
ــرب  عمر بتاريخ 27 دجنرب 1963 ضد حكم احملكمة اإلقليمية بفاس بتاريخ 19 دجن
ــن  1963 الصادر بإلغاء احلكم االبتدائي الذي كان يقضي مبعاقبة كل من حممد ب
حلسن و أمحد بن التهامي األول باحلبس ملدة 3 أشــهر و 100 درهـم و بأدائـه 
ــهر و نصـف موقـوف  تعويضا مدنيا قدره ألف درهم و الثاين باحلبس ملدة ش
التنفيذ و 60 درهما غرامة و 100 درهم تعويض مدين و ذلك من أجل الضــرب و 
ــل  اجلرح – و احلكم من  جديد مبعاقبتهما باحلبس ملدة  مخسة و أربعني يوما لك
ــة أن املضاربـة  واحد منهما موقوفة التنفيذ و بإلغاء طلب التعويض املدين لعل
ـه  كانت متبادلة و قام كل واحد منهما بدور رئيسي فيها و أن العجز الذي أصيب ب

كل من الطرفني يعد متساويا يف نظر احملكمة. 
ــي  و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار السيد حممد اليطفيت الذي تل

باجللسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد احملامي العام حممد عزيز الكردودي  و االس

إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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و بعد ضم الطلبني الرتباطهما. 
نظرا للمذكرتني املدىل بهما: 

ـد  يف شأن الوسيلة األوىل املستدل بها من طرف األستاذ بوطبول عن حمم
ــتدل بـها مـن طـرف األسـتاذ  بن حلسن ابن عمر و الوسيلة الوحيدة املس

بنشرتيت نيابة عن أمحد بن التهامي. 
بناء على الفصل 108 من القانون اجلنائي. 

ــة جيـب أن حتقـق  حيث إنه مبقتضى هذا الفصل فإن التعويضات املدني
ـرة  للمتضرر تعويضا كامال عن الضرر الشخصي احلال احملقق الذي أصابه مباش

من اجلرمية. 
 و حيث إن احلكم املطعون فيه بعدما قضى مبعاقبة كــل مـن الطـاعنني 
ــض  بشهر و نصف حبسا موقف التنفيذ عن الضرب املتبادل ألغي طليب التعوي

باعتبار أن العجز املصاب به كل من الطرفني يعد متساويا يف نظر احملكمة. 
لكن حيث إنه بصرف النظر عن كون العجز الثابت من نفس احلكم و بــاقي 
ــد  الوثائق هو 15 يف املائة بالنسبة ألمحد بن التهامي و 20 يف املائة بالنسبة حملم
ــض املـدين حـىت  بن احلسن فإن هنالك موجبات أخرى تدخل يف تقدير التعوي
ــذه النازلـة حسـب  يكون شامال للضرر كمدة التوقف عن العمل  )  و هي يف ه
الشهادات الطبية املدرجة بامللف 15 يوما بالنسبة لواحــد و 45 يومـا بالنسـبة 
ــه مـن كسـب  لآلخر (  و ما حصل لكل واحد من ضرر مادي أو معنوي و ما فات

حسب ظروفه اخلاصة. 
و عليه فإن احملكمة مل جتعل ملا قضت به أساسا سليما من القانون. 

من أجله 
و مع اعتبار الوسيلة الثانية املستدل بها من حممد بن حلسن غــري مقبولـة 

النتقادها الدعوى العمومية يف حق املتهم اآلخر. 
قضى الس األعلى بنقض و إبطال احلكم املطعــون فيـه خبصـوص 
ــة  املصاحل املدنية فقط، و بإحالة القضية و الطرفني على نفس احملكمة مرتكب
ــدر املـودع  من هيئة أخرى للبت من جديد يف حدود النقض احلاصل، و برد الق

لصاحبيه. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بفاس إثــر احلكـم 

املطعون فيه أو بطرته.  



      

ص 65جملة  قضاء  الس  األعلى  -  اإلصدار  الرقمي  دجنرب 2000  -  العدد  5 -    © مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 17 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
ــاجي  املستشارين حممد اليطفيت –مقرر -  و عبد السالم الديب و عبد السالم احل
ـردودي  و حممد الصبار األخصاصي مبحضر احملامي العام السيد حممد عزيز الك

الذي كان ميثل النيابة العامة، و مبساعدة السيد كاتب الضبط حممد املريين. 
 ( احملاميان: األستاذان بوطبول وبنشرتيت )  
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احلكم اجلنائي عدد 27  ( س12 )  
الصادر يف 24 أكتوبر 1968 

بني النيابة العامة و بني عبدالعزيز بن عبدالسالم 
ــان مبـا  تعليل – خيانة األمانة -  التصريح بانعدام سوء النية – وجوب اإلتي

يسند ذلك. 
ال يكون معلال تعليال كافيا و بالتايل يتعرض للنقض احلكم الذي و قد ثبــت 
لديه إتالف املتهم لثمن بيع املاشية مل يورد ما يربر حتلل هذا األخري مــن 
ــط بينـهما و  رده للمشتكي اجلزء من الربح املتفق عليه طبقا للعقد الراب
ــا  الذي اقتصر على التصريح بانعدام سوء النية لدى املتهم دون اإلتيان مب

يسند ذلك. 

باسم جاللة امللك 
ــدى حمكمـة  بناء على طلب النقض املقدم من طرف السيد وكيل الدولة ل
ــتئناف بطنجـة  االستئناف بطنجة بتاريخ 26 مارس 1964 ضد حكم حمكمة االس
ـى  الصادر بتأييد حكم احملكمة اإلقليمية بطنجة بتاريخ 25 مارس 1964 الذي قض

برباءة املسمى عبد العزيز بوغامن مما اتهم به من خيانة األمانة. 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشــار حممـد اليطفـيت الـذي تلـي 

باجللسة العلنية.  
ــتماع  و على مستنتجات السيد احملامي العام حممد عزيز الكردودي  و االس

إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 

نظرا للمذكرة املدىل بها. 
يف شأن الوسيلة الثانية املستدل بها على النقض: 

حيث إن الفصلني 347 يف فقرته السابعة و 352 يف فقرته الثانية مــن قـانون 
املسطرة اجلنائية يوجبان حتت طائلة البطالن أن يكون كل حكم معلــال تعليـال 

كافيا من الناحيتني الواقعية و القانونية. 
ـة  و حيث إنه مبقتضى الفصل 547 من القانون اجلنائي فإنه يعد خائنا لألمان
من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بامللك أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو 
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ــه  وصوالت أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ إلتزاما أو إبراء كانت سلمت إلي
على أن يردها أو سلمت إليه الستعماهلا أو استخدامها لغرض معني. 

ــي الصـادر بـرباءة  و حيث إن احلكم املطعون قضى بتأييد احلكم االبتدائ
املتهم املدعى عليه يف النقض من تهمة خيانة األمانة بعلة: " أن تسليم املشــتكي 
للمبالغ املذكورة من املال إىل املتهم كان قصد الشركة حيث إنه كان يدفعها لـه 
ــال  ليتجر بها يف املاشية على أن يكون الربح بينهما على جزء متفق عليه و أنه فع
ــتئذان شـريكه و  استعملها فيما سلمت إليه من أجله و أن بيعه للماشية بدون اس
ـانون  إتالفه لثمنها ال جيعله مرتكبا جلرمية خيانة األمانة طبقا للفصل 547 من الق
اجلنائي لعدم ثبوت أي سوء نية يف تصرفاته هذه بانتفاء القصد اإلجرامي تنتفـي 

اجلرمية". 
ــن بيـع  لكن حيث إن احلكم املطعون فيه و قد ثبت لديه إتالف املتهم لثم
املاشية مل يورد ما يربر حتلل هذا األخري من رده للمشتكي اجلــزء مـن الربـح 
املتفق عليه طبقا للعقد الرابط بينهما و هكذا فإنه باقتصــاره علـى التصريـح 
بانعدام سوء النية لدى املتهم دون اإلتيان مبا يسند ذلك مل يعلل ما قضــى بـه 

تعليال كافيا و مل جيعل له أساسا سليما من القانون. 

من أجله 
و من غري حاجة لبحث الوسيلة األخرى  

ــه و بإحالـة القضيـة  قضى الس بنقض و إبطال احلكم املطعون في
ــرى، و  للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس احملكمة مرتكبة من هيئة أخ
ـدره  على املدعى عليه يف النقض عبد العزيز ابن عبد السالم بوغامن بالصائر و ق
ـاوى  مائة و مخسة دراهم تستخلص طبق اإلجراءات املقررة يف قبض صوائر الدع

اجلنائية مع حتديد اإلجبار يف األمد األدىن.  
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بطنجة إثر احلكــم 

املطعون فيه أو بطرته. 
ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 17 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
املستشارون حممد اليطفيت –مقرر -  و عبد السالم الديب و عبد السالم احلــاجي 
ـردودي  وحممد الصبار االخصاصي، مبحضر احملامي العام السيد حممد عزيز الك

الذي كان ميثل النيابة العامة، و مبساعدة السيد كاتب الضبط حممد املريين. 
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احلكم اجلنائي عدد 28  ( س12 )  
الصادر يف 24 أكتوبر 1968 

بني بوشىت بن البشري و بني النيابة العامة 
عقوبة – قانون جديد أصلح للمتهم – وجوب تطبيقه. 

يتعرض للنقض احلكم الصادر بعد دخول القانون اجلنائي اجلديد يف حــيز 
التطبيق و الذي طبق العقوبة املنصوص عليها يف الفصل 135 من القــانون 
ــها يف الفصـل 235 مـن  اجلنائي القدمي يف حني أن العقوبة املنصوص علي

القانون اجلنائي اجلديد أصلح للمتهم. 

باسم جاللة امللك 
ــاريخ 11  بناء على طلب النقض املقدم من طرف الطالب السالف الذكر بت
ــأييد  يونيو 1964 ضد حكم احملكمة اإلقليمية بفاس بتايخ 3 يونيه 1964 الصادر بت
ــة 60 درهمـا  احلكم االبتدائي الذي قضى مبعاقبته باحلبس ملدة 3 أشهر و غرام

من أجل هتك حرمة موظف. 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشــار حممـد اليطفـيت الـذي تلـي 

باجللسة العلنية.  
ــتماع  و على مستنتجات السيد احملامي العام حممد عزيز الكردودي  و االس

إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 

بعد االطالع على املذكرة املدىل بها: 
يف شأن الوسيلة املثارة تلقائيا من طرف الــس األعلـى لتعلقـها 

بالنظام العام. 
بناء على الفصل السادس من القانون اجلنائي اجلديد. 

ــود عـدة قوانـني سـارية  حيث إن هذا الفصل ينص على أنه يف حالة وج
ـانون  املفعول بني تاريخ ارتكاب اجلرمية و احلكم النهائي بشأنها يتعني تطبيق الق

األصلح للمتهم. 
ــد دخـول  و حيث إن احلكم املطعون فيه الصادر يف 3 يونيو 1964 – أي بع
ـى  القانون اجلنائي اجلديد يف حيز التطبيق – أيد احلكم االبتدائي فيما قضى به عل
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الطاعن بثالثة أشهر حبسا و ستني درهما غرامة عن جنحة هتك حرمة موظـف 
املرتكبة بتاريخ 3 يونيو 1963 و ذلك طبقا للفصــل 135 مـن القـانون اجلنـائي 
القدمي الذي ينص على عقوبة احلبس من ثالثة أشهر إىل سنة مع الغرامة يف حني 
ــى  أن الفصل 263 من القانون اجلنائي اجلديد الذي يزجر نفس اجلنحة ينص عل

عقوبة احلبس من شهر واحد فقط إىل سنة مع الغرامة. 
ــل السـادس  و عليه فإن احملكمة املصدرة له قد خرقت مقتضيات الفص

املذكور أعاله مما جيعل حكمها باطال. 

من أجله 
و من غري حاجة لبحث الوسيلتني املستدل بهما. 

قضى الس بنقض و إبطال احلكم املطعون فيــه، و بإحالـة القضيـة 
للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس احملكمة مرتكبة من هيئة أخـرى ، و 

برد القدر املودع لصاحبه. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية بفاس إثــر احلكـم 

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
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 17 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
ـاجي و  املستشارون حممد اليطفيت –مقرر -  و عبدالسالم الديب و عبد السالم احل
ــردودي  حممد الصبار االخصاصي، مبحضر احملامي العام السيد حممد عزيز الك

الذي كان ميثل النيابة العامة، و مبساعدة السيد كاتب الضبط حممد املريين. 
 ( احملامي األستاذ بوطبول )  
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احلكم اجلنائي عدد 60  ( س12 )  
الصادر يف 31 أكتوبر 1968 

بني املختار بن بولعيد و بني النيابة العامة 
1-استدعاء - دفع ببطالنه  - وجوب االستدالل به قبل البت يف اجلوهر. 

2-تأمني – حلول املؤمن حمل املؤمن له – تضامن بني املتهم و املســؤول 
املدين و شركة التأمني  ( ال )  

ــت  1- جيب تقدمي الدفع ببطالن االستدعاء أمام حمكمة املوضوع قبل الب
ــه لفـوات إبانـه و هلـذا يكـون  يف جوهر القضية و إال سقط االستدالل ب

االستدالل به ألول مرة أمام الس األعلى غري مقبول. 
ـانون يف  2- يف حالة وجود تأمني فإن املؤمن حيل حمل املؤمن له حبكم الق
حدود الضمان املنصوص عليه يف عقــد التـأمني و ذلـك فيمـا خيـص 
ـوز  التعويضات احملكوم بها طبقا ملقتضيات الفصل الثاين من ظهري 8 يولي
ــإن حمكمـة  1937 املعدل بظهريي 28 يناير 1941 و 23 مايو 1942 و من مث ف
ـأداء  املوضوع تكون قد تنكرت هلذه املقتضيات عندما حكمت عن املتهم ب
ـركة  تعويضات مدنية للمطالبني بها تضامنا بينه و بني املسؤول املدين و ش

التأمني. 

باسم جاللة امللك 
بناء على طلب النقض املرفوع من لدن املختــار بـن بولعيـد السوسـي 
ــط مبحكمـة  مبقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 24 يوليوز 1965 لدى كاتب الضب
ــن احملكمـة املذكـورة  االستئناف بطنجة و الرامي إىل نقض احلكم الصادر ع
ـا  بتاريخ 21 يوليوز 1965 و القاضي عليه تأييدا للحكم االبتدائي بثمانية أشهر حبس
و ثالمثائة درهم غرامة من أجل القتل و اجلرح بغري عمد و بأدائــه تضامنـا مـع 
ــر ألـف  املسؤول املدين و شركة التأمني أوكسيدنطي تعويضا قدره مخسة عش
درهم لوالدي اهلالك كرمي بن أمحد بن الطيب مغيث و فاطمة بنت العريب و آخر 

قدره ألفان و مخسمائة درهم لوالد اروح أمحد بن التهامي مفتاح.  
ــديب الـذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار عبد السالم ال

باجللسة العلنية.  
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ــتماع  و على مستنتجات السيد احملامي العام حممد عزيز الكردودي  و االس
إليه باجللسة العلنية. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
نظرا للمذكرة املدىل بها من لدن طالب النقض: 

يف شأن وسيلة النقض األوىل املتخذة اعتمادا على بطالن االستدعاء. 
ـإن  حيث إنه بناء على مقتضيات الفصل 318 من قانون املسطرة اجلنائية ف
ــوع قبـل البـت يف  كل دفع ببطالن االستدعاء جيب تقدميه أمام حمكمة املوض

جوهر القضية و إال سقط االستدالل به لفوات إبانه. 
و حيث إنه ال ينتج ال من تنصيصات احلكم املطعون فيــه و ال مـن أوراق 
امللف أن العارض أثار مسألة بطالن االستدعاء فإن االستدالل به ألول مرة أمــام 
ـون  الس األعلى جيعله غري مقبول عمال مبقتضيات الفصل املشار إليه مما تك

معه الوسيلة غري مقبولة. 
لكن فيما خيص وسيلة النقض الثانية املتخــذة اعتمـادا علـى اخلـرق 
ــن ظـهري 8 يوليـوز 1937 املعـدل  اجلوهري للقانون و السيما للفصل الثاين م

بظهريي 28 يناير 1941 و 23 مايو 1942. 
ــه يف  حيث إن مقتضيات الفصل الثاين املشار إليه يف الوسيلة تنص على أن
ــه حبكـم القـانون يف حـدود  حالة وجود تأمني فإن املؤمن حيل حمل املؤمن ل
الضمان املنصوص عليه يف عقد التـأمني و ذلك فيما خيــص أداء التعويضـات 

احملكوم بها. 
ــة  و حيث إن احلكم املطعون فيه قضى على العارض بأداء تعويضات مدني

للمطالبني بها و ذلك تضامنا بينه و بني املسؤول املدين و شركة التأمني. 
ـإ  و حيث إن احملكمة حبكمها هذا تكون قد تنكرت ملقتضيات الفصل املوم

إليه و مل جتعل ملا قضت به يف احلقوق املدنية أساسا صحيحا من القانون. 

من أجله 
قضى الس األعلى بنقض و إبطال احلكم املطعون فيه نقضـا جزئيـا 
ــارض مـع املسـؤول املـدين و شـركة التـأمني  فيما قضى به من تضامن الع
أوكسيدنطي يف أداء التعويضات احملكوم بها – و بإحالة القضية و األطراف فيـها 
على نفس احملكمة و هي مرتكبة من هيئة أخرى للبت فيها مــن جديـد طبـق 
ــم األخـرى  القانون و يف حدود النقض احملكوم به على أن باقي مقتضيات احلك
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ـهم  تظل صحيحة نافذة املفعول و برد القدر املودع لصاحبه و على املدعى علي
ــتخلص طبـق  يف النقض تضامنا بينهم بالصائر و قدره مائة و مخسة دراهم تس
ــد  اإلجراءات املقررة يف قبض صوائر الدعاوى اجلنائية مع حتديد اإلجبار يف احل

األدىن. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة االستئناف السابقة بطنجة إثــر 

احلكم املطعون فيه أو بطرته. 
ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 24 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
املستشارون حممد اليطفيت و عبد السالم الديب –مقرر -  و عبد السالم احلـاجي 
و حممد الصبار االخصاصي، مبحضــر احملـامي العـام السـيد حممـد عزيـز 
ــد  الكردودي الذي كان ميثل النيابة العامة، و مبساعدة السيد كاتب الضبط حمم

املريين.  
 ( احملامي: األستاذ حممد التوزاين )  
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احلكم اجلنائي عدد 70  ( س12 )  
الصادر يف 7 نونرب سنة 1968 

بني حممد و حدو و من معه و بني النيابة العامة 
حكم – صدوره بصفة ابتدائية – شروط تطبيـق الفصـل 421 مـن قـانون 
ــم إىل احملكمـة االسـتئنافية قبـل  املسطرة اجلنائية – وجوب رفع احلك

الطعن بطريق النقض. 
ــق الفصـل 421  إن املنازعة يف الصفة احلقيقية للحكم تبعا لشروط تطبي
ــون قـد وصـف بـه  من قانون املسطرة اجلنائية و بصرف النظر عما يك
ــني رفعـه أول األمـر اىل  احلكم من طرف القضاة الذين أصدروه مما يتع
احملكمة االستئنافية لتجري فحصا جديدا لألحداث املتابع عنها حــىت إذا 
ــد أصـابوا يف تقديـر تلـك  تبني هلا من هذا الفحص أن القضاة األولني ق
األحداث بعد مناقشتها و أن األمر مل يعد يتعلــق إال جبنحـة ضبطيـة أو 
ــت بـأن  مبخالفة و أن أحدا من األطراف مل يدفع بعدم االختصاص صرح
ــا أن احملكمـة  احلكم املستأنف نهائي و مل تبت يف اجلوهر، أو إذا جتلى هل
ـة  املصدرة له مل تكن خمتصة بسبب تاريخ اإلحالة أو بسبب موضوع اإلحال
كما يؤخذ من االستدعاء قضت بإلغاء احلكم املستأنف و بإحالـة القضيـة 
ــه  على احملكمة اليت هلا النظر، و عليه فإن مثل احلكم ال يسوغ الطعن في

مرة بطريق النقض. 

باسم جاللة امللك 
بناء على طليب النقض املرفوعني من طــرف الطـالبني السـالفي الذكـر 
ــاريخ 15 يونيـه 1964  بتاريخ 22 يونيه 1964 ضد حكم احملكمة اإلقليمية بفاس بت
الصادر ابتدائيا مبعاقبتهما باحلبس ملدة ستة أشهر مع تعويض مدين للمطــالب 

به و ذلك من أجل جرمية الزنا. 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشــار حممـد اليطفـيت الـذي تلـي 

باجللسة العلنية.  
ــتماع  و على مستنتجات السيد احملامي العام حممد عزيز الكردودي  و االس

إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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و بعد ضم الطلبني الرتباطهما. 
و بعد االطالع على املذكرة املدىل بها. 

فيما يتعلق بالقبول: 
ــو 1964 عـن  حيث إن احلكم املطعون فيه صدر بوصفه ابتدائيا يف 15 يوني
احملكمة اإلقليمية بفاس على الطاعنني بستة أشهر حبسا مع تعويض مدين عــن 
ــر 1961 فتقـدم احملكـوم عليـهما  جرمية اخليانة الزوجية املرتكبة يف 23 أكتوب
بطلب نقضه مباشرة مبوجب أنه وصف خطأ بكونه صــدر ابتدائيـا إذ اخليانـة 
الزوجية كان معاقبا عليها مبقتضى الفصل 264 من القــانون اجلنـائي القـدمي 
ــهذا االعتبـار مـن اختصـاص احملكمـة  باحلبس لغاية مخس سنوات فكانت ب
اإلقليمية ابتدائيا و يف 17 أكتوبر 1963 و هو التاريخ الذي سلمت فيه االستدعاءات 
للنظر يف هذه القضية أمام احملكمة اإلقليمية بفاس كان القانون اجلنائي اجلديــد 
ــا عليـها يف  قد دخل يف حيز التطبيق و مبقتضاه أصبحت اخليانة الزوجية معاقب
الفصل 491 منه باحلبس لغاية سنتني مما جيعلها من اختصاص حمكمـة السـدد 
ابتدائيا و تطبيقا للفصل السادس من نفس القانون فإن هذا النـص األخـري هـو 
ـل 421  الذي جيب اعتماده لكونه أرفق من النص السابق، و مبا أنه مبقتضى الفص
ــل  من قانون املسطرة اجلنائية كما غري بظهري 18 شتنرب 1962 " إذا تبني أن الفع
ــة عـدم طلـب  ليس له إال صفة جنحة ضبطية أو خمالفة فإن احملكمة يف حال
ــر  النيابة العمومية أو الظنني أو املطالب باحلق املدين اإلحالة على من له النظ
ــها بصفـة نهائيـة مراعيـة يف ذلـك  تبقى خمتصة بالنظر يف القضية و تبت في
ـة  مقتضيات الفصلني 380 و 400" و أن أحدا من الطرفني مل يطلب إحالة القضي

فإن احلكم املطعون فيه قد صدر نهائيا و مل يبق إال طلب نقضه. 
بناء على الفصل 421 املستدل به و كذا على الفصل 415 من نفس القـانون 
ــانون اجلنـائي  و الفصل 7 من ظهري 26 نونرب 1962 الصادر باملصادقة على الق

اجلديد. 
و حيث إن املنازعة يف الصفة احلقيقية للحكم تبعا لشروط تطبيق الفصـل 
421 من قانون املسطرة اجلنائية و بصرف النظر عما يكون قد وصف به احلكــم 
ــا يتعـني رفعـه أول األمـر إىل احملكمـة  من طرف القضاة الذين أصدروه مم
االستئنافية لتجري فحصا جديدا لألحداث املتابع عنها حىت إذا تبني هلــا مـن 
هذا الفحص ان القضاة األولني قد أصابوا يف تقدير تلك األحداث بعد مناقشــتها 
و أن األمر مل يعد يتعلق إال جبنحة ضبطية أو مبخالفة و أن أحدا من األطراف مل 
يدفع بعدم االختصاص صرحت بأن احلكم املستأنف نهائي و مل تبت يف اجلوهـر 
ـة أو  ، أو إذا جتلى هلا أن احملكمة املصدرة له مل تكن خمتصة بسبب تاريخ اإلحال
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ـتأنف و  بسبب موضوع اإلحالة كما يؤخذ من االستدعاء قضت بإلغاء احلكم املس
بإحالة القضية على احملكمة اليت هلا النظر. 

و عليه فإن مثل هذا احلكم ال يسوغ الطعن فيه ألول مرة بطريق النقض. 

من أجله 
ـا  صرح الس بعدم قبول الطلبني، و بأن املبلغني املودعني أصبحا ملك

للخزينة العامة. 
ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
ـاجي  املستشارون حممد اليطفيت –مقرر -   و عبد السالم الديب و عبد السالم احل
و حممد الصبار االخصاصي،  مبحضر احملامي العام حممد عزيز الكردودي الذي 

كان ميثل النيابة العامة، و مبساعدة السيد كاتب الضبط حممد املريين. 
 ( احملامي: األستاذ حممد بوطبول )  
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احلكم اجلنائـي عـدد 72  ( س 12  ) 
الصادر يف 7 نونرب سنة 1968 

بني النيابة العامة و بني عزوز بن مبارك 
حكم – وجوب تعليله من الناحيتني الواقعية و القانونية. 

ــني 347 و 352 مـن قـانون املسـطرة  يكون باطال عمال مبقتضيات الفصل
ـة  اجلنائية احلكم الذي بعد ما نص على أن االستئناف مقدم من ممثل النياب
ــة السـدد بـايب  العامة بتاريخ 9 يونيو 1964 ضد احلكم الصادر عن حمكم
اجلعد يف 20 مايو 1964 برباءة املتهم – قضى من حيث الشكل بعـدم قبـول 

ذلك االستئناف دون أي تعليل من الناحيتني الواقعية و القانونية. 

باسم جاللة امللك 
ـة  بناء على طلب النقض املرفوع من طرف السيد وكيل الدولة لدى احملكم
اإلقليمية ببين مالل بتاريخ 16 أكتوبر 1964 ضد حكم احملكمة اإلقليمية ببين مالل 
ــن املشـتكي زايـد أو  بتاريخ 10 أكتوبر 1964 الصادر بعدم قبول استئناف كل م
ـدد  صاحل و ممثل النيابة العامة املصرح بهما بتاريخ 9 يونيه 1964 حلكم حاكم الس
ــون  بايب اجلعد املؤرخ يف 20 مايو 1964 لعلة أنهما غري مطابقني للقانون و لعلة ك

املشتكي مل يكن مطالبا باحلق املدين. 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشــار حممـد اليطفـيت الـذي تلـي 

باجللسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد احملامي العام حممد عزيز الكردودي  و االس

إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 

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

ــه الثانيـة  حيث إنه مبقتضى الفصلني 347 يف فقرته السابعة و 352 يف فقرت
ــل حكـم معلـال مـن النـاحيتني  من قانون املسطرة اجلنائية جيب ان يكون ك

الواقعية و القانونية و إال كان باطال. 
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و حيث إنه مبقتضى الفصلني 385 كما غــري و 405 مـن قـانون املسـطرة 
ـة و أن  اجلنائية فإن للنيابة العامة أن تستأنف األحكام الصادرة يف اجلنح الضبطي

األجل املخول هلا لرفع هذا االستئناف هو شهر من يوم النطق باحلكم. 
و حيث إن احلكم املطعون فيه بعد ما نص علـى أن االسـتئناف مقـدم يف 
ـو 1964  هذه القضية من ممثل النيابة العامة و الشاكي زايد أو صاحل بتاريخ 9 يوني
ـدد  مبكتب الضبط حملكمة السدد بأيب اجلعد ضد احلكم الصادر عن حمكمة الس
بأيب اجلعد يف 20 مايو 1964 برباءة املسمى عزوز بن مبارك مــن تهمـة السـرقة 
ــة و  قضى من حيث الشكل بعدم قبول االستئناف الذي طلبه ممثل النيابة العام
ــن  الشاكي زايد أو صاحل ألن املستأنف هو املتضرر يف املرحلة االبتدائية و مل يك

مطالبا باحلق املدين. 
ــه بـاطال  و هكذا فإنه مل يعلل عدم قبول استئناف النيابة العامة مما جيعل

عمال مبقتضيات الفصلني أعاله. 

من أجله 
قضى الس بنقض و إبطال احلكم املطعون فيــه، و بإحالـة القضيـة 
ــى نفـس احملكمـة  للبت فيها من جديد و يف حدود الدعوى العمومية فقط عل
مرتكبة من هيئة أخرى، و على املدعى عليه يف النقض عزوز بن مبارك بالصــائر 
ــر  و قدره مائة و مخسة دراهم تستخلص طبق اإلجراءات املقررة يف قبض صوائ

الدعاوى اجلنائية مع حتديد اإلجبار يف أدىن أمده القانوين. 
كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت احملكمة اإلقليمية ببين مالل إثر احلكم 

املطعون فيه أو بطرته. 
ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
املستشارون حممد اليطفيت –مقرر -  و عبد السالم الديب و عبد السالم احلــاجي 
ـردودي  و حممد الصبار االخصاصي مبحضر احملامي العام السيد حممد عزيز الك

الذي كان ميثل النيابة العامة، و مبساعدة السيد كاتب الضبط حممد املريين. 
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احلكم اجلنائـي عـدد 76  ( س12 ) 
الصادر يف 7 نونرب 1968 بني شراد فتاح و من معه و بني النيابة العامة 

ــروف املسـتنتج منـها عالقـة  حكم – تعليل – وجوب بيان الوقائع و الظ
السببية بني اإلفراط يف السرعة و اجلروح الالحقة باىن عليه. 

ــني بـاجلروح غـري  مبا أن قضاة االستئناف اقتصروا فيما خيص إدانة الظن
ــرة مـع  العمدية على القول بأن اإلفراط يف السرعة له عالقة سببية مباش
ــان ال عـن  اجلروح الالحقة باىن عليه من غري إعطاء أي بيان كيفما ك
ــهم مل ميكنـوا الـس األعلـى مـن  وقائع احلادثة و ال عن ظروفها فإن
ــببية و مل جيعلـوا  ممارسة حقه يف الرقابة فيما خيص حقيقة العالقة الس

حلكمهم أساسا صحيحا. 

باسم جاللة امللك 
ـوي و  بناء على طلبات النقض املرفوعة من لدن شراد فتاح و شركة الطرام
ــات أفضـوا بـها  احلافالت بالبيضاء و شركة التأمني املغربية مبقتضى تصرحي
ــة الـدار البيضـاء اإلقليميـة  بتاريخ 27 أكتوبر 1965 لدى كاتب الضبط مبحكم
ـادر  بواسطة حماميهم املشرتك األستاذ باجانكسي و الرامية إىل نقض احلكم الص
ــة السـابقة باملدينـة املذكـورة و  بتاريخ 19 أكتوبر 1965 عن احملكمة العصري
القاضي مبدئيا بتأييد احلكم االبتدائي فيما قضى به على شــراد فتـاح املذكـور 
بغرامتني اثنتني قدر كل واحدة اثنا عشر درهما من أجــل اإلفـراط املطلـق يف 
ــن  السرعة و اإلفراط النسيب فيها و بغرامة ثالثة قدرها مائة و مخسون درهما ع
ــدره ألفـا  اجلرح بغري عمد و مبنح الطرف املدين شريك حممد تعويضا مؤقتا ق
ــل  درهم و بإجراء خربة طبية على شخصه و بإحالل شركة التأمني املغربية حم
ــراءة  املؤمن هلا شركة الطرامواي و احلافالت يف أداء التعويضات، مع تعديله و ب
ــدم  الظنني من اإلفراط املطلق يف السرعة إذ هذه املخالفة تندمج يف خمالفة ع

تكييف السرعة و بالتأييد فيما عدا ذلك. 
ــديب الـذي تلـي  و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار عبد السالم ال

باجللسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد احملامي العام حممد عزيز الكردودي  و االس

إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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و بعد ضم الطلبات الرتباطها. 
نظرا للمذكرتني املدىل بهما من لدن طاليب النقض. 

ــادا  يف شأن وسيلة النقض األوىل املشرتكة بني العارضني و املتخذة اعتم
على خرق الفصل 32 من القرار الوزيري املؤرخ يف 24 يناير 1953 والفصــل 320 
ــد )  انعـدام األسـباب و  من القانون اجلنائي  ( 433 من جمموعة القانون اجلدي

األساس القانوين. 
حيث إن كل حكم جيب أن حيتوي على األسباب اليت تربره. 

و حيث إن احلكم املطعون فيه الذي نص على الظروف الواقعيــة كوجـود 
ملتقى طرق و مسلك خاص بالدراجات الشيء الذي حيتم على شــراد فتـاح أن 
ــرورة،  يسوق سيارته بسرعة ميكنه معها الوقوف على بعد بضعة أمتار عند الض
الحظ من جهة أخرى أن السائق املذكور مل يتمكن من الوقوف إال على مســافة 
ــة صحيحـة  مخسة و عشرين مرتا، و هكذا فإن قضاة االستئناف قد برروا بكيفي
ــروا فيمـا  خمالفة عدم تكييف السرعة املنسوب إىل الظنني لكن مبا أنهم اقتص
ــة  خيص إدانته باجلروح غري العمدية على القول بأن اإلفراط يف السرعة له عالق
سببية مباشرة مع اجلروح الالحقة باين عليه من غري إعطاء أي بيان كيفمــا 
كان ال عن وقائع احلادثة و ال عن ظروفها فإنهم مل ميكنوا الس األعلــى مـن 
ــة العالقـة السـببية الـيت جيزمـون  ممارسة حقه يف الرقابة فيما خيص حقيق
ــها  بوجودها و مل جيعلوا حلكمهم أساسا صحيحا فيما يتعلق بالعقوبة احملكوم ب
ــدم بـه  على الظنني من أجل اجلروح بغري عمد و بت يف الطلب املدين الذي تق

اىن عليه. 

من أجله 
و من غري حاجة لبحث وسيلة النقض الثانية: 

قضى الس بنقض و إبطال احلكم املطعون فيه الصــادر بتـاريخ 19 
أكتوبر 1965 عن احملكمة االبتدائية العصرية السابقة بالبيضاء فيما قضى به مـن 
إدانة شراد فتاح من أجل التسبب يف جروح بغري عمد و بت يف احلقوق املدنية – و 
بإحالة القضية للبت فيها من جديد طبق القانون و يف حدود النقض احملكوم بـه 
ــى احملكـوم  على احملكمة اإلقليمية بالبيضاء و برد القدر املودع ألصحابه و عل
عليه يف النقض شريك حممد بأداء الصائر و قدره مائة و مخسة دراهم تستخلص 
ــاوى اجلنائيـة و حـدد اإلجبـار  طبق اإلجراءات املقررة يف قبض صوائر الدع

باحلبس يف أدىن أمده القانوين. 
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ــر احلكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا يف سجالت حمكمة البيضاء اإلقليمية إث
املطعون فيه أو بطرته. 

ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
ــاجي و  املستشارون حممد اليطفيت و عبد السالم الديب مقرر و عبد السالم احل
حممد الصبار االخصاصي ، مبحضر احملامي العام السيد حممد عزيز الكـردودي 

الذي كان ميثل النيابة العامة، و مبساعدة السيد كاتب الضبط حممد املريين. 
( احملامي: األستاذ باجانكسي )  
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احلكم اجلنائي عدد 78  ( س12 )  
الصادر يف 7 نونرب سنة 1968 

بني أمحد ورشيد و بني النيابة العامة 
ــوى –  دعوى عمومية – وفاة احملكوم عليه من أجل جنحة – سقوط الدع

ال موجب للبت يف طلب النقض و ال داعي الستخالص باقي الصائر. 
إذا ثبت أن طالب النقض احملكوم عليه من أجل جنحــة قـد تـويف بعـد 
ــرح بسـقوط الدعـوى  تقدمي طلبه بالنقض فعلى الس األعلى أن يص
العمومية يف حق املعين باألمر و بأنه ال موجب للبت يف طلـب النقـض و ال 

داعي الستخالص باقي الصائر. 

باسم جاللة امللك 
ـاريخ 28  بناء على طلب النقض املرفوع من طرف الطالب السالف الذكر بت
ــادر  أكتوبر 1966 ضد حكم احملكمة اإلقليمية بأكادير بتاريخ 25 أكتوبر 1966 الص
ـا  بتأييد احلكم االبتدائي الذي كان يقضي مبعاقبته باحلبس ملدة شهر و 120 درهم
ــا للفصـل 570 مـن جمموعـة  غرامة من أجل االعتداء على ملك الغري تطبيق

القانون اجلنائي – مع جعل العقوبة احلبسية موقوفة التنفيذ. 
و بعد االطالع على تقرير السيد املستشار حممد الصبار األخصاصي الــذي 

تلي باجللسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد احملامي العام حممد عزيز الكردودي  و االس

إليه باجللسة العلنية. 
و بعد املداولة طبقا للقانون. 

حيث إنه مبقتضى الفصل الثالث من قانون املسطرة اجلنائية فإن الدعـوى 
العمومية تسقط بفوات املتهم. 

و حيث إنه بعد أن طلب أمحد ورشيد يف 28 أكتوبــر 1966 نقـض احلكـم 
ــا مـع  الصادر عليه يف 25 أكتوبر 1966 من احملكمة اإلقليمية بأكادير بشهر حبس
ــن  إيقاف التنفيذ عن جنحة االعتداء على حيازة الغري ورد على الس كتاب م
ــهادة مـن مكتـب  رئيس كتابة الضبط باحملكمة اإلقليمية بأكادير مصحوب بش
ــاير  احلالة املدنية ببويكري تفيد بأن أمحد و رشيد املذكور قد تويف بتاريخ 24 ين

 .1967
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ـه  و حيث إنه يتعني و احلالة هذه التصريح بسقوط الدعوى العمومية يف حق
عمال مبقتضيات الفصل املشار إليه أعاله. 

و حيث إنه من جهة أخرى ال توجد يف القضية مصاحل مدنية. 

من أجله 
ــيد و بأنـه ال  يصرح الس بسقوط الدعوى العمومية يف حق أمحد و رش
موجب للبت يف طلب النقض و ال داعي الستخالص باقي الصائر، و بــأن القـدر 

املودع و هو مخسون درهما أصبح ملكا للخزينة العامة. 
ــاله يف  و به صدر احلكم وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أع
ـة  قاعة اجللسات العادية بالس األعلى باملشور بالرباط و كانت اهليئة احلاكم
ــات باجللسـة  مرتكبة من نفس األعضاء الذين كانت مرتكبة منهم خالل املرافع
ــة احلسـن الكتـاين و  العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 1968 و هم السادة رئيس الغرف
ــد  املستشارون حممد اليطفيت و عبد السالم الديب و عبد السالم احلاجي و حمم
ــامي العـام السـيد حممـد عزيـز  الصبار االخصاصي -  مقرر  -  مبحضر احمل
ــد  الكردودي الذي كان ميثل النيابة العامة، و مبساعدة السيد كاتب الضبط حمم

املريين. 

( احملامي: األستاذ شاقوري )  
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الغرفة اإلدارية 
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احلكم اإلداري عدد 70 
الصادر يف 2 صفر 1387 املوافق 12 مايو 1967 
< بني حممد بلغيثي و بني معايل وزير التجارة

موظفون و أعوان عموميون –إحلاق -  انتهاؤه   -  وجوب حتريك املسـطرة 
قصد رد املوظف امللحق إىل إدارته األصلية-   

مبا أن الطاعن قد أحلق اىل املكتب الشريف للمراقبة و اإلصــدار لشـغل 
ـه  مهام مديريته باقرتاح من وزير التجارة و أن هذا األخري زيادة على كونه ل
سلطة وصاية على هذا املكتب ميارس سلطة رآســية علـى مديـره كـان 
ــن  يتحتم عليه بعد انتهاء عمل املعين باألمر أن حيرك املسطرة اإلدارية م

أجل رده إىل إدارته األصلية. 

باسم جاللة امللك 
ــاريخ  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة املرفوع بت
ـد  25 أكتوبر 1965 من طرف حممد بلغيثي بواسطة األستاذ أمحد رضا اجديرة ض

املقرر الصادر يف 19 فرباير 1965 عن معايل وزير التجارة. 
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 16 مارس 1967. 
ــدة يف 7 أبريـل  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعق

 .1967

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

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
فيما خيص الوسيلتني املستدل بهما. 

حيث يستفاد من الوثائق املدرجة يف امللف أن حممــد البلغيثـي املعـني يف 
ــة و  وزارة الفالحة بدرجة رئيس مكتب احلق باقرتاح من وزير التجارة و الصناع
ــى قـرار مـؤرخ ب 22  املعادن اىل املكتب الشريف للمراقبة و اإلصدار مبقتض
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أكتوبر 1963 صادر من طرف الكاتب العام للحكومة و ذلك ليشغل مهام مديريــة 
ــن يـوم إحلاقـه إىل  املكتب املذكور و مارس املعين باألمر الوظيفة املذكورة م
ــرا لكـون  تاريخ 7 ديسمرب 1964 حيث توصل بتعليمات من أجل إيقاف عمله نظ
ــه يف املنصـب املذكـور و  الوزير األول امتنع من توقيع املرسوم املتعلق بتعيين
ــة كتابـا  بتاريخ 7 يناير 1965 بعث الطالب إىل كاتب الدولة يف التجارة و الصناع
ــان فيـها ميـارس إدارة  يطلب فيه منه تسوية حالته اإلدارية خالل املدة اليت ك

املكتب املشار إليه و وضعه من جديد رهن إشارة وزارة الوظيفة العمومية. 
و حيث يعيب الطاعن من جهة على القرار الضمــين الصـادر عـن وزيـر 
ــه اإلداري  التجارة و القاضي بعدم القيام بأي إجراء إجيايب من أجل تسوية وضع
ــن طـرف الكـاتب العـام  عدم مشروعيته و ذلك ألن قرار اإلحلاق املمضى م
للحكومة و املؤرخ ب 22 أكتوبر 1963 و املتخذ باقرتاح من وزير التجــارة نفسـه 
أصبح بعد موافقتهما نهائيا بالنسبة للجميع و ألن املعين باألمر من جهــة أخـرى 
ــه بصفتـه  مارس فعال الوظيفة املذكورة دون أن تصرف له املرتبات العائدة إلي
ــر  مديرا للمكتب الشريف لإلصدار و املراقبة كما يعيب الطالب أيضا على الوزي
ــورة  املذكور عدم اختاذ أية مبادرة من أجل إرجاعه بعد إعفائه من مهامه املذك
ــي للوظيفـة العموميـة  إىل سلكه األصلي مع أن الفصل 51 من القانون األساس
ــإن املوظـف  املؤرخ ب 24 فرباير 1958 ينص على أنه عند انتهاء مدة اإلحلاق ف
ـد  يلحق وجوبا اىل سلكه األصلي حيث يشغل أول منصب شاغر و يباشر من جدي

منصبا مماثال لرتبته يف هذا السلك. 
ــة  و حيث يتضح من أوراق امللف أنه بعد صدور قرار الكاتب العام للحكوم
املتخذ مبقتضى تفويض إمضاء من طرف الوزير األول و القاضي بإحلاق املعــين 
ــة و اإلصـدار رفـض الوزيـر األول إمضـاء  باألمر اىل املكتب الشريف للمراقب
ــع  املرسوم القاضي بتعيينه على رآسة املكتب املذكور األمر الذي ميتنع معه متت
ــه ملـا  هذا األخري باحلقوق املرتتبة عن صفة مديرية املكتب املشار إليه غري أن
ــة رئيـس مكتـب و مل  كان حممد البلغيثي يف الوقت نفسه موظفا عموميا بدرج

يفقد هذه الصفة ال مدة إحالته على مكتب اإلصدار و املراقبة و ال بعدها. 
و حيث يستفاد من أوراق امللف أن وزير التجارة بعد نهايــة عمـل املعـين 
ــن أجـل رد املعـين  باألمر يف املكتب املشار إليه مل حيرك املسطرة اإلدارية م
ـع أن  باألمر إىل إدارته اليت كان ينتمي إليها سابقا قصد إدراجه يف سلكه األصلي م
وزير التجارة زيادة على كونه له سلطة وصاية على مكتب اإلصــدار و املراقبـة 

ميارس سلطة رآسية على مدير هذا املكتب. 
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من أجله 
ــض  قضى الس األعلى بإلغاء قرار وزير التجارة الضمين القاضي برف

طلب حممد البلغيثي اهلادف إىل تسوية وضعيته اإلدارية. 
و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــان  رئيس الغرفة اإلدارية السيد مكسيم أزوالي و املستشارين السادة عبد الرمح
ــر  بن عبد النيب و احممد بن خيلف و احممد عمور و ساملون بن سباط و مبحض
احملامي العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كاتب الضبط الســيد الصديـق 

خليفة. 
( احملامي: األستاذ اجديرة )  
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احلكم اإلداري عدد 72 
الصادر يف 9 صفر 1387 املوافق 19 ماي 1967 

بني قإسم الغاين و بني معايل وزير الفالحة 
1 -  دعوى اإللغاء بسبب الشطط يف اســتعمال السـلطة – توجيهـه ضـد 
ــيت  مقرتح جملس التأديب – اعتباره مرفوعا ضد قرار السلطة املختصة ال

تبنت االقرتاح. 
ــك املسـطرة – وجـوب  2 -  موظفون و أعوان عموميون – تأديب – حتري

املتابعة اجلنائية  ( ال ) . 
1 -  و إن اكتفى الطالب بتقدمي طعنه ضــد مقـرتح العـزل الصـادر عـن 
ــه مـن  الس التأدييب فإنه يعد قد وجهه ضد قرار العزل املتخذ يف حق

طرف السلطة املختصة اليت تبنت اقرتاح الس التأدييب. 
ـها   2 -  من حق اإلدارة حتريك املسطرة التأديبية اعتبارا للجرائم اليت ارتكب

املوظف املعين باألمر و إن مل تتابعه جنائيا. 

باسم جاللة امللك 
ــاريخ  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة املرفوع بت
ــار  13 أبريل 1966 من طرف السيد قاسم الغاين بواسطة نائبه األستاذ ألبري بنعط

ضد املقرر الصادر يف 28 دجنرب 1965 عن الس التأدييب بوزارة الفالحة. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 7 يوليوز 1966 حت
ــه مـن  املدير رئيس إدارة املياه و الغابات و احملافظة على األراضي املفوض ل

طرف معايل وزير الفالحة 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 17 أبريل 1967. 
و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقــدة يف 12 مـايو 

 .1967
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و بعد االستماع بهذه اجللسة اىل املستشار السيد عبد الرمحـان بـن عبـد 
النيب يف تقريره و إىل مالحظات احملامي العام السيد أمحد الوزاين. 

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
حيث يستفاد من أوراق امللف أن الغاين قاسم العون الفين مبصلحة املياه و 
ــه يف  الغابات أحالته االدارة على الس التأدييب من أجل التهم اليت وجهتها إلي
ــة، فاقـرتح الـس  شأن تزوير أوراق احلسابات و حماولة اختالس أموال الدول
ــة العـزل يف حقـه و  املذكور بعد أن استمع إىل أقوال املعين باألمر إنزال عقوب
ـالب  بتاريخ 21 يناير 1966 أصدر وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي قرارا بعزل الط
ــاريخ  عن وظيفته مع احتفاظه باحلقوق املتعلقة باملعاش فتقدم الغاين قاسم بت
13 أبريل 1966 بعريضة إىل الس األعلى يطعن بها يف اقرتاح الس التـأدييب 

املشار إليه بكونه مشوبا بالشطط يف استعمال السلطة. 
و حيث إن طالب اإللغاء – و إن مل يوجه طعنه مباشرة ضد القرار الوزيــري 
املذكور و اكتفى بتقدميه ضد مقرتح العزل الصادر عــن اللجنـة االستشـارية – 
ــلطة  فإنه يكون ضمنيا قد وجهه ضد قرار العزل املتخذ  يف حقه من طرف الس
ــرتتب عنـه أن طلـب  املختصة اليت تبنت اقرتاح الس التأدييب األمر الذي ي

اإللغاء مقبول شكال.  
و فيما خيص مشروعية القرار املطلوب إلغاؤه. 

ــزل املتخـذ يف حقـه كونـه مشـوبا  و حيث يعيب الطالب على قرار الع
ــة  بالشطط يف استعمال السلطة الرتكازه على تهمة حماولة اختالس أموال الدول
ــابات  يف حني أنه مل يصدر أي حكم قضائي يدينه بتلك اجلناية و أن تزوير احلس
ــه الوقـوف علـى عـني  صادر عن موظفني آخرين و يف حني أنه مل يكن بإمكان
ـابات  املكان ملراقبة سري األشغال العمومية للتحقيق من صحة سالمة أوراق احلس

اليت نسب إليه تزويرها ظلما. 
ــن التحقيـق الـذي أجرتـه اإلدارة  لكن حيث يستفاد من أوراق امللف و م
بواسطة جلنة خاصة للوقوف على عني املكان و التعرف على األشخاص الذيــن 
ـوبة  يتحملون مسؤولية حماولة اختالس األموال العمومية أن أوراق احلسابات املش
ــن طرفـه  بعيب التزوير مذيلة بإمضاء مرؤوسي الطالب كما أنها ممضاة أيضا م

على أساس أن حمتواها مطابق للواقع. 
و حيث إن اإلدارة و إن مل تتابع الطالب جنائيا فإن من حقــها رغـم ذلـك 
حتريك املسطرة اإلدارية اعتبارا للمخالفات الــيت ارتكبـها الطـالب، و حيـث 
ــتدعى أمـام الـس  يتضح من الوثائق املدرجة يف امللف أن املعين باألمر اس
التأدييب و استمع إىل أقواله و دفاعه و أن مقرر العزل مرتكز على وقائع ثابتة كما 
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ــوق الدفـاع فـإن طلـب  أن املسطرة التأديبية غري مشوبة بأي عيب خمل حبق
اإللغاء املقدم من طرف الطاعن ال يرتكز على أساس. 

من أجله 
قضى الس األعلى برفض طلب اإللغاء املرفوع من طرف الغاين قاسم 

و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاعــة 
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــيم أزوالي  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و رئيس الغرفة السيد مكس
و املستشارين السادة عبد الرمحان بن عبد النيب و احممد عمور و احممــد بـن 
ــط  خيلف و مبحضر احملامي العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كاتب الضب

السيد الصديق خليفة. 
( احملامي: األستاذ بنعطار )  
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احلكم اإلداري عدد 77  
الصادر يف 10 ربيع األول 1387 املوافق 19 يونيه 1967 

بني الليوي شريف و بني معايل وزير املالية 
ــأدييب – إمكـان  موظفون و أعوان عموميون – تأديب – تشكيل الس الت

حتيز أحد أعضائه – إبطال مقرر العقوبة. 
ــات الكافيـة القـرار القـاضي  يتعرض للبطالن لعدم توفره على الضمان
ـن  بعقوبة تأديبية بعد استشارة جلنة تأديبية مشل تشكيلها موظفا يستفاد م
ــرت يف شـأن  أوراق امللف إمكان حتيزه و تأثريه يف نزاهة املداوالت اليت ج

العقوبة املتخذة ضد املعين باألمر. 

باسم جاللة امللك 
ــاريخ  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة املرفوع بت
30 دجنرب 1966 من طرف الليوي شريف بواسطة نائبه األستاذ بوستة ضد املقرر 

الصادر يف 2 مايو 1966 عن معايل وزير املالية. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 15 أبريل 1967 حت
ــة إىل  السيد العون القضائي باملغرب النائب عن املطلوب ضده االلغاء 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 19 مايو 1967. 
ــه  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 16 يوني

 .1967

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

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
حيث يستفاد من أوراق امللف و من القــرار املطلـوب إلغـاؤه أن الليـوي 
ـتداليل 250 )   شريف املوظف بإدارة اجلمارك بدرجة مفتش مساعد  ( الرقم االس
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يف مدينة آسفي أحيل بتاريخ 13 أبريل 1966 على الــس التـأدييب مـن أجـل 
ــى السـلطة  خمالفات مهنية اتهمته اإلدارة بارتكابها فاقرتح الس املذكور عل
املختصة إنزال عقوبة االحندار يف السلم اإلداري إىل درجة مراقب مــن الرتبـة 
ــاريخ 2 مـاي 1966 تبـىن مديـر  السادسة ابتداء من تاريخ 15 غشت 1963 و بت

اجلمارك املقرتح الذي تقدم به الس التأدييب يف هذا الشأن. 
ــرار اإلداري القـاضي بـاحنداره يف السـلم  و حيث يعيب الطالب على الق
ـلطة  اإلداري عدم شرعيته لكون اللجنة التأديبية اليت اعتمدت على مقرتحها الس

املختصة اجتمعت بكيفية غري قانونية. 
ــاء  و حيث إن البلغيثي املذكور حضر بصفته ممثال عن اإلدارة ضمن أعض
ــرتحت إنـزال عقوبـة  اللجنة التأديبية املنعقدة بتاريخ 13 أبريل 1966 و اليت اق

االحندار يف السلم اإلداري ضد الليوي الشريف املذكور. 
و حيث يستفاد من الوثائق املدرجة يف امللــف و بـاألخص مـن خمتلـف 
الرسائل اليت كان وجهها الطاعن إىل اإلدارة يف حبر سنة 1965 ضد عبد الرمحان 

البلغيثي املوظف بإدارة اجلمارك إمكان حتيزه. 
و حيث إن وجود البلغيثي املشار إليه ضمن اللجنة التأديبية املذكورة مــن 
شأنه أن يؤثر يف نزاهة املداوالت اليت جرت يف شأن العقوبة املتخذة ضد املعـين 
باألمر مما يرتتب عنه أن هذا األخري له احلق يف أن يعيب على القــرار املطلـوب 
إلغاؤه كونه اختذ من طرف جملس مل تتوفر فيــه الضمانـات الكافيـة بالنسـبة 

للمعين باألمر مما يستوجب إلغاءه. 

من أجله 
قضى الس األعلى بإلغاء املقرر املؤرخ بثاين مــاي 1966 و القـاضي 

باحندار الطاعن يف السلم اإلداري. 
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 و  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين ورئيس الغرفة السيد مكس
املستشارين السادة عبد الرمحان بن عبد النيب و احممــد عمـور و احممـد بـن 
ــط  خيلف و مبحضر احملامي العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كاتب الضب

السيد الصديق خليفة. 

( احملامي : األستاذ احممد بوستة )  
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احلكم اإلداري عدد 78  
الصادر يف 10 ربيع األول 1387 املوافق 19 يونيه 1967 

بني باعدي عمر و بني معايل وزير الداخلية 
مدرسة إدارية مغربية - حق املتخرج يف وجــوب إحلاقـه يف أحـد أسـالك 

األطر العليا - استنفاذ احلق بعد التعيني األول. 
ــات املدرسـة اإلداريـة املغربيـة قـد  يكون املرشح الذي جنح يف امتحان
استنفذ حقه يف وجوب إحلاقه يف أحــد أسـالك األطـر العليـا للوظيفـة 
العمومية عندما عينته اإلدارة ملحقا إداريا فور جناحه يف امتحــان دبلـوم 
ـميته  املدرسة املذكورة و هلذا تدخل يف سلطة اإلدارة التقديرية مسألة تس
ــن  من جديد يف األسالك العليا إلطارات الدولة بعد عزله و رفع احلجز ع

إمكانية توظيفه من جديد. 

باسم جاللة امللك 
ــاريخ  بناء على طلب اإللغاء بسبب الشطط يف استعمال السلطة املرفوع بت
8 فرباير 1967  من طرف باعدي عمر بواسطة نائبه األستاذ احممد بوســتة ضـد 

املقرر الصادر يف 10 دجنرب 1966 عن معايل وزير الداخلية. 
و بناء على مذكرة اجلواب املدىل بها بتاريخ 22 مـايو 1967 حتـت إمضـاء 
ــة  السيد الكاتب العام لوزارة الداخلية بتفويض من معايل وزير الداخلية و الرامي

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 مايو 1967. 
ــه  و بناء على اإلعالم بتعيني القضية يف اجللسة العلنية املنعقدة يف 16 يوني

 .1967

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

و بعد املداولة طبقا للقانون. 
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حيث يستفاد من أوراق امللف و من القرار املطلوب إلغاؤه أن باعدي عمــر 
حصل على شهادة دبلوم املدرسة اإلدارية يف شهر جــوان 1962 عـني يف سـلك 
امللحقني اإلداريني يف وزارة الداخلية و يف شهر يوليوز 1964 فصل عــن منصبـه 
ــدون موجـب مقبـول مث إن اإلدارة  من أجل ارتكابه خطيئة مغادرة املنصب ب
ــه مـن جديـد  قررت بتاريخ 23 جوان 1966 رفع احلجز عنه فيما يتعلق بتوظيف
ــلك  داخل إطارات الدولة لكنها مل ترجعه إىل سلكه األصلي و عينته فقط يف س
ــني يف سـلك  املستكتبني اإلداريني مراعية يف ذلك أن باعدي عمر سبق له أن ع
امللحقني بناء على دبلوم املدرسة اإلدارية و على النصــوص التنظيميـة هلـذه 
ــس السـلك و مـن كـون  املدرسة األمر الذي ميتنع معه تعيينه من جديد يف نف
ــة و  الشهادة اليت متنحها املدرسة املغربية اإلدارية ليست مماثلة لشهادة جامعي
ــرة  إمنا هي مبثابة مباراة مهنية ال ميكن االنتفاع باحلقوق املرتتبة عنها أكثر من م

واحدة. 
و حيث يؤاخذ الطالب على القرار املطلوب إلغاؤه عدم شــرعيته خلرقـه 
مقتضيات الظهري املؤرخ بثامن مارس 1948 و املراسيم املؤرخة بفــاتح سـبتمرب 
ــيت متنحـها  1955 و خبامس يونيو 1963 املنظمة لوضعية احلاملني للشهادات ال
ــائف  املدرسة املغربية اإلدارية و ذلك أن اإلدارة رفضت تسميته يف إحدى الوظ
العليا املخصصة للمحصلني على هذه الشهادات لعلة أن املعــين بـاألمر كـان 
موضوع عقوبة تأديبية و أن امتحانات املدرسة املذكورة هــي مبثابـة مبـاراة ال 
ميكن االنتفاع بها سوى مرة واحدة يف حني أن قرار العزل املشار إليــه ال يفقـد 
ــازات  الطاعن االستمرار بعد قرار إرجاعه إىل الوظيفة العمومية يف التمتع باالمتي

اليت ختوهلا بصفة دائمة شهادات املدرسة اإلدارية املغربية. 
ــائق املدرجـة يف امللـف أن اإلدارة إثـر جنـاح  لكن حيث يستفاد من الوث
ــا يف وزارة  الطاعن يف امتحانات املدرسة اإلدارية التخرجيية عينته بصفته ملحق
الداخلية و ذلك تطبيقا للفصل 13 من النظــام الداخلـي للمدرسـة املذكـورة 
املؤرخ برابع نوفمرب 1953 الناص على أن مفعول شــهادات املدرسـة اإلداريـة 

املغربية جيري ابتداء من فاتح الشهر الذي يلي احلصول على شهاداتها. 
ــه يف وجـوب  و حيث إن الطالب تباعا ملا تقدم ذكره يكون قد استنفذ حق
ـا  إحلاقه يف أحد أسالك األطر العليا للوظيفة العمومية عندما عينته اإلدارة ملحق

إداريا فور جناحه يف امتحان دبلوم املدرسة املذكورة. 
ــف الطـاعن  و حيث إن اإلدارة رغم كونها رفعت احلجز عن إمكانية توظي
ــت  من جديد مل تسحب قرار العزل املتخذ ضده بتاريخ ثالث يوليوز 1966 و قرن
ــذي  قرار العفو اجلزئي عنه بتسميته فقط يف سلك املستكتبني اإلداريني األمر ال
يرتتب عنه أن مسألة تسميته من جديد يف األسالك العليا إلطارات الدولة تدخـل 
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ــاؤه خالفـا ملـا  يف اختصاص سلطة اإلدارة التقديرية و أن القرار املطلوب إلغ
ـيلة  يدعيه الطاعن غري مشوب بالشطط يف استعمال السلطة و بذلك كانت الوس

املستظهر بها ال ترتكز على أساس.  

هلذه األسباب 
قضى الس األعلى برفض الطلب املرفوع من لدن باعدي عمر  

ـة  و به صدر احلكم باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله يف قاع
ــة مـن  اجللسات العادية بالس األعلى باملشور و كانت اهليئة احلاكمة مرتكب
ــيم أزوالي  معايل الرئيس األول السيد أمحد أبا حنيين و رئيس الغرفة السيد مكس
و املستشارين السادة عبد الرمحان بن عبد النيب و احممد عمور و احممــد بـن 
ــط  خيلف و مبحضر احملامي العام السيد أمحد الوزاين و مبساعدة كاتب الضب

السيد الصديق خليفة. 
( احملامي : األستاذ احممد بوستة )  
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