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 كلمة افتتاحية

 أن ينبغي كام بحانهس نحمده نستعني، وبه نتوكل عليه الرحيم، الرحمن الله بسم

 .والتابعني وصحبه آله وعىل محمد رسوله عىل ونسلم ونصيل يحمد،

 …وبعد 

 والباحثني القراء يدي بني تضع أن أخرى مرة األعامل و القانون مجلة إدارة يرس

 القانوين كرالف مجال يف بحثية آفاق فتح يف بدورها لتساهم ،لسادس و االربعنيا العدد

 بني املعريف التواصل ربط يف فاعلة قناة تكون أن نأمل كام والدارسني، للباحثني

 البحث افاق و رفةاملع تطوير يف يسهم مبا االفكار لتبادل ونافذة واملختصني، األكادمييني

 .العلمي

 لقانونيةا واملواضيع القضايا من واسعا طيفا يضم بشكل املجلة اهتاممات تتنوع

 الجديدة دالسائ القانوين للفكر النقدية للدراسات مهام حيزا املجلة متنح كام الراهنة،

 ومراجع ندوات،وال املؤمترات بتقارير أيضا املجلة وترحب. الترشيعية الساحة يف املطروحة

 .عليها والتعليق الحديثة القانونية الكتب

 هابريد عرب يتقدموا بأن الكرام قرائها إىل واألعامل القانون مجلة إدارة تتوجه

 املجلة يرتطو يف املساهمة شأنها من والتي ومقرتحاتهم، حظاتهممال  بكامل االلكرتوين

 املجال خدمي ومبا املحكمة، العلمية املجاالت مستوى عىل الريادة لتحقيق بها واالرتقاء

 .واملعريف البحثي

 

 .السبيل يهدي وهو القصد وراء من والله

 
 

 واالعمالإدارة مجلة القانون 



  

 غة العربيةمحور الدراسات واألبحاث بالل
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 الدولـي الجوي  القانون  في البضائع سالمة عن الناقل مسؤولية

 

 بالغير على سطح األرض ن األضرار التي  تلحقها  الطائرةالمسؤولية ع

 

 

 

 

 

 

 مقدمة: 

كرثها أمانا، إال أنه مع ذلك تقع من حني آلخر حوادث جوية تؤدي إىل ال شك أن النقل الجوي هو أفضل أنواع النقل وأ

نتائج كارثية، فضال عىل أن أمن الطريان أصبح مهددا عندما أصبحت الطائرة تستخدم كآلة للدمار والخراب بهدف 

دثها الطائرة للغري حإرهاب املجتمع، لذلك بذلت جهود كبرية لوضع قواعد دولية موحدة تنظم املسؤولية عن األرضار التي ت

. وعىل الرغم من التعديالت التي أدخلها عليها بروتوكول بروكسيل 0222عىل السطح أسفرت عن ميالد اتفاقية روما لعام 

إال أن هذه االتفاقية مل تحظ إال بانضامم دول قليلة نظرا لقصورها عن كفالة حصول املترضر عىل حقوقه  0225لعام 

 0239ية املحدودة، فلم يكن من مناص ملراجعة أحكامها. ولهذه الغاية أبرمت اتفاقية روما لعام وإلغفالها لنظام املسؤول

والتي نصت عىل تعويض األشخاص الذين أصيبوا بأرضار ألحقتها بهم طائرات أجنبية عىل  0235التي أصبحت نافذة يف 

ضامن مسؤولية املطالبات والتأمينات املخصصة لسطح األرض، وتناولت املسائل األخرى املتصلة بهذا املوضوع مثل توزيع 

 الذي 0205مشغل الطائرة وإجراءات التقايض واالختصاص. وقد عرفت بدورها تعديال مبوجب بروتوكول مرنيال لعام  

 والذي أدى بصفة رئيسية إىل زيادة حدود التعويض املقرر يف هذه االتفاقية.  9119دخل حيز التطبيق يف 

تدخل املرشع الدويل من أجل  9110سبتمرب  00اإلرهاب الجوي التي عاشها املجتمع الدويل يف  ولقد استدعت حالة

إقرار اتفاقية تتصدى ملواجهة النتائج الوخيمة ألفعال التدخل غري املرشوع يف الطائرات التي تتسبب يف رضر للغري، 

اعة الطريان من جهة أخرى. وقد أمثرت وذلك بغية ضامن مصالح الضحايا من األطراف الثالثة من جهة وحامية صن

هذه الجهود عن ميالد اتفاقيتني دوليتني أولهام "اتفاقية التعويض عن الرضر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن 

أفعال التدخل غري املرشوع التي تشمل طائرات" والتي يشار إليها عادة باتفاقية التدخل غري املرشوع، كأول اتفاقية 

تغطية األرضار التي تصيب الغري عىل سطح األرض من جراء عمليات اإلرهاب الجوي. أما االتفاقية الثانية  تتصدى إىل

فهي "اتفاقية تعويض الرضر الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة"، وتعرف اختصارا باتفاقية "املخاطر العامة" والتي 

املعدل لها. وقد تضمنت كيل االتفاقيتني املربمتني يف  0205يال وبروتوكول مرن 0239اهتمت بتحديث اتفاقية روما لعام 

 واللتني مل تدخال بعد حيز التنفيذ أحكاما مشرتكة واختلفت يف أخرى.  0222

 أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات      
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الذي استقى جل أحكامه من  0219نظم املرشع املغريب بدوره هذا املوضوع ألول مرة يف مرسوم املالحة الجوية لعام 

، فقد اكتفى باإلحالة إىل 1. أما يف مدونة الطريان املدين الحالية0211التي صادق عليها يف  0239اتفاقية روما لعام 

 .2مع التأكيد عىل بعض املقتضيات الخاصة مبواد مستقلة 0239اتفاقية روما لعام 

ضا عادال عويالتي أحال املرشع املغريب عىل أحكامها يف سن إطار قانوين يضمن ت 0239فإىل أي حد نجحت اتفاقية روما 

للطرف املترضر عىل السطح؟ وما هي األحكام املستحدثة يف كل من اتفاقيتي التدخل غري املرشوع واملخاطر العامة ؟ 

وإىل أي حد ميكن أن تساهم هاتني االتفاقيتني األخريتني يف كفالة مصالح املترضر عىل سطح األرض وإتاحة الفرصة 

 الستمرار واستقرار صناعة الطريان ؟

إلجابة عن هذه األسئلة سوف نقوم باستعراض أحكام املسؤولية عن األرضار التي تسببها الطائرة للغري عىل سطح األرض ل

من أحكام مستحدثة مع اإلشارة إىل ما يقابل 1999 وما تضمنته اتفاقيتي مرنيال  0239 استنادا إىل أحكام اتفاقية روما

 ان املدين املغربية. أحكام اتفاقية روما من مواد يف مدونة الطري 

 املبحث األول

 تقرير املسؤولية عن األرضار

 التي تلحق بالغري عىل سطح األرض

سنقف من خالل هذا املبحث عىل رشوط قيام املسؤولية عن األرضار التي تلحقها الطائرة بالغري عىل سطح األرض، 

الذي تبنته  وقد تضيق تبعا ألساس املسؤولية وعىل كيفية دفع هذه املسؤولية، وألن وسائل دفع املسؤولية قد تتسع

الترشيعات، فكان ال بد يف البداية من الوقوف عىل هذا األساس وعىل األسباب التي دعت لتبنيه، وذلك يف ضوء 

 مع الوقوف عىل ما يقابلها يف القانون املغريب ودون إغفال املستجدات الواردة يف اتفاقيتي مرنيال 0239اتفاقية روما لعام 

9112. 

 املطلب األول: أساس املسؤولية 

حول األساس الذي تقوم عليه املسؤولية عن األرضار التي تتسبب فيها  0239ثار الجدل خالل أشغال مؤمتر روما لعام 

، فقد تبنت وفود بعض الدول فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية بينام دافعت أغلبية الدول عىل 3الطائرة للغري عىل السطح

ي نظرية املخاطر كأساس للمسؤولية. وقد حاولت االتفاقية التوفيق بني االتجاهني، فمن ناحية أوىل، اعتمدت فكرة تبن

املسؤولية املوضوعية القامئة عىل أساس نظرية املخاطر  وذلك مبوجب املادة األوىل فقرة أوىل التي قررت أن لكل من 

                                                           

المتعلق بمدونة الطيران  31 – 64( بتنفيذ القانون رقم 4161ماي  43) 6341من شعبان  61صادر في  6 - 61 - 16ظهير شريف رقم  1  

    .                                                                                                                            3143، ص 4161يونيو  61بتاريخ  1313المدني، الجريدة الرسمية عدد 

. أما األحكام  الخاصة التي تناولت 6594ي هي التي تضمنت اإلحالة إلى اتفاقية روما لعام من مدونة الطيران المدن 4/4المادة  2

 من المدونة. 59إلى  53المسؤولية عن األضرار التي تتسبب فيها الطائرات للغير على سطح األرض فقد وردت في المواد من 

 

. وقد عدلت بمقتضى البروتوكول 6599فبراير  3ة التنفيذ في وأصبحت واجب 6594أكتوبر  1وقعت هذه االتفاقية في روما بتاريخ 3 

 . 4114يوليوز  49، والذي دخل حيز التطبيق في 6519شتنبر  44الموقع عليه في منريال في 

(. أما البروتوكول المعدل لها فقد صادق عليه في 6 -19 -13. )ظهير شريف رقم 6513مارس  46وقد صادق المغرب على االتفاقية في 

 (.                                            6 -59 -639)ظهير شريف رقم  4114يوليوز  49ليدخل حيز التنفيذ في  4114أبريل  41
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ت أن الرضر قد نشأ من طائرة يف حالة طريان، أو من أصابه رضر عىل سطح األرض الحق يف التعويض مبجرد إثبا

 شخص أو من يشء سقط منها. 

ال مجال إذن إلعامل فكرة الخطأ الواجب اإلثبات كأساس للمسؤولية يف هذه الحالة، إذ أن هذا يفرتض تساوي املراكز 

ال يستطيع هذا األخري  ئرة واملترضر، إذالقانونية بني املترضر واملتسبب يف الرضر، األمر الذي ينعدم متاما بني مشغل الطا

وهو عىل سطح األرض أن يثبت أن مثة خطأ ارتكبه مشغل الطائرة. ولهذا يكفي أن يصيب الغري عىل سطح األرض 

رضر نشأ من طائرة أو من شخص أو من أي يشء هوى منها، ليك تنهض مسؤولية مشغل الطائرة ولو مل يكن مثة خطأ 

 ع التحلل من املسؤولية امللقاة عىل عاتقه يف حاالت ضيقة جدا. ينسب إليه، ولكنه يستطي

واملسؤولية عن الرضر الذي يلحق بالغري عىل سطح األرض هي مسؤولية تقصريية، ألنه ليس هناك مثة عالقة عقدية 

أحكام  تربط بني الغري ومشغل الطائرة. ولذلك إذا أصاب الراكب رضر، فال ميلك الرجوع عىل الناقل الجوي مبقتىض

بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي  0222، وإمنا وفق أحكام املسؤولية املقررة يف اتفاقية مرنيال 0239اتفاقية روما 

، وكذلك ال ترسي أحكام اتفاقية روما إذا كانت األرضار ناجمة عن مسؤولية نظمتها عقود العمل املربمة بني 4الدويل

 .5عىل تأكيد ذلك 0239من اتفاقية روما  93و 91ت املادتان املترضرين ومشغل الطائرة. ولقد حرص

من مدونة الطريان املدين بأنه:" ال ميكن التخفيف من مسؤولية املستغل أو استبعادها  21وتقيض الفقرة األخرية من املادة 

وعية القامئة عىل املوض إال بإثبات أن الخطأ راجع إىل الضحية"، مام يعني أن املرشع املغريب قد تبنى بدوره املسؤولية

فكرة املخاطر كأساس لتعويض املرضور الذي ينهض حقه يف التعويض مبجرد إثبات أن الرضر نشأ من طائرة يف حالة 

 طريان أو من شخص أو من يشء سقط منها، وأن هناك عالقة سببية بني الرضر والطائرة.

 يستطيع حة املشغل الذي يتحمل مبسؤولية موضوعية الومن ناحية ثانية، ولتحقيق التوازن بني مصالح املترضر ومصل

درأها إال بوسائل ضيقة جدا، فقد وضعت االتفاقية حدودا قصوى للتعويض الذي يلتزم به هذا األخري يف حالة تحقق 

 ضمسؤوليته عن األرضار التي تتسبب فيها طائرته للغري عىل السطح. إال أن املشغل يفقد هذه امليزة ويتحمل عبء تعوي

املرضور تعويضا كامال، أي تصبح مسؤوليته غري محدودة متى اتضح أنه وتابعيه أو وكالءه قد قاموا بارتكاب فعل إرادي 

 أدى إىل إلحاق رضر بالغري عىل السطح. 

من مدونة الطريان املدين عىل ما ييل :" غري أن  9فقرة  21املادة وقد أخذ املرشع املغريب بنفس الحكم، حيث نص يف 

حدود املنصوص عليها يف الفقرة أعاله ال تطبق إذا ثبت أن الرضر ناتج عن فعل أو إغفال من الناقل أو مستغل الطائرة ال

                                                           

. 4114نوفمبر  3بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ودخلت حيز التطبيق ابتداء من  6555ماي  49أبرمت اتفاقية منريال بتاريخ 4 

 .4161يونيو  63لتصبح نافذة في حقه اعتبارا من  4161أبريل  69مغرب وثائق التصديق عليها في وقد أودع ال

( بنشر اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي 4166أغسطس  4) 6344صادر في فاتح رمضان  6 – 15 – 661ظهير شريف رقم  

  .4164أغسطس  4بتاريخ  1111 ، الجريدة الرسمية عدد 6555ماي  49الموقعة بمونتريال في 

ما يلي:" ال تسري أحكام هذه االتفاقية على األضرار التي تصيب طائرة في حالة طيران أو  6594من اتفاقية روما  43جاء في المادة 

األضرار التي  فقد نصت على أنه:" ال تسري أحكام هذه االتفاقية على 49تصيب األشخاص أو األموال الموجودة في باطنها". أما المادة 

تحدث على سطح األرض إذا كانت المسؤولية عن هذه األضرار نظمها إما عقد بين من لحقه الضرر من جهة والمستغل أو الشخص الذي له 

حق استعمال الطائرة عندما وقع الضرر  من جهة أخرى، وإما تنظمها تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤالء 

 5 .األشخاص"
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أو مأموريهام، وهم يترصفون يف إطار مزاولة مهامهم، إما بنية إلحاق رضر وإما تهورا، مع إدراكهم أنه من املحتمل أن 

  ينتج عن ذلك رضر".

 قيام املسؤوليةاملطلب الثاين: رشوط 

لقيام مسؤولية املشغل عن األرضار التي تتسبب فيها طائراته للغري عىل سطح األرض ينبغي توافر رشوط ثالثة، وهي: 

أن يحدث رضر عىل سطح األرض، وأن يكون مصدر الرضر طائرة يف حالة طريان، وأن تكون هناك عالقة سببية بني 

 الرضر والطائرة.

 ىل سطح األرضأوال: حدوث رضر للغري ع

األرضار التي تصيب الغري عىل سطح األرض من جراء نشاط الطائرة قد تكون غري مبارشة ناجمة عن التحليق يف الجو 

كإحداث ضوضاء أو إزعاج، وهي ال تخضع ألحكام االتفاقية وإمنا تخضع ألحكام القانون الداخيل. وميكن أن تكون 

لسطح أو سقوط شخص أو أي يشء منها، مثل رمي بضاعة تشكل خطورة مبارشة، كانفجار الطائرة أو سقوطها عىل ا

 . 6عىل الطائرة، واالتفاقية تلتزم بالتعويض عنها سواء لحقت باألشخاص أو باملمتلكات عىل السطح

أل يسيف طبيعة األرضار املبارشة التي  9112وقد توسعت كل من اتفاقية املخاطر العامة واتفاقية التدخل غري املرشوع لعام 

عنها مشغل الطائرة والتي تصيب األشخاص، فنصت عىل وجوب التعويض عن األرضار العقلية إىل جانب األرضار الناجمة 

عن الوفاة واإلصابة الجسدية، وذلك متى كانت األرضار الناجمة عن اإلصابة العقلية ناتجة فقط عن مرض نفيس ميكن 

، مام يعني استبعاد 7مبارش الحتامل التهديد بالوفاة أو لإلصابة الجسديةالتعرف عليه نتيجة إما إصابة جسدية أو لتعرض 

اإلصابات العقلية التي تقع استقالال. كام خولت االتفاقيتان معا التعويض عن األرضار البيئية وذلك بالنسبة للدول التي 

 . 8تسمح ترشيعاتها الداخلية بالتعويض عن مثل هذا الرضر

 عىل استبعاد بعض حاالت الرضر من نطاق تطبيقها. ويتعلق األمر ب: 0239وقد حرصت اتفاقية روما 

األرضار التي تحدث لطائرة من طائرة أخرى يف حالة طريان أو تلحق باألشخاص أو باألموال املوجودين عىل منت  -0

الطائرات إال  صادمهذه الطائرة. ذلك أن أحكام االتفاقية تهدف إىل حامية املترضر عىل السطح فقط، وال ترسي عىل ت

إذ ترتب عىل ذلك التصادم الجوي رضر عىل سطح األرض. ويف هذه الحالة األخرية، يعترب كل مشغل طائرة مسؤوال 

 .9وفقا ألحكام اتفاقية روما

األرضار التي تحدث للغري عىل السطح إذا كان املرضور مرتبطا مع مشغل الطائرة برابطة تعاقدية، كام هو الشأن،  -9

بة للراكب يف عقد نقل األشخاص والشاحن يف عقد نقل البضائع، ألنهام يستطيعان الحصول عىل تعويضات لجرب بالنس

، أو مبقتىض عقد عمل من عقود العمل، كام هو الحال، 0222الرضر الذي أصابهام استنادا إىل أحكام اتفاقية مرنيال 

 . 10بالنسبة لطاقم الطائرة

                                                           

  6 .6594من اتفاقية روما  6/6المادة  

 7 . 4115من اتفاقيتي منريال  4/4المادة                                              

 8 من االتفاقيتين.  4/9المادة  

 9 .6594من اتفاقية روما  1المادة  

 10 السابق اإلشارة إليهما. 6594من اتفاقية روما   49و 43المادتان  
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األرض بسبب نشاط طائرات الدولة. وتعد من طائرات الدولة كل طائرة تستخدم يف األرضار التي تحدث عىل سطح  -2

 .11أغراض عسكرية أو ألغراض الجامرك أو الرشطة

أما إذا كانت الدولة تستعمل الطائرة يف أغراض النقل التجاري، وتسبب نشاطها يف أرضار للغري عىل سطح األرض، 

ا التي سببتها تلك الطائرة عىل السطح، وتلتزم الدولة بتعويض املرضورين وفقترسي عىل األرضار  0239فإن اتفاقية روما 

 ألحكام هذه االتفاقية. 

. إال أنهام أضافتا استتثناء 12وقد أبقت كل من اتفاقية التدخل غري املرشوع واتفاقية املخاطر العامة عىل هذا االستثناء

ب التعريف الوارد يف اتفاقية باريس بشأن مسؤولية األطراف آخر. ويتعلق األمر باألرضار الناجمة عن حادث نووي حس

، أو األرضار النووية حسب تعريف اتفاقية فيينا بشأن املسؤولية املدنية عن األرضار 13الثالثة يف مجال الطاقة النووية 

 ، حيث تتحمل الجهة املستغلة للمنشأة النووية مسؤولية التعويض عن األرضار النووية. 14النووية

املقصود بالغري وال شك أنها تقصد به كل شخص ال تربطه باملسؤول أي عالقة تعاقدية كانت  0239 تحدد اتفاقية روما ومل

أو عالقة عمل. أما اتفاقية املخاطر العامة فقد تخلت عن مصطلح الغري واستعملت كلمة "الطرف الثالث" الذي عرفته 

، وهو ما قامت به أيضا اتفاقية التدخل غري املرشوع، إال أنها 15عبأنه شخص غري املشغل أو الراكب أو شاحن البضائ

. وهذه الطائفة املستثناة تحظى بالحامية يف ظل 16أضافت إىل شخص الشاحن طرفا آخر وهو املرسل إليه البضائع

 اتفاقيات دولية أخرى. 

املا أنها تتبع واملياه اإلقليمية ط ويلزم أن يحدث الرضر للغري عىل سطح األرض. وكلمة السطح تشمل اليابسة واألنهار

 سيادة دولة من الدول املتعاقدة. 

                                                           

 11 .6594من اتفاقية روما  41لمادة ا 

 12 .4115من اتفاقيتي منريال  4/3المادة  

أبريل  6. ودخلت حيز التنفيذ في 6511يوليوز  45اتفاقية باريس بشأن مسؤولية األطراف الثالثة في مجال الطاقة النووية  في  أبرمت13

المتعاقدة. وقد طرأت على هذه االتفاقية عدة تعديالت  . وتطبق أحكامها في حالة وقوع حادث نووي في إقليم إحدى الدول6519

 .4113و  6599و  6594و 6513بموجب بروتوكوالت 

وقد نظمت القواعد األساسية للمسؤولية المدنية عن األضرار التي تسببها الحوادث النووية ولذلك لتمكين الضحايا من الحصول على 

 تعويض مالئم.

، وعدلت 6511نوفمبر  64، ودخلت حيز التنفيذ في 6514ماي  46ؤولية المدنية عن األضرار النووية في أبرمت اتفاقية فيينا بشأن المس14 

 . 6551سبتمبر  64في 

وقد استلهمت األفكار الرئيسية التي اعتنقتها اتفاقية باريس، حيث أوردت بدورها نظاما للمسؤولية المدنية عن األضرار الناشئة عن 

 .استغالل المنشآت النووية

 6 – 13 – 419وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربي بدوره نظم المسؤولية المدنية في مجال األضرار النووية، انظر  ظهير شريف رقم 

المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال األضرار المدنية،  64 -14( بتنفيذ القانون رقم 4119يناير  1) 6349من ذي القعدة  49صادر في 

 .      454، ص 4119يناير  41، بتاريخ 9493رسمية عدد الجريدة ال

 15 حرف )ط( من االتفاقية.  6المادة  

 16 حرف )ي( من االتفاقية. 6المادة  
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وتعترب السفينة أو الطائرة املوجودة فوق أعايل البحار جزء من إقليم الدولة التي تحمل علمها. فإذا أصابت طائرة يف الجو 

 .17اتفاقية روما مجال لتطبيقها أشخاصا أو أمواال يف السفينة أو الطائرة املتواجدة يف أعايل البحار تجد أحكام 

يف معنى السطح فأصبح يشمل مناطق منصات الحفر وغريها من التجهيزات املثبتة  9112وقد توسعت اتفاقيتا مرنيال 

يف أرض املنطقة االقتصادية الخالصة أو يف الجرف القاري للدولة املتعاقدة التي ينعقد لها االختصاص وفقا للقانون 

، وبذلك يعترب كل رضر يقع يف هذه 18بخليج مونتيغو 0259دجنرب  01اتفاقية قانون البحار املربمة يف  الدويل مبا يف ذلك

 .19املناطق رضرا عىل سطح هذه الدولة املتعاقدة

 ثانيا: أن يكون مصدر الرضر طائرة يف حالة طريان

لتعويض املترضر عىل سطح األرض أن  ، إذ اشرتطت0239ورد هذا الرشط ضمن املادة األوىل فقرة أوىل من اتفاقية روما 

 يكون الرضر قد حدث من طائرة يف حالة طريان. ولكن متى تعترب الطائرة يف حالة طريان؟

الجواب يف الفقرة الثانية من املادة املشار إليها أعاله التي نصت عىل أن الطائرة تكون يف "حالة طريان" منذ استخدام 

 اللحظة التي ينتهي فيها الهبوط. القوة املحركة بهدف اإلقالع وحتى 

وهذا التعريف ينرصف إىل الطائرات األثقل من الهواء والتي تعترب يف حالة طريان منذ اللحظة التي تبدأ فيها القوة 

املحركة عملها لفصل الطائرة عن سطح األرض حتى اللحظة التي يكتمل فيها هبوط الطائرة ثانية، والطائرات األخف 

يروستات والتي تعترب يف حالة طريان مند لحظة انفصالها عن سطح األرض حتى لحظة إعادة تثبيتها من الهواء كاأل 

 ثانية.

وتظل الطائرة يف حالة طريان وترسي عليها أحكام االتفاقية بدء من تحركها بقوة الدفع الذاتية سواء كانت حركاتها ما 

 الجو وذلك حتى هبوطها يف أرض املطار وانتهاء عملية الهبوط زالت عىل أرض املمر استعدادا لإلقالع أو كانت سابحة يف

 بسكون محركاتها.

                                                           

على الحادث الذي تحدثه الطائرات على السفينة أو الطائرات األخرى  6544لقد ثار الجدل حول تطبيق أحكام اتفاقية روما األولى لعام 17 

بأن نصت على اعتبار السفينة والطائرة في أعالي البحار  44/4في المادة  6594الي البحار، وقد حسمته اتفاقية روما لعام الني تجوب أع

  جزء من إقليم الدولة التي تم تسجيلها فيها

 . 4115حرف )ب( من اتفاقيتي منريال  4/4المادة 18

ميل  411ين الخط الخارجي للبحر اإلقليمي والمالصقة له على مسافة يقصد بالمنطقة االقتصادية الخالصة تلك المنطقة الممتدة ب 19

بحري محسوبة انطالقا من الخطوط األساسية المستقيمة أو الخطوط األساسية العادية التي تستخدم لقياس عرض البحر اإلقليمي 

 (.  6594من اتفاقية قانون البحار  99)المادة 

ورة التي تمارس حقوق سيادية مطلقة، إذ تمارس حق االستعمال واستغالل الموارد الطبيعية وتخضع هذه المنطقة لسيادة الدولة المجا

اح. ريالحية وغير الحية في قعر البحار وباطن أرضها ومياهها العلوية وكل عملية ذات أهداف اقتصادية كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات وال

 (.6594من اتفاقية قانون البحار  91/6طنية )المادة كما أنه يحتفظ بحقوق الصيد الخالصة للسفن الو

المتعلقة بقانون البحار فهو قاع البحر واألرض  6599أما الجرف القاري حسب التعريف الذي تضمنته المادة األولى من اتفاقية جنيف لعام 

والتي تقع  خارج  حدود المياه اإلقليمية لغاية في مناطق ما تحت مياه البحر بامتداد الشواطئ  -أي باطن قاع البحر –الواقعة تحت القاع 

 مترا من األمتار، أو فيما بعد هذا الحد إلى العمق الذي يسمح باستغالل الثروات الطبيعية في تلك المناطق.  411عمق 
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وبذلك يخرج من نطاق االتفاقية األرضار التي تلحق بالطائرة وهي رابضة يف أرض املطار بدون حركة، أو بعد هبوطها 

عقد له ة القانون الداخيل الذي ينمتاما أو يف حالة سحبها ألنها ال تستخدم قوة دفعها الذاتية، إذ يرسي يف هذه الحال

 االختصاص.

 ثالثا: توافر عالقة السببية بني الرضر ونشاط الطائرة

النعقاد مسؤولية مشغل الطائرة ال بد من توافر عالقة سببية بني نشاط الطائرة محدثة الرضر والرضر الذي يحدث للغري 

بية . إال أن اتفاقية روما مل تعالج مسألة رابطة السبعىل سطح األرض، وذلك بأن تسقط أو يسقط منها شخص أو يشء ما

بني الرضر ونشاط الطائرة، واكتفت بالقول وال محل للتعويض إذا مل يكن الرضر نتيجة مبارشة للحادث الذي وقع، تاركة 

 لواجبا بذلك تفسري عبارة " نتيجة مبارشة" لتقدير محاكم املوضوع التي ينعقد لها االختصاص طبقا ألحكام القانون

التطبيق عىل الحادثة، ومعنى ذلك أن تختلف أحكام القضاء بخصوص تفسري عبارة هذه العبارة باختالف القوانني 

 . 20الداخلية التي يجري تطبيقها من مسألة عالقة السببية وفكرة الرضر املبارش والرضر غري املبارش

ص هذه املسألة، حيث اكتفتا بدورهام باإلشارة إىل أنه مل تدخال أي تعديل بخصو  9112ونشري إىل أن اتفاقيتي مرنيال 

 . 21ال ينشأ الحق يف التعويض إذا مل يرتتب الرضر مبارشة عن الحادث الذي أدى إىل وقوعه

 املطلب الثالث: وسائل دفع املسؤولية

لتي تلحق األرضار ا عىل أسباب محددة ميكن ملشغل الطائرة االستناد إليها لدفع مسؤوليته عن 0239نصت اتفاقية روما 

بالغري عىل السطح، وألن مدونة الطريان املدين مل تتضمن أي أحكام خاصة يف هذا الصدد، فإن األسباب الواردة 

 باالتفاقية هي التي ترسي مبوجب اإلحالة الرصيحة من املرشع املغريب. وهذه األسباب هي:

   أوال: خطأ املرضور أو تابعيه أو وكالءه

 أن:" 0239السادسة من اتفاقية روما جاء يف املادة 

الشخص الذي تقوم مسؤوليته بالتطبيق ألحكام هذه االتفاقية ال يلتزم بتعويض الرضر إذا ما أقام الدليل عىل أن  -0

الرضر يرجع إىل إهامل أو امتناع أو خطأ الشخص الذي لحقه الرضر دون سواه أو تابعيه أو وكالءه دون سواهم. فإذا ما 

خص املسؤول أن الرضر قد شارك يف أسبابه الشخص الذي لحقه الرضر أو تابعيه أو وكالءه، فال مناص إذن أثبت الش

 من النزول بالتعويض نزوال مضطردا يتمىش مع درجة هذا االشرتاك يف إحداث الرضر. 

قام هذا األخري ءه متى أ وعىل أي حال فال محل لإلعفاء من التعويض والنزول به يف حالة مسؤولية تابعي املرضور أو وكال 

 الدليل عىل أن هؤالء كانوا يعملون خارج حدود اختصاصاتهم".

إذا رفع شخص دعوى تعويض عن رضر ناشئ من موت أو إصابة شخص آخر فإن اإلهامل أو االمتناع أو خطأ هذا  -9

 الشخص اآلخر أو وكالءه يولد نفس اآلثار املشار إليها يف الفقرة السابقة".

أحكام هذه املادة أنه إذا كان خطأ املرضور أو إهامله أو امتناعه هو السبب يف الرضر الذي لحق به، فال تثور  يتبني من

مسؤولية مشغل الطائرة وال يلتزم بأي تعويض. ويتعني عىل هذا األخري إثبات أن خطأ املرضور هو الذي أدى إىل وقوع 

 . الرضر، وأن هذا الخطأ وحده هو الذي تسبب يف الرضر

                                                           

 20 .614، ص 6594أبو زيد رضوان: القانون الجوي. قانون الطيران التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة  

 21 . 4115من اتفاقيتي منريال  4/4دة الما 
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ويستطيع املشغل أيضا درأ املسؤولية عنه متى أثبت أن الرضر كان نتيجة إهامل أو امتناع أو خطأ أحد تابعي املرضور أو 

وكالءه ألن أفعال التابع هي امتداد لألفعال الشخصية للمتبوع طاملا هو املسؤول عنه واملكلف برقابته. إال أن االتفاقية 

 أفعال تابعيه أو وكالءه متى أثبت أنهم ترصفوا خارج حدود اختصاصهم.   أعطت إمكانية للمرضور للتحلل من

ويتضح هنا الفارق يف املعاملة بني تابعي املترضر وتابعي مشغل الطائرة، فبينام ال يسأل املرضور عن الرضر الذي يتسبب 

الءه حتى ولو عن تابعيه أو وك فيه تابعيه أو وكالءه متى أثبت أنهم ترصفوا خارج اختصاصهم، فإن مشغل الطائرة يسأل

. ولكن ماذا لو اقترص 22ترصفوا خارج اختصاصهم. وهذا التحيز كام يرى الفقه يجد مربراته يف الكارثة التي تفاجأ املترضر

 خطأ املرضور فقط عىل املساهمة يف إحداث الرضر ؟

 حدود املسؤولية عن مشغل الطائرة يف إذا اقترص خطأ املرضور عىل املساهمة يف إحداث الرضر، ففي هذه الحالة تخفف

بقولها  0239من اتفاقية روما  1مساهمة هذا الخطأ يف إحداث الرضر. وهو ما عربت عنه بوضوح الفقرة الثانية من املادة 

يتعني النزول بالتعويض نزوال مضطردا يتامىش مع درجة هذا االشرتاك يف إحداث الرضر. ومن ثم يتعني عىل القايض 

 بعني االعتبار درجة مساهمة املترضر يف إحداث الرضر.  أن يأخذ 

ومتتد هذه األحكام ليس فقط إىل دعوى املسؤولية التي يرفعها املرضور عىل مشغل الطائرة وإمنا إىل كل دعوى يرفعها 

ل لأي شخص غري املرضور تأذى من الحادثة، كورثة الضحية املتوىف، ومعنى ذلك أن مشغل الطائرة يستطيع أن يتح

 من املسؤولية يف مواجهة املدعي أو يخفف منها استنادا إىل الخطأ الذي ارتكبه املرضور أو تابعيه أو وكالءه.

 ثانيا: النزاع املسلح أو االضطرابات املدنية 

يستطيع مشغل الطائرة أن يدفع مسؤوليته عن األرضار التي تسببت فيها طائرته للغري عىل سطح األرض إذا أثبت أنها 

يجة مبارشة لنزاع مسلح أو الضطرابات مدنية. وليك يستفيد من هذا الدفع يلزم أن يكون هذا النزاع أو هذه االضطرابات نت

املدنية ليست ناجمة عن خطأه أو خطأ تابعيه أو وكالءه. كام يلزم أن يتوافر يف هذا الدفع رشوط القوة القاهرة من حيث 

ل ان النزاع املسلح أو االضطرابات املدنية غري متوقعة وال ميكن تالفيها أعفي مشغعدم إمكانية التوقع أو التاليف. فإذا ك

الطائرة من املسؤولية. أما إذا كانت قامئة أو مفاجئة، ولكن يف املقدور تالفيها إال أن املشغل مل يرتاجع رغم الظروف 

 .23غري املواتية، نهضت مسؤوليته يف مواجهة املرضورين

 الطائرة بأمر من السلطة العامة ثالثا: منع استعامل

عىل وسيلة أخرى من وسائل دفع مسؤولية مشغل الطائرة عن األرضار التي تتسبب فيها طائراته  0239نصت اتفاقية روما 

لشخص الذي تقوم مسؤوليته بالتطبيق ألحكام هذه االتفاقية ال يلتزم بتعويض الرضر بأن:" ا 3للغري، فقررت يف املادة 

يجة مبارشة لنزاع مسلح أو الضطرابات مدنية أو إذا كان هذا الشخص قد حيل بينه وبني استعامل الطائرة الذي يقع نت

 . مبقتىض أمر صادر من السلطات العامة"

                                                           

مني حسن الرسول حسن: المسؤولية عن األضرار التي تسببها الطائرة األجنبية لألشخاص والممتلكات على السطح في ضوء اتفاقية  

لتشريعات م، منشور ضمن بحوث المؤتمر الدولي السنوي العشرين حول الطيران المدني في ظل ا 4115واتفاقيتي منريال  6594روما 

 22 .649، الجزء األول، ص 4164الوطنية واالتفاقيات الدولية، كلية القانون، جامعة اإلمارات 

                                                                                                                                                                  .                                                                    11، ص 6553هاني محمد دويدار: قانون الطيران التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية  23 
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فهذا النص يتصدى لفرضية استيالء السلطات العامة عىل الطائرة الستخدامها لبعض األغراض أو ملخالفتها ألحكام 

هذه الحالة ال يكون مشغل الطائرة مسؤوال إذا تسببت الطائرة يف أرضار للغري عىل سطح األرض القوانني الوطنية. ويف 

. وتصبح السلطات العامة هي املسؤولة عن تعويض مثل هذه 24بعد عملية االستيالء عليها من طرف السلطات العامة

 األرضار. 

ة متى ثبت أن الرضر الذي أصاب الطرف الثالث كان عىل حاالت اإلعفاء من املسؤولي 9112وقد حافظت اتفاقيتا مرنيال 

راجعا إلهامل أو امتناع أو خطأ املرضور نفسه، وكذلك الشأن يف حالة وقوع أرضار نتيجة نزاع مسلح أو اضطرابات مدنية 

افت سببا ضأو منع استعامل الطائرة بأمر السلطات العامة عىل ذات النحو الذي وردت به يف االتفاقية األصلية إال أنها أ 

آخر من أسباب دفع مسؤولية مشغل الطائرة. ويتعلق األمر باألرضار الناجمة عن حادث نووي حسب التعريف الوارد يف 

اتفاقية باريس بشأن مسؤولية األطراف الثالثة يف مجال الطاقة النووية، أو األرضار النووية حسب تعريف اتفاقية فيينا 

رضار ر النووية، حيث تتحمل الجهة املستغلة للمنشأة النووية مسؤولية التعويض عن األ بشأن املسؤولية املدنية عن األرضا

 النووية. 

 املبحث الثاين

 أحكام التعويض ودعوى املسؤولية

تعطي كل من اتفاقية روما ومدونة الطريان املدين الحق يف التعويض لكل شخص أصابه رضر عىل سطح األرض. وهذا 

بعض الحاالت التي يتجاوز فيها هذا الحد األقىص املقرر. إال أن الحصول عىل هذا التعويض  التعويض محدود مع مراعاة

 يتطلب اتباع إجراءات معينة. وهو ما قامت به أيضا كل من اتفاقية التدخل غري املرشوع واتفاقية املخاطر العامة.

 املطلب األول: أحكام التعويض

 ع املغريب من خالل اإلحالة عىل أحكامها تقيض بتحديد مسؤولية مشغل الطائرةإذا كانت اتفاقية روما التي سايرها املرش 

 عن األرضار التي تلحق بالغري عىل سطح األرض، فإنها تسمح يف حاالت معينة بتجاوز هذا الحد األقىص للتعويض. 

 الفقرة األوىل: املسؤولية املحدودة ملشغل الطائرة

ويض عىل األرضار التي تسببها الطائرات للغري عىل سطح األرض. هذه الحدود وضعت اتفاقية روما حدودا القصوى للتع

 .9112التي عرفت آخر مراجعة يف اتفاقيتي مرنيال 

 0239أوال: التعويض يف اتفاقية روما 

من االتفاقية الحدود القصوى للتعويض يف حالة ثبوت مسؤولية مشغل الطائرة عن األرضار التي أصابت  00حددت املادة 

 فقرة أوىل من مدونة الطريان املدين باإلحالة عىل هذه التعويضات.  21الغري عىل سطح األرض، وقد اكتفت املادة 

وقد ميزت االتفاقية وهي بصدد وضع سقف التعويضات بني األرضار التي تصيب األموال وتلك التي تصيب األشخاص. 

فية ز التعويضات املستحقة لحدود التعويض، وذلك بالكيكام تصدت الحتامل تعدد املسؤولني عن الرضر ولحالة تجاو 

 التالية:

 الحدود القصوى للتعويض عن األرضار املالية: -0

                                                           

 24 . 6594من اتفاقية روما  9المادة  
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يقوم أساس تحديد التعويض عىل وزن الطائرة. واملقصود بالوزن هنا هو الحد األقىص لوزن الطائرة املرصح به عند 

حيث يرتفع الحد األقىص للتعويض كلام ارتفع وزن الطائرة عىل ، 25إقالعها وفقا ملا ورد يف شهادة صالحيتها للمالحة

 النحو التايل:

 كيلو جرام أو أقل. 0111فرنك عن الطائرة التي تزن  311.111أ( 

 0111كيلو جرام إذا كان وزن الطائرة أكرث من  0111فرنك عن كل كيلو جرام يتجاوز  111فرنك يضاف إليها  311.111ب( 

 كيلو جرام. 1111و أقل من كيلو جرام ومساويا أ 

كيلو جرام إذا كان وزن الطائرة أكرث من  1111فرنك عن كل كيلو جرام يتجاوز  931فرنك يضاف إليها  9.311.111ت( 

 كيلو جرام  ومساويا أو أقل من  1111

 كيلو جرام. 91 111

 فرنك عن كل كيلو جرام يتجاوز  031فرنك يضاف إليها  1.111.111ث( 

 كيلو جرام. 31 111ومساويا أو أقل من  91 111جرام إذا كان وزن الطائرة أكرث من كيلو  91 111

 فرنك عن كل كيلو جرام يتجاوز  011فرنك يضاف إليها  01.311.111ج( 

 كيلو جرام. 31 111كيلو جرام إذا كان وزن الطائرة أكرث من  31 111

 الحدود القصوى للتعويض عن األرضار البدنية: -9

قف التعويضات التي وضعتها االتفاقية بخصوص األرضار املالية، فقد قررت حدا أقىص لتعويض كل مرضور فضال عن س

 فرنك عن كل شخص مات أو أصيب.  311.111يف حالة الوفاة أو اإلصابة البدنية، فجعلت التعويض ال يتجاوز 

يتمثل يف وحدة نقدية تحتوي عىل خمسة الذي   Franc Poincaréوالفرنك املقصود يف االتفاقية هو الفرنك بوانكريه

. 0295يونيو 93يف األلف حسبام حدده الترشيع الفرنيس الصادر يف  211وستني ونصف مليجرام ذهب خالص عيار 

 .26ويكون قابال للتحويل إىل أرقام دائرة يف كل عملة وطنية يف تاريخ صدور الحكم أو تاريخ توزيع التعويضات

قد أدخل تعديلني أساسيني عىل االتفاقية األصلية، يتعلق األول باستبدال  0205توكول مرنيال وتجدر اإلشارة إىل أن برو 

، ويهم الثاين الرفع من 27الفرنك بوانكريه الذي كان يحتسب التعويض عىل أساسه بوحدة الحقوق السحب الخاصة

 لطائرات الخفيفة.سقف التعويضات املحددة يف اتفاقية روما بالنسبة لكل من الطائرات الثقيلة وا

 حالة تعدد املسؤولني: -2

                                                           

 25 .6594من اتفاقية روما  66/4المادة  

 26 ة روما.من اتفاقي 66/3المادة  

حقوق السحب الخاصة ليست نقودا فعلية وليس لها رصيد من الذهب، ولكن لها الضمان الكامل لقيمتها بالذهب. قومت في بداية األمر 

وتم تحديدها على أساس عينة من العمالت، أطلق عليها  6513على أساس وزن معين من الذهب وفصلت تماما عن الذهب في عام 

دد هذه السلة في البداية ستة عشر عملة، وهي عمالت الدول التي يزيد متوسط نصيبها في الصادرات العالمية سلة العمالت. وكان ع

في المئة، ثم أصبح يكتفي اآلن صندوق النقد الدولي بتحديد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة باستخدام  6للسلع والخدمات على 

 27 كي واليورو والجنية االسترليني والين الياباني. العمالت  الرئيسية األربعة، وهي الدوالر األمري
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إذا تعدد املسؤولون عن األرضار التي لحقت بالغري عىل سطح األرض، فال يجوز للمرضور أن يطالب بتعويض إجاميل 

 . 28يزيد عن الحد األقىص للتعويض الذي سيحكم به عىل مسؤول واحد

رث يف حالة طريان أو عاقت إحداهام سري األخرى، واشرتكت أما إذا كانت األرضار ناجمة عن تصادم بني طائرتني أو أك

جميعها يف التسبب يف أرضار عىل سطح األرض، فإن كل طائرة تعترب مسببة للرضر، ولكن التعويض الذي سيحصل 

 عليه املرضور لن يتجاوز الحدود القصوى املقررة للطائرات املساهمة يف وقوع الرضر. إال أن كل مشغل ال يلتزم بدفع

 .29تعويض يتجاوز الحد األقىص املقرر لطائرته

 تجاوز التعويضات املستحقة لحدود التعويض: -1

، فام هو الحل يف 0239قد يتجاوز مبلغ التعويض املستحق للمرضور الحدود القصوى للتعويضات املقررة يف اتفاقية روما 

 هذه الحالة ؟

 من االتفاقية الحلول التالية: 01قدمت املادة 

تعلق األمر بأرضار بدنية وحدها أو بأرضار مالية فحسب تخفض التعويضات تخفيضا يتناسب مع املبالغ املخصصة  إذا -

 لكل منها.

إذا تعلق األمر بتعويضات عن أرضار بدنية وأرضار مالية معا فال بد من تقسيم املبلغ اإلجاميل إىل قسمني متساويني،  -

نسبيا.  جاميل باألفضلية لتعويض األرضار البدنية. ويف حالة عدم كفايته يوزعفيخصص القسم األول، أي نصف املبلغ اإل 

أما القسم الثاين، أي النصف املتبقي من املبلغ اإلجاميل، فيوزع توزيعا نسبيا بني حاالت األرضار املالية، وإذا بقي من 

 .   هذا النصف الثاين فائض، فإنه يضاف إىل القسم األول لتعويض األرضار البدنية

 0222ثانيا: التعويض يف اتفاقيتي مرنيال 

إن الحاجة إىل تقديم تعويض عادل وضامن استمرار واستقرار صناعة الطريان هي التي أدت باملرشع الدويل إىل تحديث 

من خالل وضع اتفاقية جديدة كأنسب وأنجع وسيلة لتحقيق توازن عادل بني مصالح كل من املترضر  0239اتفاقية روما 

السطح ومشغل الطائرة، وهي اتفاقية املخاطر العامة التي رفعت من سقف التعويضات املمنوحة للمرضورين، وجعلتها  عىل

للركاب. وألنه مل تكن من قبل أي قواعد قانونية تعوض عن  0222ال تقل عن التعويضات التي توفرها اتفاقية مرنيال 

الدويل  األرض بسبب أفعال التدخل غري املرشوع، فقد سن املرشعاألرضار التي تتسبب فيها الطائرات للغري عىل سطح 

اتفاقية التدخل غري املرشوع كآلية قانونية تستوعب تعويض مخاطر اإلرهاب ومتكن من الرجوع قضائيا عىل الجهات 

 ملخاطر العامة.    ا املخططة أو املمولة للعمليات اإلرهابية . وقد أخذت هذه االتفاقية بنفس التعويضات املقررة يف اتفاقية

ربطت االتفاقيتان وعىل خالف اتفاقية روما حدود التعويض بحجم الطائرة وليس بوزنها وذلك بسبب التأمني الذي تقدر 

 رسومه بناء عل حجم الطائرة، وذلك بالكيفية التالية: 

و أقل.كيلو جرام أ  311التي تبلغ كتلتها القصوى وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات  031 111أ(   

 0111كيلـوجرام وال تتجاوز  311وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القـصوى علـى  0311 111ب(  

 كيلو جرام.

                                                           

 28 .6594من اتفاقية روما  6/ 64المادة  

 29 .6594من اتفاقية روما  64/4المادة  
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 9011كيلـوجرام وال تتجاوز  0111وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى عىل  2111  111ج(  

 كيلو جرام.

  1111كيلـوجرام وال تتجاوز  9011ب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى عىل وحدة حقوق سح  0111 111د( 

 كيلو جرام.

 111كيلـوجرام وال تتجاوز   1111وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى عىل  05 111  111ه( 

كيلو جرام. 09   

علـى  كيلـوجرام وال تتجاوز  09 111كتلتها القـصوى  وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد  51 111 111و( 

كيلو جرام.  93 111  

 111كيلـوجرام وال تتجاوز  93 111وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى علـى  031 111 111ز( 

كيلو جرام. 31  

كيلـوجرام وال تتجاوز  31 111ـى وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى عل 211 111 111ح( 

كيلو جرام. 911 111  

عىل كيلو جرام وال تتجاوز  911 111وحدة حقوق سحب خاصة للطائرات التي تزيد كتلتها القصوى   311 111 111ط( 

كيلو جرام.  311 111  

  ي( 111 111 011 وحدة حقـوق سـحب خاصـة للطـائرات التـي تزيـد كتلتهـا القـصوى علـى 111  311 كيلو جرام30. .   

كان املبلغ  اوقد طبقت كل من االتفاقيتني مبدأ أولوية التعويض يف حالة تزاحم األرضار، وهو من مستجداتهام، فإذ

اإلجاميل للتعويض الذي يتعني دفعه للمرضورين يتجاوز املبالغ املتوافرة، يجـب مـنح املبلغ اإلجاميل عىل سبيل 

حالة األوىل. طالبات فيام يتعلق أوال بالوفاة وتليها اإلصابة الجسدية ثم اإلصابات العقلية، فـي الاألفضلية للوفاء نسبيا بامل

ويجب منح الباقي، إن وجد، من املبلغ اإلجاميل املستحق الدفع نسبيا فيمـا بـني املطالبـات فيمـا يتعلـق باألرضار 

 .31األخرى، أي األرضار املالية

لحالة الحادثة التي تشرتك فيها طائرتان أو أكرث ويشغلها نفس املشغل، فقررت بأن حد  كام تصدت االتفاقيتان معا

. أما إذا تعددت الطائرات واختلف املشغلون، فإنهم 32املسؤولية الذي يرسي هو املتعلق بالطائرة ذات أكرب كتلة قصوى

رجوع فيام بينهم ومداه عىل حدود . ويعتمد حق ال33يسألون عىل وجه التضامن، ويبقى لهم حق الرجوع فيام بينهم

. وال يتحمل املشغل مسؤولية أي مبلغ يتجاوز الحد املطبق عىل 34مسؤولية كل واحد منهم ومدى إسهامهم يف الرضر

 . 35مسؤوليته

                                                           

 30 . 4115من اتفاقيتي منريال  3/6المادة  

 31 من اتفاقية التدخل غير المشروع. 44من اتفاقية المخاطر العامة والمادة  9المادة  

 32 .4115من اتفاقيتي منريال  3/4المادة  

 33 من اتفاقية التدخل غير المشروع. 9/6من اتفاقية المخاطر العامة والمادة  1/6المادة  

                                                                 من اتفاقية التدخل غير المشروع.                                                                  9/4من اتفاقية المخاطر العامة والمادة  1/4المادة  34

 35 من اتفاقية التدخل غير المشروع.   9/4من اتفاقية المخاطر العامة والمادة  1/4المادة  
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بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدويل، الحكم األول  0222وقد استلهمت االتفاقيتان حكمني من اتفاقية مرنيال 

 إمكانية منح تسبيقات من التعويض للمترضرين ملواجهة احتياجاتهم االقتصادية العاجلة، وذلك متى كان ينص عىل

.  وال تشكل هذه املبلغ اعرتافا باملسؤولية، ويجوز خصمها 36املشغل ملزما بذلك مبوجب قانون الدولة التي وقع فيها الرضر

 .37من أي تعويضات مستحقة الدفع عىل املشغل

، واضعا بذلك 38الثاين، فيمنع مطالبة املشغل بأي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي جزاءات أخرى غري تعويضية أما الحكم

حدا النحرافات بعض املحاكم األمريكية التي تحكم بهذه التعويضات لفائدة املرضور عىل سبيل العقاب والردع للطرف 

 .39الذي أدى سلوكه إىل إحداث الرضر

لطريان حكام جديدا يقيض بإنشاء هيئة تسمى الصندوق الدويل لالتدخل غري املرشوع ثت اتفاقية ويف املقابل، استحد

املدين للتعويض عن األرضار، فام زاد عن التعويضات املقررة باالتفاقية يدفع يف شكل تعويضات إضافية يتكفل بها هذا 

، ومبعنى آخر، إذا حدث رضر يكون مشغل 40فاقيةالصندوق الدويل للتعويضات يف الحاالت وبالرشوط التي وردت يف االت

الطائرة مسؤوال عنه، فإنه يدفع الحد األقىص املحدد له ثم يقوم الصندوق الدويل بدفع تعويض إضايف فوق الحد األقىص 

 للتعويض. 

رشكات التأمني ستعمل ال محالة عىل متكني مشغيل الطائرات من الحصول عىل تأمني يصل إىل الحد األقىص 

تعويض. أما إذا مل يتوفر أو وفر بتكلفة ال تتفق مع التشغيل املستمر للنقل الجوي، فيجوز للصندوق الدويل دفع لل

 .41التعويضات التي يكون املشغل مسؤوال عنها مبوجب مقتضيات االتفاقية

                                                           

ى األخذ في الحسبان بالنتائج الوخيمة للحوادث الجوية ولمحنة أسر الضحايا، حثت الناقلين الجويين عل 6555إدراكا من اتفاقية منريال  

اقل ناالحتياجات االقتصادية العاجلة لهذه األسر، وذلك بدفع تسبيقات مالية في حالة الوفاة أو اإلصابة،  وهي ال تمثل إقرارا  بمسؤولية ال

ة دفوعة مسبقا )المادالجوي عن الحادث بل من باب المساعدة العاجلة للركاب. ويجوز عند الحكم النهائي بالتعويض أن يخصم منه المبالغ الم

49                                                                                                                           .) 36 

 من اتفاقية أفعال التدخل غير المشروع. 1من اتفاقية المخاطر العامة والمادة  9المادة 37

    

 38 .                                                                                      4115قيتي منريال من اتفا 4/1المادة  

ولقد أثار الفقه والقضاء في الواليات المتحدة األمريكية الجدل حول إمكانية حصول الراكب على تعويضات رادعة من الناقل الجوي 39  

التي عدلت هذه االتفاقية حسمت  6555عندما يرتكب هذا األخير خطأ إراديا إال أن اتفاقية منريال  6545ا بمناسبة تطبيق اتفاقية فارسوفي

 .45هذا الجدل عندما منعت صراحة الحكم على الناقل الجوي بمثل هده التعويضات، وذلك بمقتضى المادة 

وي في نقل الركاب والبضائع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع راجع للمؤلفة: مسؤولية الناقل الج

 .                                                                     456، ص 4163البيضاء، 

 40 من اتفاقية التدخل غير المشروع.  9المادة  

سيتم تمويل هذا الصندوق الذي يجري  41                                                                                                                                      

العمل على ضمان عمله مع دخول اتفاقية التدخل غير المشروع حيز التنفيذ من خالل االشتراكات التي سيتم فرضها على الركاب 

 والشاحنين.         
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كام ذا صلة. وعلل حأما اتفاقية تعويض الرضر الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة فلم تنص عىل صندوق دويل أو أ 

املؤمترون ذلك أن بالرضر الذي يلحق بأطراف ثالثة بسبب املخاطر العامة قد جرى تعويضه عىل الدوام وأنه يشكل خطرا 

 .42عىل مجمل صناعة النقل الجوي

 الفقرة الثانية: حاالت املسؤولية غري املحدودة

لحدود لتي تلحق بالغري عىل سطح األرض أن يتمسك باإذا كان يحق ملشغل الطائرة التي تثار مسؤوليته عن األرضار ا

القصوى للتعويضات املقررة، فإن ذلك يتوقف عىل حسن نيته، أما إذا ثبت عكس ذلك، فإن مسؤوليته عن األرضار تصبح 

مطلقة، وبالتايل يلتزم بتعويض املترضر تعويضا كامال، ألن االستفادة من الحد األقىص للتعويض قررت أصال لحامية 

 مشغل الطائرة. 

 أوال: تعمد إحداث الرضر

إذا نجم الرضر عن فعل أو امتناع متعمد من قبل مشغل الطائرة مع نية إحداث الرضر، تكون مسؤوليته غري محدودة 

ويلتزم بتعويض الرضر دون االلتفات إىل الحدود القصوى للتعويضات التي تضمنتها اتفاقية روما، برشط أن يكون هذا 

 . 43متناع قد ارتكب عن إرادة واعية وإدراك كامل، وكذلك أن يكون مقرونا بنية إحداث رضرالفعل أو اال 

ويضيف املرشع املغريب إىل حالة الفعل املتعمد الواردة باالتفاقية حالة حدوث الرضر بسبب "إغفال" مشغل الطائرة، ورمبا 

 التي تحرم املشغل من االستفادة من تحديد يقصد املرشع بهذا املصطلح اإلهامل ألنه هو الذي يدخل يف الحاالت

املسؤولية، فيجعل املسؤولية غري محدودة متى تسبب املشغل أو تابعيه يف إحداث الرضر بإهامله، ولكنه يف املقابل يغفل 

االمتناع و . ولهذا نرى بأنه يتعني عىل املرشع إعادة صياغة هذه املادة لتشمل حاالت املنع املتعمد 44حالة االمتناع املقصود 

 املقصود واإلهامل، فيحرم املشغل من االستفادة من تحديد التعويض كلام ثبت يف حقه حالة من هذه الحاالت.

ويكون مشغل الطائرة مسؤوال سواء ارتكب الفعل أو االمتناع أو اإلهامل بنفسه أو ارتكبه أحد تابعيه. ويراعى أن مسؤولية 

، فخارج الوظيفة 45رتكبها التابع أثناء تأدية وظيفته ويف حدود اختصاصاتهاملشغل ال تقوم إال عن األفعال التي ي

 واالختصاص ال تتقرر مسؤولية مشغل الطائرة غري املحدودة حتى وإن كان هذا الشخص تابعا له. 

هذا، ويتعني عىل املدعي أن يثبت قصد إحداث الرضر أو رعونة مشغل الطائرة أو تابعيه أو وكالءه ليك يحصل عىل 

 تعويض كامل ال يتوقف عند الحدود القصوى للمسؤولية. 

ولقد ثار التساؤل حول ما إذا كان ميكن مساءلة مشغل الطائرة مسؤولية غري محدودة يف حالة إذا كان الرضر ناشئا عن 

ال إ فعل عمدي ولكن بقصد توقي خطر يحيق بالطائرة، فأجاب البعض عىل ذلك باإليجاب إذا كان هذا الخطر ال يندفع 

بعمل يلحق الرضر بالغري عىل سطح األرض، يف حني رأى البعض اآلخر عكس ذلك، أن نية إحداث الرضر غري متوافرة 

                                                           

 42اللجنة القانونية، -41الدورة  –الدولي. ورقة عمل. الجمعية العمومية  منظمة الطيران المدني

 .A37-WP/31  

 43 .6594من اتفاقية روما  64/6المادة   

                                                                                                                        من مدونة الطيران المدني. 51/4المادة   44    

                     من مدونة الطيران المدني.                                                                                                      51/4من اتفاقية روما والمادة  64/4المادة  

 45 
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يف هذه الحالة مام يتعني معه القول بعدم مسؤولية مشغل الطائرة إال يف الحدود القصوى للتعويض املقررة، ألن العربة 

 اث الرضر باإلضافة إىل تعمد ارتكاب الفعل، وليس فقط برتتب رضر عىلطبقا ألحكام االتفاقية باتجاه النية إىل إحد

 . 46الفعل املرتكب

ويظهر أن الرأي األول جدير باالتباع ألنه يتامىش مع اتجاه املرشع الدويل نحو تقرير املسؤولية غري املحدودة لتعويض 

ت التي تستحق للركاب يف حالة وقوع حادثة بشأن تقرير التعويضا 0222الضحايا، وهو ما قام به يف اتفاقية مرنيال 

جوية، مع أنهم وافقوا برضاهم عىل تحمل جزء من املخاطر بركوبهم الطائرة، وذلك خالفا للمرضور عىل سطح األرض 

الذي ال تربطه أية عالقة باملشغل، وبالتايل ال ميكن إجباره عىل قبول تعويض محدود قد ال يغطي كل الرضر الذي 

 فعل عمدي قام به املشغل إلنقاذ طائرته من خطر يحيق بها.أصابه نتيجة 

 ثانيا: االستيالء  غري املرشوع عىل الطائرة

من اتفاقية روما بأنه إذا استوىل شخص عىل طائرة بطرق غري رشعية واستعملها بدون  09تقيض الفقرة الثانية من املادة 

تسببها الطائرة  للغري عىل سطح األرض مسؤولية غري  رضا من له حق استعاملها، يكون مسؤوال عن األرضار التي

 محدودة.

وقد قصدت االتفاقية من وراء ذلك تحميل املستعمل غري الرشعي للطائرة مسؤولية كاملة عن نتيجة فعله غري املرشوع. 

ا من ضويشرتط إلعامل هذا النص أن يكون الشخص قد استوىل عىل الطائرة بطريقة غري مرشوعة واستعملها بدون ر 

 له حق استعاملها. 

وعىل هذا األساس فلو قام شخص بالسيطرة عىل طائرة وتفجريها يف الجو مام تسبب يف أرضار عىل سطح األرض، 

 فإن مسؤوليته تكون غري محدودة بينام تظل مسؤولية مشغل الطائرة الرشعي محدودة. 

 ائرة واستخدامها من شخص ليس له هذا الحق وبدونوقد واجه املرشع املغريب بدوره حالة االستيالء غري الرشعي للط

من مدونة الطريان املدين أنه يكون مسؤوال عن األرضار التي  2فقرة  21رضاء من له حق استعاملها، إذ قرر يف املادة 

 تسببها الطائرة عىل سطح األرض مسؤولية غري محدودة.  

خص استعمل طائرة دون موافقة املشغل وهي التي وردت لحالة حصول الرضر بفعل ش 9فقرة  20كام تصدى يف املادة 

من اتفاقية روما، فاعترب هذا األخري ما مل يثبت أنه بذل من جانبه كل الجهود املطلوبة لتفادي هذا  1أيضا يف املادة 

 داالستعامل، مسؤوال عىل وجه التضامن مع من استعملها بدون رضاه. ويلتزم كل واحد منهام ضمن الرشوط والحدو 

 املنصوص عليها. 

تتقرر إذن مسؤولية مشغل الطائرة الرشعي رغم أن استعاملها تم بدون موافقته عىل أساس أنه أهمل يف بدل العناية 

الالزمة ملنع االستعامل غري املرشوع. ويصبح متضامنا يف املسؤولية اتجاه املرضور مع من استعمل الطائرة بدون رضاه. 

 . 47حدود املقررة يف مدونة الطريان املدين أو اتفاقية روما املحال عىل أحكامهاوتخضع مسؤوليته للرشوط وال

                                                           

 46 .                                               466، ص 6519بي، كلية حقوق الرباط، رفعت أبادير: القانون الخاص الجوي المغر 

 .                                                                                                                            19قارب: هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص   
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ويالحظ أن املرشع ميز بني حالة االستيالء غري الرشعي عىل الطائرة وحالة استعامل الطائرة بدون موافقة املشغل ورتب 

مرشوع عىل  سبب عملية استيالء غريآثارا قانونية مختلفة. ففي حالة استعامل الطائرة بدون موافقة املشغل ولكن ب

الطائرة، فإن مختطف الطائرة هو الذي يتحمل املسؤولية، ويلتزم بتعويض املترضرين تعويضا كامال، أي أن مسؤوليته 

غري محدودة، بينام يف الحالة الثانية، والتي تتعلق باستعامل الطائرة بدون موافقة املشغل ولكن دون أي استيالء غري 

الطائرة، كام هو الحال، بالنسبة للعامل الذي يتجاوز صالحياته أو املستأجر الذي انتهى عقد إيجاره أو سارق مرشوع عىل 

الطائرة أو املودع لديه الذين يستعملون الطائرة بدون موافقة املشغل، فتتسبب يف أرضار للغري عىل سطح األرض، فإن 

 التعويض يكون محددا بحد أقىص. 

عمل الطائرة بدون موافقة املشغل ال يستحق معاملة أفضل من الذي يستويل عليها بطريقة غري ونحن نرى أن من يست

رشعية، وبالتايل يجب مد أحكام املسؤولية غري املحدودة لتشمله هو أيضا، فيتحمل بتعويض املترضرين تعويضا كامال 

 يغطي كافة الرضر.

 املطلب الثاين: دعوى املسؤولية 

تعويضات لتغطية األرضار الناجمة عن الحوادث التي تتسبب فيها الطائرات للغري عىل سطح  ال شك أن الحصول عىل

األرض يستوجب رفع دعوى قضائية مع مراعاة إجراءات وشكليات رفع هذه الدعوى. وقد تضمنت اتفاقية روما األحكام 

دين. كام ة من مدونة الطريان املاملنظمة للدعوى، وهي التي ترسي يف ظل الترشيع املغريب مبوجب اإلحالة الرصيح

 عىل هذه األحكام مع بعض التعديالت عىل النحو الذي سنبينه. 9112حافظت اتفاقيتي مرنيال 

 أوال: املسؤول عن األرضار الواقعة للغري عىل سطح األرض

ن االلتزام بالتعويض عن فقرة أوىل من مدونة الطريان املدين عىل أ  21واملادة  فقرة أوىل من اتفاقية روما 9تنص املادة 

 فمن يكون إذن؟ الرضر الواقع للغري عىل سطح األرض يقع عىل عاتق مستغل الطائرة،

يقصد مبستغل الطائرة يف مفهوم االتفاقية الشخص الذي كان يستعملها وقت وقوع الرضر. وعرفه املرشع املغريب يف 

طريقة مبارشة أو غري مبارشة الحق يف استعامل الطائرة بأنه كل شخص ذايت أو اعتباري الذي خول ب 9فقرة  21املادة 

 مع االحتفاظ لنفسه بالحق يف قيادتها.

ويعد مستعمال للطائرة، وبالتايل مسؤوال عن األرضار التي تتسبب فيها للغري عىل السطح كل من يستخدم الطائرة 

كن كان ذلك يف نطاق اختصاصهم أو مل ي شخصيا أو بواسطة تابعيه أو وكالءه إذا ترصفوا خالل تأدية وظائفهم سواء

 .48كذلك

ويفهم من عبارة من يستخدم الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه أو وكالءه، من يحتفظ لنفسه بحق اإلرشاف والرقابة 

املالحية حتى ولو خول غريه بطريق مبارش أو غري مبارش حق استعامل الطائرة. وتطبيقا لذلك يعد مستأجر الطائرة عارية 

ستعمال ومستغال لهذه الطائرة، ويكون مسؤوال ألنه احتفظ لنفسه بحق الرقابة املالحية . وعىل العكس من ذلك ال يعد م

 مستأجر الطائرة بطاقم مستغال للطائرة متى احتفظ املؤجر بحق إدارتها، كام هو الشائع. 

                                                           

 48 .6594)ب( من اتفاقية روما  4/4المادة  
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رضار لطائرة، وبالتايل يكون مسؤوال عن األ وتفرتض كل من اتفاقية روما ومدونة الطريان املدين أن املالك هو مشغل ا

التي تلحق بالغري عىل سطح األرض، إال أنها قرينة قابلة لإلثبات العكيس حيث يستطيع أن يثبت أن شخصا آخر هو 

 . 49مستغل الطائرة

ة عالقة بني ر مصطلح مستغل الطائرة باملشغل، وهو تعبري أفضل، ألنه ال توجد بالرضو  9112وقد استبدلت اتفاقيتا مرنيال 

ملكية الطائرة واستغاللها. ولهذا آثرنا استعامل مصطلح املشغل منذ بداية هذه الدراسة. إال أن االتفاقيتني احتفظتا بنفس 

 .50املضمون من خالل تعريفهام للمشغل

فقرة  20ادة  يف املمن اتفاقية روما حالة االستعامل املؤقت للطائرة والتي أخذها عنها املرشع املغريب 2وقد واجهت املادة 

أوىل من مدونة الطريان املدين، فنصت عىل أنه إذا مل يكن ملشغل الطائرة وقت وقوع الرضر دون سواه الحق يف 

استعاملها ملدة تفوق أربعة عرش يوما محسوبة من اللحظة التي نشأ فيها هذا الحق، فإن الشخص الذي خوله إياه يكون 

 منهام بالتعويض وفقا لرشوط وحدود املسؤولية املبينة يف االتفاقية.  مسؤوال معه بالتضامن، ويلتزم كل

واستنادا إىل هذا النص، فإن وصف املشغل يرسي أيضا عىل الشخص الذي يكون له وحده الحق يف استعامل الطائرة 

 املشغل الوحيد نه ال يعتربملدة تزيد عن أربعة عرش يوما. أما املستأجر الذي يؤجر الطائرة ملدة تقل عن أربعة عرش يوما، فإ

للطائرة، بل يتضامن معه مؤجر الطائرة يف املسؤولية عن األرضار التي تلحق بالغري عىل سطح األرض، ألن املؤجر ال 

يتنازل عن حقه متاما للمستأجر يف استعامل الطائرة وإمنا يكون ذلك فقط لفرتة مؤقتة، بل وقد يشرتط إمكانية استعاملها 

 يف أي وقت. 

 .51يحقق هذا الحكم الخاص حامية للمرضور عىل سطح األرض من خطر عدم املالمئة املالية للمشغل املؤقتو

 ثانيا: املحكمة املختصة

من اتفاقية روما يختص بالنظر يف دعوى املسؤولية قضاء الدولة التي وقع فيها الرضر. وقد راعت االتفاقية  91طبقا للامدة 

ملرضور حيث يسهل عليه اللجوء فورا إىل قضاء الدولة التي أصابه فيها الرضر، ومن يف ذلك قرب هذه املحاكم من ا

ناحية أخرى، يتمكن من إعداد دعواه بشكل أفضل وتدعيمها باألدلة نظرا لتويل جهات هذه الدولة التحقيق يف الحادث 

 وظروفه وتحديد األرضار مام يساهم يف رسعة البث يف النزاعات.

أجازت لألطراف االتفاق عىل رفع الدعوى أمام محكمة أية دولة أخرى برشط أن تكون هذه املحكمة إال أن االتفاقية 

يف دولة من الدول املتعاقدة. ويف حالة تعدد املرضورين وقيام أحدهم برفع دعواه وفقا لهذه القاعدة، فإن باقي املرضورين 

الرضر عىل إقليمها. ويجب عىل الدولة املعروض النزاع  ال يضارون بذلك ويقيمون دعواهم أمام محكمة الدولة التي وقع

خصوم أيضا وللأمام محاكمها أن تتخذ اإلجراءات الرضورية إلخطار املدعى عليه بالدعوى ومتكينه من الدفاع عن نفسه. 

 .52أن يعرضوا نزاعهم عىل هيئة تحكيم يف أي دولة متعاقدة

                                                           

 49 من مدونة الطيران المدني. 53/4والمادة  6594من اتفاقية روما  4/4المادة  

 50 .4115حرف )و( من اتفاقيتي منريال  6المادتان  

 51 . 611أبو زيد رضوان، المرجع السابق، ص  

 52 .6594من اتفاقية روما  41/6المادة  
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لقضايئ فقط يف محاكم الدولة الطرف التي وقع الحادث يف إقليمها فقد حرصتا االختصاص ا 9112أما اتفاقيتا مرنيال 

 ويف ذلك تيسري عىل املرضور الذي يضمن رسعة الفصل يف نزاعه. 

وإذا حدث الرضر يف أكرث من دولة طرف، يجوز رفع جميع دعاوي التعويض فقط أمام محاكم الدولة الطرف التي كانت 

 .53ىل وشك مغادرته عند وقوع الحادثالطائرة موجودة يف إقليمها، أو كانت ع

 ثالثا: آجال رفع الدعوى

وفقا ألحكام اتفاقية روما يجب رفع الدعوى أو إخطار مشغل الطائرة بطلب التعويض خالل ستة أشهر تحسب ابتداء من 

توقف عىل ما تم يتاريخ الواقعة املنشئة للرضر. فإذا رفعت الدعوى بعد انقضاء هذا امليعاد، فإن مصري املرضور املرتاخي 

بشأن دعاوي املرضورين اآلخرين، فإذا استغرقت األحكام يف هذه الدعوى مبالغ التعويض الجائز الحكم به وفقا 

لالتفاقية، فإن املرضور املقرص لن يحصل عىل أي يشء. أما إذا مل يحدث مثل هذا االستغراق، فيمكنه الحصول عىل 

 . 54التي تسمح بها االتفاقية تعويض يف حدود ما بقي من الحدود القصوى

ويهدف تحديد هذا امليعاد إىل عدم السامح للمرضور الذي تقاعس يف رفع دعواه بتعطيل مصالح باقي املرضورين الذين 

 بادروا برفع دعواهم يف املوعد املحدد لها.

 رابعا: تقادم الدعوى

ذه ادث الذي ترتب عليه الرضر. ومدة السنتني هتتقادم الدعوى مبرور مدة سنتني من تاريخ وقوع الفعل الضار أو الح

مدة تقادم، وبالتايل تكون قابلة للوقف أو االنقطاع طبقا لقانون الدولة املعروض عليها النزاع. وأيا كانت آثار الوقف أو 

 . 55االنقطاع، فإن الدعاوي تنقيض مبيض ثالث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار

 خامسا: تنفيذ األحكام

اتفاقية روما بوضع العديد من القواعد التفصيلية الخاصة بتنفيذ أحكام التعويض وذلك لضامن حصول املرضور  اهتمت

عىل التعويض الذي قد يحكم به لصالحه تحقيقا لهذا الهدف، فنصت االتفاقية عىل أن األحكام النهائية الصادرة من 

نشاطه  تعاقدة طاملا تواجد فيها موطن املدعي عليه أو مركزاملحكمة املختصة تصلح سندا للتنفيذ يف دولة من الدول امل

الرئييس، وإذا مل تكفي أموال املسؤول يف هذه الدولة، فإن األحكام تصلح سندا للتنفيذ يف أي دولة متعاقدة يوجد فيها 

 أموال للمحكوم عليه. وأجازت االتفاقية للمحكمة رفض طلب التنفيذ يف الحاالت التالية:

الحكم يف غيبة املدعى عليه الذي مل يكن قد أحيط بالدعوى املقامة ضده يف الوقت املالئم ليتمكن من  إذا صدر -

 الدفاع عن نفسه.

 إذا تعذر عىل املدعي عليه الدفاع عن مصالحه يف ظروف مالمئة وعادلة. -

 ذ فيها.ملطلوب إجراء التنفيإذا سبق صدور حكم أو قرار تحكيم حائز لقوة اليشء املقيض به طبقا لقانون الدولة ا -

 إذا صدر الحكم تأسيسا عىل طرق احتيالية بارشها أحد األطراف.  -

 عدم توافر الصفة يف طالب التنفيذ.  -

                                                           

                                من اتفاقية التدخل غير المشروع.                                                                                                44اتفاقية المخاطر العامة والمادة  من 61المادة  53  

 54 . 6594من اتفاقية روما  65 

 55 .6594من اتفاقية روما  46المادة  
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 .56مخالفة الحكم للنظام العام يف الدولة التي يطلب فيها التنفيذ -

 21من اتفاقية املخاطر العامة واملادة  00ملادة عىل ذات األحكام املتعلقة بالتنفيذ يف ا 9112وقد حافظت اتفاقيتا مرنيال 

 من اتفاقية التدخل غري املرشوع.

 .57هذا ويجب تقديم طلب التنفيذ يف موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم املطلوب تنفيذه

 

 خامتة:

رت بالغري عىل سطح األرض. حيث وف يف إرساء نظام قانوين للمسؤولية عن األرضار التي تلحق 0239لقد نجحت اتفاقية روما لعام 

ضامنات خاصة بالغري منها بناء املسؤولية عىل أساس نظرية املخاطر، إذ يكفي أن يصيب هذا الغري عىل سطح األرض رضر نشأ عن 

من و طائرة أو عن شخص أو يشء هوى منها ليك تتقرر املسؤولية وحتى ومل يرتكب مشغل الطائرة أو أحد تابعيه ووكالءه أي خطأ. 

ناحية أخرى حاولت التوفيق بني مصلحة املرضور ومصلحة املشغل بأن وضعت حدا أقىص للتعويض الذي يلتزم مشغل الطائرة بدفعه 

يف حالة تحقق مسؤوليته، وذلك بغية عدم إرهاقه بتعويضات مطلقة تؤثر عىل أدائه. إال أن املشغل ال يستفيد من هذا التحديد متى 

 كالءه قد ارتكبوا فعال إراديا أدى إىل إحداث رضر بالغري عىل سطح األرض. اتضح أنه وتابعيه أو و 

إال أنه نتيجة النخفاض قيمة التعويضات الواردة بهذه االتفاقية، ونظرا للنتائج الوخيمة ألفعال التدخل غري املرشوع يف الطائرات 

فقد بدأ االهتامم بتحديث االتفاقية قياسا عىل اتفاقية  ،9110سبتمرب  00التي أبانت عنها بشكل مأساوي األحداث اإلرهابية يوم 

بشأن تعويض الركاب ضحايا الحوادث الجوية. وبالفعل عمل املرشع الدويل عىل إقرار اتفاقيتني، اتفاقية املخاطر  0222مرنيال 

ية حقوق املرضور مع عدم حام  العامة واتفاقية التدخل غري املرشوع اللتني تضمنتا مجموعة من األحكام التي تصب يف صالح

إغفال مصلحة رشكات الطريان، وذلك من حيث توفري تعويض عادل للضحايا والتوسيع من دائرة األرضار التي تصيب األشخاص 

بإضافة الرضر العقيل إىل جانب الوفاة والرضر الجسدي، وكذا التعويض عن األرضار البيئية بالنسبة للدول التي تسمح ترشيعاتها 

ية مبثل هذا التعويض، ووضع آلية تكفل توفري مبالغ التعويضات يف حالة زيادة املبالغ املطلوبة للتعويض عن التغطية التأمين الداخلية

أو يف حالة عدم توفري التغطية التأمينية من قبيل رشكات التأمني من خالل إنشاء الصندوق الدويل للطريان املدين للتعويض عن 

 ي عىل التعويض الناتج عن أفعال التدخل غري املرشوع.  األرضار. وهذه اآللية ترس 

ولهذا نأمل أن يسارع املرشع املغريب باالنضامم إىل االتفاقيتني من أجل تقديم تعويض عادل لضحايا الطريان عىل سطح األرض 

التي صادق عليها،  0222ومتكينهم من الحصول عىل تعويضات مامثلة لتلك التي يحصل عليها الركاب مبقتىض اتفاقية مرنيال 

ولحامية استمرار واستقرار قطاع النقل الجوي وعدم تعريضه للخطر، والسيام اتفاقية التدخل غري املرشوع ألن هذه االتفاقية توفر 

فادة تآلية قانونية ملتابعة الجهات املخططة واملمولة للعمليات اإلرهابية دون البحث عن املسؤولية أو اإلدانة بصورة أساسية، ولالس

أيضا من الصندوق الدويل للطريان املدين للتعويض عن األرضار، السيام يف حالة عدم توفر التغطية التأمينية من قبل رشكات 

أن اتفاقية عىل اإلحالة إىل هاتني االتفاقيتني كام فعل بشالتأمني أم عدم كفايتها. وكذا التنصيص يف مدونة الطريان املدين 

االتفاقيات األخرى املنظمة للمالحة الجوية، ألن من شأن تطبيق نفس األحكام تحقيق املساواة ومجموعة من  0239روما 

 للضحايا عىل مستوى واحد.  

                                                           

 56 .6594من اتفاقية روما  9إلى  9فقرة من  41المادة  

 57 من اتفاقية روما.  41المادة  
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 مقارنة دراسة( :   الرتخيص و املنع)  متناقضني بني الرضيبي التحكيم املتخصصة الدولية الوكاالت تأسيس باتفاقيات املضمن التحكيم رشط

 

 81.81ل القانون رقم ومضات قانونية  حو

 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

 

 دكتور في الحقوق 

 و أستاذ زائر بكلية الحقوق سطات

 

 

 مقدمــــــــة:

عرف املغرب يف اآلونة األخرية حركية ترشيعية مست مختلف القوانني، وذلك بسبب عدم قدرة تلك القوانني عىل         

شهده العامل، أو بدافع مالمئة تلك القوانني مع االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب تحت  مواكبة التطور الذي

 .58ضابط سمو تلك االتفاقيات عىل الترشيعات الوطنية

فمهام كانت الدوافع لهذه الحركية الترشيعية ، فان القوانني الجديدة البد أن تحمل بني مقتضياتها قواعد قانونية      

، 59ب لألصوات املنادية برضورة دخ دماء جديدة يف القوانني املطبقة آنذاك لكونها أصبحت تعاين مرض الشيخوخةتستجي

فكانت بداية هذه الحركية الترشيعية يف منتصف التسعيانات حيث متيزت هذه الفرتة بتعديل مختلف القوانني ذات 

                                                           
ما يلي:"جعل االتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب،وفي نطاق  4166جاء في تصدير دستور المملكة المغربية الصادر في سنة  - 58

 خة،تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية...."احكام الدستور، وقوانين المملكة،و هويتها الوطنية الراس

اغلب القوانين صدرت خالل فترة الحماية كقانون المسطرة المدنية، ظهير االلتزامات و العقود، قانون الجنائي، قانون المسطرة  - 59

 الجنائية، قانون التحفيظ العقاري ...الخ
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، ثم 62و قانون باقي الرشكات 61ثم قانون رشكات املساهمة60الصلة مبجال املال واألعامل، حيث تم تعديل مدونة التجارة

بعد ذلك انصب اهتامم املرشع عىل تعديل القوانني ذات الطابع االجتامعي، أي تلك القوانني التي تضمن حقوقا للطرف 

املتعلق  12/01، مدونة األرسة، القانون رقم 63الضعيف يف العالقات التعاقدية، وكان من ابرز هذه القوانني مدونة الشغل

املتعلق  05.09املتعلق بالعامل املنزليني ثم جاء يف األخري  القانون رقم  11/21بالتعويض عن فقدان التشغيل، القانون 

 الذي ستنصب عليه هذه الدراسة. 64بالتعويض عن حوادث الشغل

 ليه.   ه قانون غري مأسوف عبصدور هذا القانون نكون قد شيعنا جنازة قانون لكن دون مراسيم الدفن، وذلك لكون     

غري مأسوف عليه ملاذا ؟ ألنه قانون عاىن منه أغلب املامرسني من محامون و قضاة ملدة تزيد عن نصف قرن كام عاىن 

منه ضحايا حوادث الشغل وذلك بسبب صياغته الركيكة، وأيضا بسبب مخالفة بعض مقتضياته للنظام العام املغريب وذلك 

    من خالل:

 ره التعويض عن االبن الطبيعي.ـ إقرا 

 ـ إقرار التعويضات عن الزوجة املفصولة عن الفراش       

 ـ إقراره لتعويضات هزيلة لفائدة ضحايا حوادث الشغل       

 ودون إغفال أيضا غموض وتعقيد بعض املساطر.    

ملتعلقة ن إعطاء صورة عن املحطات األساسية الكن قبل الوقوف عند نقط الضوء التي جاء بها هذا القانون البد بداية م      

باملصادقة عىل هذا القانون، عىل اعتبار أن هذه املحطات تعطينا تصور واضح حول األهمية التي حظي بها هذا القانون 

 قبل خروجه إىل حيز النفاذ.

                                                           
 .4691(، ص 6551أكتوبر  4( 6361جمادى األولى  65بتاريخ  3369دة الرسمية عدد بمدونة التجارة، الجري المتعلق 69.59القانون رقم  - 60

الجريدة  6551غشت  41صادر في  1.9..946المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  61.59قانون رقم  - 61

 6199ص  6551بتاريخ  فاتح ماي  3319دة الرسمية عدد الجري - 9-51ثم القانون   4441ص 6551اكتوبر  61بتاريخ  4444الرسمية عدد 

البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة  التوصية المتعلق بشركة التضامن وشركة 51.9القانون رقم  - 62

 6199(، ص 6551) فاتح ماي  6361ذي الحجة  44بتاريخ  3319المحاصة، الجريدة الرسمية عدد  وشركة

    4515  الصفحة 19/64/4114بتاريخ  9611المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية عدد  19.55القانون رقم  - 63

 1449المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،الجريدة الرسمية عدد  69-64القانون رقم  - 64
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 .05.09املحطات األساسية املتعلقة بالصادقة عىل القانون رقم  

من القوانني البد وأن مير عرب قنوات املصادقة عندما كان مجرد مرشوع قانون، وبالتايل كانت أول  هذا القانون وكغريه    

، ثم بعد ذلك 9101غشت  02محطة هي املجلس الحكومي حيث صادقة عليه باإلجامع خالل الجلسة املنعقد بتاريخ 

، ثم بعد ذلك أحيل عىل مجلس 9101كتوبر أ 01أحيل عىل املجلس الوزاري فصادق عليه هذا األخري باإلجامع  بتاريخ 

 .9101أكتوبر  90النواب يف قراءة أوىل حيث صادق عليه هو اآلخر باإلجامع يف الجلسة التي انعقدت بتاريخ 

 05لكن مع تعديل  9101دجنرب  9ثم  بعد ذلك أحيل عىل مجلس املستشارين فصادق عليه هو اآلخر باإلجامع بتاريخ      

 مادة.

النظر إىل كون املسطرة الترشيعية تقتيض إحالة هذا املرشوع عىل مجلس النواب يف قراءة ثانية فقد أحيل عليه و ب     

، ثم أحيل عىل األمانة العامة للحكومة فتم نرشه 9101دجنرب 92ليصادق عليه باإلجامع يف إطار القراءة الثانية بتاريخ 

 .9103يناير  99بتاريخ  1295بالجريدة الرسمية عدد 

 أقسام. 2مادة موزعة عىل  020وبإلقاء نظرة عىل عدد مواد هذا القانون نجده جاء يتضمن     

وبالنظر إىل كون هذه املداخلة الغاية منها إبراز الومضات القانونية التي جاءت يف هذا القانون، ستكون هذه املداخلة   

، ثم إبداء الرأي حولها يف مقارنتها مع ما كان معموال مركزة ومحصورة يف حدود نقط الضوء التي جاءت يف هذا القانون

به يف الترشيع القديم ،أو ما استقر عليه العمل القضايئ، و بالتايل سنحاول تقسيم هذه الدراسة إىل محورين املحور 

تبعة ملاألول نخصصه إىل توضيح بعض املفاهيم ثم نطاق تطبيق هذا القانون، عىل أن نخصص للمحور الثاين للمسطرة ا

 للحصول عىل التعويض. 

 بني االتساع و عيوب الصياغة. 05.09نطاق تطبيق القانون رقم  : املحور األول

من أجل إبراز نقط الضوء التي جاء بها هذا القانون عىل مستوى نطاق تطبيقه سوف نرتكز يف ذلك عىل تقسيم       

قانون، أما التطبيق من حيث األشخاص الخاضعني لهذا النطاق التطبيق إىل نقطتني أساسيتني، النقطة األوىل نطاق 

 النقطة الثانية  من حيث الوقائع، أي الوقائع التي يطبق عليها هذا القانون 

 ـ من حيث األشخاص.0           

 بخصوص هذه النقطة األوىل ميكن إبداء املالحظات التالية:
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 املالحظة األوىل:

وص أن املرشع اعتمد أسلوب التعداد، أي تعداد األشخاص املستفيدون من هذا ما يالحظ بهذا الخص أهمإن        

 القانون، إال انه بتجميع الفئات التي عددها القانون ميكن الخروج فئتني أساسيتني:

 8اىل املادة 3فئة املزاولني لعمل وخصصت لهم املواد من املادة الفئة األوىل:               

 .2فئة املشغلني وما أشباههم وخصص لهم هذا القانون املادة  ثانية:الفئة ال             

 : املالحظة الثانية 

تتعلق باتساع نطاق األشخاص املستفيدة من هذا القانون، بحيث أصبح إضافة إىل الفئات التي كانت تستفيد يف إطار    

 القانون القديم و التي حافظ عليها هذا القانون فئات أخرى جديدة وهي:

ـ أجراء مقاوالت الصناعة التقليدية، حيث أن هؤالء األجراء مل يكن القانون امللغى يشملهم بالحامية، لكن من              

 حسنات هذا القانون الجديد أنهم أصبحوا بإمكانهم يف حالة تعرضهم لحادثة شغل االستفادة من مزايا هذا القانون.

مع مشغل غري منصوص عليه يف التعداد الوارد يف هذا القانون وذلك حسب املادة  ـ كل أجري يرتبط بعقد شغل             

، ومعنى ذلك أن املرشع أراد توسيع نطاق تطبيق هذا القانون بحيث مل يحرصه يف أجراء املقاوالت التي تم تعدادها، 3

ملقتىض هذا القانون حسب هذا ا و إمنا كل مقاولة حتى و لو مل يتم تعدادها، و بالتايل يكون معيار تطبيق مقتضيات

 الترشيعي هو وجود عقد شغل.

 ـ .البوابون يف البنايات املعدة للسكن.            

 ـ الصحفيون والفنانون املهنيون            

ن و ـ املعتقلون الذين ميارسون عمال باملؤسسات السجنية، لكن هذا املقتىض الترشيعي يثري إشكال حول املعتقل            

الذين ميارسون عمال خارج املؤسسات السجنية، هل يستفيدون من هذا القانون و الحال أن املرشع صياغته كانت 

واضحة  تتحدث عن اؤالئك الذين ينجزون عمال داخل املؤسسات السجنية و ليس خارجها، و نعتقد انه حتى اؤالئك 

الحق يف االستفادة من هذا القانون، و أن األمر ال يعدو السجناء الذين يزاولون عملهم خارج املؤسسات السجنية لهم 

أن يكون مجرد عيب يف الصياغة، وذلك متاشيا مع غاية املرشع من وضع هذا القانون وهي  توسيع نطاق الحامية 

 لألشخاص املزاولون لعمل استنادا إىل عقد شغل .
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 ـ نطاق تطبيق هذا القانون من حيت الوقائع.9       

 براز هذا النطاق يتعني اإلجابة عن السؤال التايل متى نكون أمام حادثة شغل ؟إل        

إن طرح هذا السؤال ليس ترفا فكريا، وإمنا راجع إىل كون املرشع مل يعط تعريفا لحادثة شغل وبالتايل بالرجوع        

 ميكن أن نقف عند املالحظات التالية: 2إىل املادة 

مل يضع تعريف لحادثة شغل وإمنا وضع عنارص متى تحققت نكون أمام حادثة شغل وهذه  إن املرشعاملالحظة األوىل: 

 العنارص ثالثة وهي:

وقوع حادث كيفام كان سببه ولو كان راجع إىل قوة قاهرة أو تسببت ظروف الشغل يف مفعول هذه القوة ما مل يثبت أـ     

 ع الحادثةاملشغل أو مؤمنه أن مرض املصاب كان سببا مبارشا يف وقو 

هذا العنرص املتعلق برضورة وقوع حادث كرشط أسايس لتحقق حادثة شغل سيثري أكرث من نقاش أمام املحاكم       

املغربية خاصة أن القضاء املغريب كان متضارب بخصوص تحديد املقصود بحادثة شغل الن الرشط الذي أورده املرشع 

جود حادثة و الذي يقترص عىل ما يصيب جسم اإلنسان فجأة بفعل عنيف من هذا القانون واملتعلق رضورة و  2يف املادة 

يجعل االختالف قائم بني املحاكم بخصوص بعض الحاالت التي ينعدم فيها الفعل العنيف مثال السكتة القلبية والتي 

ف حسمت اكان قد اختلف بخصوصها القضاء بني من اعتربها حادثة وبني من مل يعتربها كذلك لكن يف نهاية املط

، وبالتايل كنا نأمل من املرشع وتالفيا لهذا 65محكمة النقض هذا التضارب و اعتربتها يف قراراتها بأنها حادثة شغل

 التضارب أن يكون أكرث وضوحا من خالل صياغة ال تثري أي لبس بخصوص املقصود بحادثة شغل.

 .العنرص ال يثري أي إشكال عالقة السببية بني الحادثة والرضر الالحق باملصاب وهذا ب ـ    

 وقوع الحادثة أثناء تأدية األجري لعمله وهذا العنرص كسابقه ال يثري أي إشكال.ج ـ   

من حسنات هذا القانون انه مل يعد يحرص حادثة شغل يف ذلك االذى الذي يصيب جسم األجري و املالحظة الثانية : 

 بتها األجري إمنا توسع املرشع و اعترب اإلصابة النفسية متى أث

                                                           
المنشور بمجلة  6694/9/6/4116ملف اجتماعي عدد  63/9/1441المؤرخ في  343القرار االجتماعي الصادر عن الغرفة االجتماعية عدد  - 65

ما دامت النوبة القلبية التي تعرض لها األجير خالل العمل لم يعرف سببها "و ما بعدها و الذي جاء فيه " 449قضاء المجلس األعلى ص 

نهما بأن المصاب بالحادثة عرضة سهلة فان الوفاة الناتجة عنها تعتبر في حكم حادثة الشغل علما بأن المشغل أو المؤمن لم يثبت أي م

 ". 1/4/6514من ظهير  4لألمراض طبقا للفصل 
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مبقتىض ملف طبي تعترب حادثة شغل، ونعتقد أن املرشع من خالل هذا املقتىض حاول توسيع نطاق الحامية املخصصة 

 لألجري خاصة و أن اإلصابة النفسية يف بعض الحاالت تكون ابلغ و رضرها يفوق الرضر الجسدي.

 من هذا القانون حيث بقراءة  2سقوط املرشع يف الصياغة املعيبة للامدةاملالحظة الثالثة : 

متأنية لهذه املادة سيتبني عىل أن املرشع يحرص حادثة شغل يف تلك الحادثة التي ينتج عنها عجز جزيئ أو كيل مؤقت، 

 و بالتايل وكأننا باملرشع ال يعرتف بحادثة شغل التي ينتج عنها

حادثة شغل هي تلك الحادثة التي ينتج عنها عجز  ليتبني لنا عىل أن 11وفاة لألجري، حيث انتظرنا حتى حدود املادة 

جزيئ أو كيل مؤقت و أيضا وفاة ،و ذلك من خالل تنصيصه عىل استحقاق ذوي حقوق األجري لتعويض عىل شكل 

 إيراد.

املتعلق بالتعويض عن حوادث  05ـ 09إجامال هذه بعض الومضات القانونية التي يثريها نطاق تطبيق القانون رقم    

إذ يتضح من خالل ما تقدم عىل أن املرشع حاول من خالل هذا القانون أن يستفيد من عيوب القانون امللغى،  الشغل،

و يتجاوز تلك الهفوات التي كانت تشوب ذلك القانون، كام يتضح عىل املرشع استند يف كثري من نصوص هذا القانون 

الغرف االجتامعية مبختلف محاكم اململكة، حيث خاصة عىل مستوى نطاق التطبيق من ذلك الرتاكم الذي راكمته 

 اعتمد عىل بعض القواعد القضائية و اعتمدها كمنطلق لصياغة بعض نصوص هذا القانون.

وإذا كان املرشع كام اتضح من خالل املحور األول حاول تجاوز عيوب القانون امللغى و أىت مبقتضيات قانونية ذات      

لطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية، فانه مل يتوقف عند هذا الحد، و إمنا جاء مبقتضيات طابع حاميئ لألجري باعتبار ا

أخرى عىل مستوى املسطرة املتبعة لالستفادة من التعويض، وبالتايل سنحاول من خالل املحور الثاين تلمس املقتضيات 

رة تتسم يض و معرفة ما إن كانت هذه املسطالقانونية املنظمة للمسطرة الواجب عىل األجري إتباعها للحصول عىل التعو

 بالسهولة و البساطة، أم أن املرشع ظل حبيس عيوب القانون امللغى .  

 .املسطرة املتبعة لالستفادة من التعويض :املحور الثاين

رج املحكمة ايقصد باملسطرة املتبعة مجموع اإلجراءات التي يتعني عىل األجري إتباعها سواء أمام املحكمة أو خ         

 قصد الحصول عىل تعويض يناسب حجم األرضار التي نتجت عن الحادثة.

وإذا كان املرشع يف القانون امللغى مييز بني املسطرة اإلدارية و املسطرة القضائية، فان ما ميكن اإلشارة إليه يف هذا      

ر ا يتحدث عن املسطرة قبل القضائية، األمالصدد أن هذا القانون الجديد مل يعد يتحدث عن املسطرة اإلدارية، و إمن

 الذي يستدعي منا الوقوف عىل كل مسطرة عىل حدى، ملعرفة إجراءاتها و الجزاء املرتتب يف حالة عدم احرتامها. 
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 املسطرة قبل القضائية. أوال:

د، عىل لها وجود يف القانون الجديمل يعد يتحدث املرشع يف هذا القانون عىل  املرحلة اإلدارية الن هذه املرحلة مل يعد       

اعتبار أن مسطرة الترصيح بالحادثة من قبل املشغل أو املصاب أو ذوي الحقوق لدى السلطة املحلية أو الرشطة أو الدرك مل 

يعد لها وجود، بل استعاض عنها مبرحلة قبل القضائية،هذه املرحلة تتميز بعدة إجراءات، كاألخبار بالحادثة والترصيح بها 

وإيداع الشواهد الطبية وإجراء الصلح، و بالتايل سنحاول الوقوف عند كل مرحلة عىل حدى إلثارة تلك الومضات القانونية 

 املتعلقة بها.

 : اإلخبار بالحادثة (0

ساعة مقابل شهادة تتضمن بيانات تتعلق باسم  15هذا اإلخبار يكون من املصاب أو ذوي حقوقه إىل املشغل داخل اجل    

 و الضحية ومقاولة التامني، وهذا اإلخبار يكون بأي وسيلة. املشغل

ساعة التي  91ساعة بدل من  15واملستجد يف هذه النقطة هو متديد اجل إخبار املصاب للمشغل بالحادثة حيث أصبح     

 كان منصوص عليها يف القانون امللغى.

أيام مقابل وصل ونسخة من الترصيح بالحادثة وهذا  3أجل ( داخل 00إخبار املشغل للمدير اإلقليمي املكلف بالشغل )م     

 اإلخبار يكون بشتى الوسائل.

 :الترصيح بالحادثة(9

 املستجد يف هذه النقطة كالتايل:

أيام إىل مقاولة التامني مبارشة، وبالتايل مل يعد املشغل كام كان األمر يف  3ـ أصبح املشغل يرصح داخل أجل 0

 السلطة املحلية مام يعني انتهاء العمل مبسطرة الترصيح اإلداري. القانون امللغى يرصح إىل

ـ تغيري منوذج الترصيح حيث تم إعداد النموذج من قبل الوزارة املكلفة بالشغل التي عهد إليها القانون الجديد 9

 بإعداد مطبوع يتم ملئه من قبل املشغل و يوجه إىل رشكة التامني.

 جري بهذا املقتىض القانون املتعلق بالتصو الجزاء يف حالة إخالل األ    

ريح هو عدم قبول دعواه وهذا التوجه سارت عليه مختلف محاكم اململكة، مستندة يف ذلك عىل أن مقتضيات 

 هذا القانون من النظام العام، وبالتايل ال يجوز مخالفتها أو االتفاق عىل مخالفتها.
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 بحالة عدم ترصيح املشغل لألجري بالحادثة أو عدم متكينه من لكن التساؤل املطروح يف هذا الصدد يتعلق     

الشهادة التي تتضمن اسم املشغل وتاريخ وقوع الحادثة ومقاولة التامني املؤمنة، فهل يحق لألجري الترصيح 

 بنفسه والحال أن املرشع مل مينحه هذه املكنة رصاحة ؟

 الجواب: 

ذلك  لنموذج املتعلق بالترصيح بالحادثة حتى و لو مل ينص عىلـ ميكن لألجري الترصيح بنفسه من خالل مأل ا

املرشع رصاحة، الن األصل هو ترصيح املشغل لألجري بحادثة شغل، واالستثناء هو ترصيح األجري بنفسه 

 بالحادثة، لكن األجري يف هذه الحالة يكون ملزم بإثبات مادية الحادثة يف حالة منازعة املشغل يف ذلك .

 ه إثارة مسؤولية املشغل عن عدم الترصيح يف إطار قواعد املسؤولية املدنية           ـ كام ميكن

 : الشواهد الطبية(2

الجديد يف هذه النقطة أن الشواهد الطبية للمصاب أصبحت تحرر جميعها من قبل الطبيب املعالج أي بداية       

 من الشهادة األولية إىل غاية شهادة الشفاء.

هادة الشفاء أصبحت تحدد باتفاق مشرتك مع الطبيب املعالج و الخبري املنتدب من قبل رشكة كام أن ش     

التامني، ويف حالة عدم االتفاق تعني رشكة التامني خبري مختص بناء عىل اقرتاح من الطبيب املعالج للمصاب 

 والدي عليه أن يضع تقريره داخل اجل شهر من تاريخ التعني.

 ( مسطرة الصلح:1

 ا يجب التميز بها حالتني:وهن

الصلح غري قضايئ ويتم بني الضحية ورشكة التامني والثاين قضايئ يتم بني الضحية واملشغل غري     

 املؤمن.

 .الصلح غري قضايئ أ ـ 

 الجديد يف هذه املرحلة:

بصيغة لكونها جاءت  029ـ إلزامية مسطرة الصلح مبعنى أنها مل تعد كام كانت اختيارية وذلك برصاحة م

 الوجوب وذلك قبل سلوك املسطرة القضائية الن الجزاء يف حالة عدم احرتام مسطرة الصلح هو عدم القبول.
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و بالتايل أن املصاب يتوجب عليه قبل سلوك املسطرة القضائية رضورة توجيه رسالة الصلح إىل رشكة    

 يف هذه الحالة نكون أمام فرضيتنيالتامني، و 

يوما، ميكن للمصاب أو ذوي حقوقه يف حالة  21جواب رشكة التامني داخل أجلعدم : الفرضية األوىل

وفاته بسبب الحادثة طرق باب القضاء للمطالبة بالتعويض داخل أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادثة 

 .051وفق م

العروض  هموافقة مقاولة التامني عىل طلب الصلح داخل األجل ،يف هذه الحالة توجه ل :الفرضية الثانية

 .023يوما م  21يف محرر،ويتعني عىل املصاب اإلجابة داخل أجل

إذا وافق عىل العروض يوقع عىل محرض الصلح و املستجد الذي جاء به املرشع يف هذه املرحلة أنه ـ  (0

مل يعد ما يسمى باملصادقة عىل العروض أمام املحكمة إذ أصبح هذا الصلح ينجز خارج أسوار املحكمة 

 ن الرضوري املصادقة عىل اتفاق الصلح من قبل املحكمة.     ومل يعد م

ويعترب االتفاق املتعلق بالصلح املربم بني املصاب و مقاولة التأمني نهائيا وغري قابل ألي طعن أمام        

املحكمة إال يف الحالة التي يتضمن فيها مبالغ تقل عن تلك املحددة مبقتىض هذا القانون وذلك وفق 

 هذا القانون. من 022م

و يتوجب  عىل مقاولة التأمني متكني الضحية من التعويضات املضمنة مبحرض الصلح داخل أجل           

 .053درهم وفق م  31.111.11و 91.111.11تحت طائلة غرامة مالية ما بني  020يوما وفق م  21

ما مل  023يوما وفق م  21خل أجل (ـ إذا رفض املصاب العروض يتعني عليه إخبار مقاولة التأمني بذلك دا9

 تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مرشوعة.

 يوما مبثابة رفض ضمني للعروض. 21ويعترب عدم جواب املصاب أو دوي حقوقه داخل أجل         

 ب ـ الصلح القضايئ:

املحكمة ويتم هذا الصلح أمام  011و الصلح القضايئ ميكن تصوره يف حالة املشغل غري املؤمن وفق م

 االبتدائية املختصة.
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من ق م م وبالتايل فان األمر القضايئ  900فان هذا الصلح يخضع من حيت التنظيم للفصل  011وحسب م

 66بالتصالح  يكون نهائيا وال يقبل أي طعن

 و إذا كان املرشع من خالل هذا القانون اعترب محرض الصلح املربم بني املصاب و مقاولة التأمني ال يقبل   

أي طعن و هو نفس املقتىض الذي فرضه عىل األمر بالتصالح القضايئ و الحكم أو القرار، فانه يف املقابل 

جاء مبقتىض قانوين يبدو يف ظاهره مجاف للمبدء القانوين الذي يجعل الحكم أو األمر القضايئ  ال ميكن 

رق الطعن ، إذ أجاز املرشع تغيريه إال مبقتىض حكم صادر عن محكمة أعىل درجة بناء عىل طريق من ط

يف هذا القانون إمكانية تعديل محرض الصلح أو األمر القضايئ بالتصالح أو الحكم، حيث خصص لهذا 

األمر الذي يستدعي الوقوف عند هذا  031إىل املادة  039اإلجراء املسطري الجديد الباب الرابع من املادة 

 قانون اإلجراءات املغريب. املقتىض الجديد الغري املعهود تطبيقه عادة يف

 مسطرة تعديل محرض الصلح أو األمر القضايئ بالتصالح أو الحكم. 

و محرض التصالح و الحكم أو القرار الصادر بشان املصاريف و  022محرض الصلح املربم يف إطار م      

أو مؤمنه أو  غلالتعويضات ميكن تعديله بناء عىل طلب صاحب املصلحة ) املصاب أو ذوي حقوقه أو املش

 السلطة الحكومية املكلفة بالتشغيل ( وذلك يف الحاالت التالية:

 ـ عدم تقدير احتساب املصاريف والتعويضات بشكل جيد.0    

 ـ حالة وجود خطا مادي.9    

 ـ يقدم طلب التعديل داخل اجل شهر املوايل لتاريخ أداء املصاريف و التعويضات.

أو مؤمنه وذلك بعد إشعار املصاب أو ذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة مع  ـ نفس األجل بالنسبة للمشغل

 اإلشعار بالتوصل.

ـ يف حالة انرصام ذلك األجل ميكن لألطراف إتباع املسطرة القضائية داخل األجل املنصوص عليه يف املادة 

 سنة. 03وهو  032

                                                           
التي تنص على ان "القاضي يجري محاولة تصالح بين  411نظمت محاولة الصلح في المسطرة المدنية بمقتضى الفصول  - 66

 االطراف قبل البث في القضية "
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 .ثانيا: املرحلة القضائية         

 ة عىل خالف املرحلة األوىل لكونها تتم داخل أسوار املحكمة و هذه املرحل              

 بالتايل ما هي أهم املستجدات أو نقط الضوء التي جاءت يف هذه املرحلة ؟      

إلزامية االعتامد عىل منوذج الترصيح املعد من قبل السلطة الحكومية املكلفة بالشغل، وهذا املقتىض أصبح   (0

لنموذج املعد من قبل السلطة الحكومية املكلفة بالشغل، ومختلف املحاكم سارت يف يلزم عىل املصاب احرتام ا

 اتجاه إلزامية احرتام هذا املقتىض الترشيعي 

(، وهذا املقتىض 025يوما عىل الرسالة املوجهة إىل املؤمنة.)م 21إلزامية احرتام مسطرة الصلح وانتظار مرور أجل  (9

حيث كانت مسطرة الصلح اختيارية و ليس لها طابع إلزامي و ال تؤثر  عىل خالف ما كان يف القانون امللغى

 .67عىل صحة الدعوى

ومعنى ذلك أن املحكمة مل  11/19/0212حذف املقتضيات املتعلقة بالبحث التي كان منصوص عليها يف ظهري   (2

،لكن متى املصابتعد ملزمة بإجراء بحث مع املصاب، و بالتايل أصبح بإمكانها أن تبث دون استدعاء الطرف 

تبني لها إمكانية إجراء البحث يف إطار سلطتها التقديرية ميكن لها إجرائه خاصة يف حالة املنازعة يف مادية 

 الحادثة أو املنازعة يف الضامن من قبل املشغل أو مقاولة التأمني.

فاء املدىل شهادة  الش عدم تنظيم هذا القانون للخربة مبعنى أصبحت املحكمة لها كامل الصالحية يف اعتامد  (1

 بها دون اللجوء إىل الخربة 

املتعلق بطريقة احتساب التعويضات اليومية  0212حافظ هذا القانون عىل نفس املقتضيات التي كانت يف ظهري  (3

 والتعويض عن العجز الكيل املؤقت وعن اإليراد.

 أهم مستجد يف مسطرة التعويض يف إطار دعوى اإليراد التكمييل. (1

 أهم مقتىض يف هذا اإلطار يتعلق بحق املصاب يف توجه الدعوى املتعلقة               

 التعويض يف إطار الحق العام دون انتظار تقادم مسطرة الشغل  أو انتهائها رشيطة:       

 .05.09عدم سلوك  املصاب ملسطرة الصلح يف إطار أحكام القانون  (0

 عدم وجود دعوى تتعلق بحادثة الشغل. (9

 

                                                           
ى تستند على الشهادة الطبية  وتعتبر التصريح بالحادثة غير إلزامي وهو األمر الذي يتضح كانت المحاكم بمناسبة تطبيق القانون الملغ - 67

و الذي جاء فيه "و حيث تبين للمحكمة أثناء المداولة من  6554ماي  64بتاريخ  6431من القرار الصادر عن محكمة االستئناف بمراكش عدد 

طرف الدكتور ع.ز المعتمدة من طرف الضحية أن هذا األخير أحيل على الطبيب  مراجعة وثائق الملف خاصة الشهادة الطبية المحررة من

لفي االمذكور متن طرف التأمين النصر، وبالتالي فمادية الحادث، ال نزاع فيه، ويبقى التصريح بالحادث مجرد إجراء إداري..." عبد اللطيف الخ

 . 445ص  4116االجتهاد القضلئي في المادة االجتماعية الطبعة األولى 
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وبالتايل تم التخلص من املقتىض القانوين الذي كان يلزم عىل املصاب يف حالة اقرتان حادثة شغل بحادثة الطريق         

رضورة سلوك مسطرة الشغل باعتبارها من النظام العام أو انتظار تقادمها لتوجيه الدعوى يف مواجهة الغري املتسبب يف 

 .011يه يف املادة  الحادثة ، وهذا املقتىض الجديد تم التنصيص عل

                                خالصة القول                                                                 

من خالل الومضات القانونية التي تطرقنا إليها يتضح عىل أن املرشع املغريب اعتمد مقتضيات قانونية جديدة غايته      

ة أمام املصاب يف حادثة شغل قصد الحصول عىل تعويض يف أجل قريب، لكن يف املقابل تشدد يف ذلك تبسيط املسطر 

يف بعض اإلجراءات املسطرية واعتربها إلزامية  كمسطرة الصلح و إلزام املصاب بالحصول عىل امللف الطبي كمن طبيب 

لدائم لعجز الكيل املؤقت و الجزيئ امعالج واحد، األمر الذي يجعل املصاب يف بعض الحاالت مضطرا إىل قبول نسب ا

حتى و لو مل يكن راضيا عىل تلك النسب، األمر الذي يجعل هذه املقتضيات تحد من تلك الحامية التي أرادها املرشع 

 للمصاب من هذا القانون  

 

  



 

 

 9102 وليوزي 46دد ــالع

41 

 املينائية واملرافق السفن ألمن الدولية املدونة يف دراسة

 
 

 السفينة  مسؤولية المجهز الناشئة عن استغالل

 
 

 دكتور في الحقوق

 

 :   مةدمق

لقد عرف ميدان املالحة البحرية منوا ملحوظا ناتجا عن التحوالت الكبرية التي طرأت عىل املعامالت 

التجارية العاملية والتي كان لها أثر ايجايب عىل املركز القانوين للسفينة باعتبارها تشكل وسيلة رئيسية يف مجال 

صية، ية والتقصريية املرتتبة عىل مجهزها عن اخطائه الشخدتجارة البحرية، وعىل طبيعة ومدى املسؤولية التعاقال

مساءلته بصفته و وعن االخطاء الضارة بالغري التي يرتكبها أفراد الطاقم املالحي العاملني يف خدمة السفينة من جهة، 

 رسا للسفينة التي تعد من االشياء من جهة أخرى .اح

اص سواء كان لخفاذا كان املجهز هو الشخص الذي يقوم باستغالل السفينة بنسفه ولحسابه ا ،وعليه

وجيه للطاقم املالحي والت شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، ويتمتع من أجل ذلك، بالسلطة الفعلية يف مجال الرقابة 

فإنه مل يعد هناك ما  ،ملالحية والتجارية للسفينةمن ربان ومالحني، ومامرسته لسائر الصالحيات املرتبطة باالدارة ا

قد اصبحت  ةذه االخري مادامت ه يربر ربط استغالل السفينة مببدا امللكية، واعتبار املجهز   متضامنا مع مالك السفينة،

ملرشع ا املستأجر لها وتحت حراسته الفعلية، وانقطاع أية سلطة للاملك عليها، مع االشارة إىل أن زعهدة املجه  يف 

من  092دود ماهو مفروض عليه من التزامات وفق الفصل حعندما قرر مساءلة املجهز بالتضامن مع املالك يف 

نة هو الذي يظن أن مالك السفي ةحامية حقوق الغري حسن الني ،القانون البحري املغريب كان يهدف من وراء ذلك

امكان املرشع ببه الخاص، اذ الها لحس هز الذي أصبح مستغالمنه إىل املج هة والتوجيبتقال سلطة الرقاناملجهز رغم ا

تفاديا لهذا االشكال الزام الطرفني باشهار عقد االيجار بقيده يف سجل السفينة خصوصا أن"فرضية هدر الحامية 

ة مسؤولي ينظرا لكون عقود التأمني أصبحت تغط جود تعد متوقعة الو ملالتي يجب أن تقرر لصالح الغري حسن النية 

 .(68)"ألداءاملجهز، وبالتايل يحل املؤمن محله يف ا

 بدون شك عند التعديل املرتقب لنصوص  وتجاوزا لهذه القضية التي سيعمل املرشع عىل تداركها 

ذا كانت مسؤولية املجهز تختلف يف رشوطها ووسائل إ القانون البحري، فانه يكون من الجائز أن نتساءل حول ما 

   ويض سؤولية القواعد العامة التي تستلزم تعاملهذه  وهل تطبق عىل  ،سؤولية حارس اليشءدفعها عن رشوط ودفع م

                                                           

 .641ص:6595منشورات عكاظ،  -6د. ادريس الضحاك: قانون المالحة البحرية الخاصة بالمغرب، ط  -68 
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الرضر  قواعد خاصة ويكون فيها التعويض عن اهمالغري املترضر تعويضا كامال، أم أنها تعترب مسؤولية محدودة تنظ

 . ؟محددا تحديدا عينيا وغري خاضع للسلطة التقدير ية للقايض

لة بحث مسؤولية مجهز السفينة عن أخطائه الشخصية، وعن أخطاء تابعيه الذين ويف اطار محاو 

هذا البحث إىل   م سوكذلك عن املسؤولية املرتتبة عليه بصفته حارسا للسفينة، سنق  ون الطاقم املالحي، ليشك

دى هذه املسؤولية ني، نتطرق يف الفقرة االوىل إىل اساس مسؤولية املجهز، ونخصص الفقرة الثانية ملنتفقرتني اث

 وطرق تحديدها.

 .: أساس مسؤولية مجهز السفينةالفقرة االوىل

 

د يكون عليه فق، و كل خطأ يرتتب عنه رضر، يتحمل مرتكبه تعويض املترضرأن من القواعد العامة 

نص قانوين  التعويض سواء كانت تلك القاعدة مستمدة من أمصدر املسؤولية مرتبطا بالقواعد القانونية التي تقرر مبد

 رلرض ا   قصد به السبب الذي يجعل القانون يلزم شخصا معينا بتعويض يقد فأما اساس املسؤولية . أو اجتهاد قضايئ

ىل بيان املسؤولية ع البحثساس مسؤولية مجهز السفينة، سنقترص يف هذا أل دي تصويف اطار ال .الذي أحدثه للغري

ؤولية عن غل فيها السفن العادية دون الخوض يف مجال املسستت تيوال التقليديةرية اباملالحة التج التي تتعلق 

ة مكمية ضخ نمولة هائلة تستطيع شححاالرضار الناجمة عن السفن املتطورة التي تسري بالطاقة النووية أو ذات 

 حتى اآلن ةيوية والذرية ...الخ بحيث مل تتمكن االتفاقيات الدولكياممن السلع والبضائع الخطرية كاملواد البيرتو 

وذلك  ،جهزي هذا النوع من السفنمبات يف مجال مسؤولية ثتسم باالستقرار والتمن  وضع قواعد قانونية جديدة 

مام . ن العمالقةفسامة الخطورة التي تشكلها هذه السجنتيجة تعارض املصالح، وتغايض بعض الدول الشاحنة عن 

 الصعيد الدويل قد يبدو بعيد املنال. عىل هيؤكد أن تطوير القانون البحري وتوحيد قواعد

سرنكز عىل املسؤولية التقصريية للمجهز القامئة عىل الخطأ الشخيص  وانطالقا من هذه املالحظة،

 (. اية عىل الخطأ املفرتض )ثانينالتقصريية املب تهكام سنعمل عىل بيان مسؤولي ،)أوال(

 لشخيصنية عىل الخطأ اب: مسؤولية املجهز التقصريية املأوال

 :املقصود من الخطأ الشخيص -1

 

من و من قانون االلتزامات والعقود عىل أن:"كل فعل ارتكبه االنسان عن بينة واختيار  00تنص املادة 

ت أن ذلك الفعل ذا ثبإ دث رضرا ماديا أو معنويا للغري ألزم مرتكبه بتعويض هذا الرضر حغري أن  يسمح به القانون فأ 

 ول الرضر".هو السبب املبارش يف حص

د لتزاماته التعاقدية التي  يكون مصدرها  العقإخالل بإل أن املجهز اليسأل عن ا من هذا النص يستفادو

 لتزام الذي أخل به مصدره العمل غري املرشوع. إلذا كان اإ فحسب، وامنا يسأل مسؤولية تقصريية 

خطأ  مة للمسؤولية كلام ارتكبوعىل هذا االساس، فقد تتحقق مسؤولية املجهز بناء عىل القواعد العا

رشط أن توجد هناك عالقة سببية بني الخطأ والرضر سواء كان الخطأ املحدث للرضر بشخصيا نتج عنه رضر للغري 

  ال قانونيا خالشكل ايالذي  الخطأ وقوع اذ اليكفي لقيام املسؤولية التقصريية ،املهديا أو باال قصوجسيام، أ سريا ي
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تام غري، واال كانت املسؤولية منتفية. ذلك أن انتفاء الرضر يؤدي حللعىل هذا الخطأ رضر  فقط، بل البد أن يرتتب

 إىل انتفاء مسؤولية مرتكب العمل الضار.

 

 9 - الرشوط املوجبة للمسؤولية الشخصية:

 

وذلك عمال باملقتضيات  (69)"اشرتط املرشع لتحقق مسؤولية مرتكب العمل الضار وقوع رضر للغري"  

من قانون االلتزامات والعقود التي تنص عىل أن:"كل شخص مسؤول عن الرضر املعنوي  05ة يف املادة الوارد

 يف حصول هو السبب املبارش أأيضا، ذلك عندما يثبت أن هذا الخط ئهواملادي الذى احدثه ال بفعله فقط، ولكن بخط

 الرضر...".

هامل القيام ببعض إء استغالله للسفينة أما بأثنا ويستنتج من ذلك، أن املجهز الذي يرتكب خطأ شخصيا 

يف حالة التجعلها  ر وهيبحاالعامل التي يتطلبها حسن هذا االستغالل، كعدم تجهيز السفينة تجهيزا كافيا وتركها ت

ينة ن مجهز السفو بهها يكاش اففي هذه الحالة وم ،لحاق الرضر بالغريإمام يؤدي إىل  ،صالحة للمالحة ...الخ

 هامله وتقصريه.إيف ارضار الغري مسؤوال عن خطئه الشخيص املرتتب عن   املسببة 

 ايئجينشأ الرضر عن خطئه أو عن حادث ف   وتلزم االشارة إىل أنه ينبغي عىل الشخص املترضر مامل 

هذا الرضر باستعامل جميع طرق االثبات  ثالشخيص الذي أدى إىل حدو  إعبء اثبات الخط  أو قوة قاهرة، تحمل 

 قامة الدليل عىل واقعة مادية.إمر يتعلق بأل ان أل 

إىل االستناد  إحيان التي يعحز فيها عن اثبات الخطأل ظ أن املترضر قد يلجأ يف كثري من احغري أنه يال 

قلب يف  هطبق عىل استغالل السفينة، وذلك محاولة منناملفرتض الناتح عن استغالل االشياء وهو ما ي إعىل الخط

 ام الخطأ مفرتضا.دثبات ماإل عفاءه من عناء اإ ق املجهز حتى يضمن تعىل عا هلعجعبء االثبات و 

 

 ثانيا: مسؤولية املجهز التقصريية املبنية عىل الخطإ املفرتض:

 

ملسؤولية ر او الشخيص العادي كأساس لبعض ص عاد فكرة الخطـا بلقد درج الفقه والقضاء عىل است

تابعيه،  اءخطأ ن شياء، ومنها مسؤولية املتبوع عاأل شئة عن فعل الغري أو التقصريية غري الشخصية، أي املسؤولية النا

فعال تابعيه أ فاعتمد عىل فكرة الخطأ املفرتض الذي يتجىل يف مسؤولية املتبوع عن  ،ومسؤولية حارس اليشء

بحيث  ،ةاسمفرتض يف الحر  إء يف خطيشويف مسؤولية حارس ال .أو يف سوء الرقابة والتوجيه لخطأه يف االختيار

 إبات عدم وجود الخطثإل  هاتني الصورتني للمسؤولية أن يقيم الدليل العكيس يفيجوز للمتبوع أو حارس اليشء  ال

عة ال ميكن ت عىل قرينة قاطبني دذلك لكون املسؤولية يف هذه الحالة ق ههامل عنإاملفرتض ونفي أي تقصري أو 

 ها بالدليل العكىس.دفع

                                                           
 - د-مامون الكزبري: نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربية، ج 6 ،ط 4 -مطبعة النجاح الجديدة، 6514  ص: 69.459
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صريي تعترب التق  إقف الفقه والقضاء معا عىل أن املسؤولية الناجمة عن الخطيف هذا املجال، استقر مو و 

 مسؤولية مفرتضة افرتاضا قانونيا اليقبل اثبات العكس سواء تعلق االمر مبسؤولية املتبوع عن افعال تابعيه التي أصبح

 إ(، وعىل أساس الخط0ة والتوحيه )يف الرقاب إمنا بالخطإ يف اختيار التابع، و  إيعتمد فيها بالدرجة االوىل ال بالخط

 (.9ل العناية الخاصة يف الحراسة بالنسبة ملسؤولية حارس اليشء)ذاملفرتض يف الرقابة وعدم ب

 

 0 - مسؤولية املجهز عن أ خطاء تابعيه:

 

ذا كانت املسؤولية التقصريية يف النظرية الشخصية تقوم عىل أساس الخطأ  الرتباط ذلك بسلوك إ 

عية أو املادية، املوضو   انتفاء هذا الخطأ يؤدي حتام إىل انتفاء املسؤولية، فإن النظرية         أن و ، الشخص املسؤول

مبارشته  ثناءأ  ستندة عىل فكرة " أن من يصيب الغري برضر ما،مغري،  رضر اللة عىل ايبخالف ذلك، تقيم املسؤول

. (70)دوره "ور خطأ منه أو عدم صصدالنظر  عن   ض به بغ هلحقأ لنشاطه، يستلزم بتعويض املرضور عن الرضر الذي 

 ه النظرية مفرتضا وغري قابل الثبات العكس.ذاذ يعترب الخطأ القصدي عند اتباع ه

وقد أخذ الفقه بهذا االتجاه مع التأكيد عىل أن القاعدة القانونية الخاصة مبسؤولية املتبوع عن اعامل 

بذلك أن تعطى لهذه املسؤولية  ، ورفض (71)ضوعيا وليس قاعدة اثبات"وضوعية تقرر حكام مو م التابع" تعد قاعدة 

و التابع ه أية صفة ذاتية مستندة عىل الخطأ الشخيص، واعتربها مسؤولية غري شخصية ناتجة عن فعل الغري الذي 

 ليه أو بسببها يف عالقة تبعية باملتبوع.إوالذي يوجد أثناء قيامه بالخدمة املوكولة 

من القانون االلتزامات والعقود عىل  53بدوره نفس االتجاه، ملا أقر يف الفصل  يبع املغر وقد سلك املرش 

ر الذي سؤوال أيضا عن الرض مه فحسب، ولكن يكون لاليكون الشخص مسؤوال عن الرضر الذي يحدثه بفع"أنه:

 هم يف عهدته". الذين يحدثه االشخاص

ض أنه ائه الشخصية التي ارتكبها أو التي يفرت خطويتبني من هذا النص أن مجهز السفينة اليسأل عن ا

 (.72) أشخاص اخرون باعتبارهم تابعني له " التي يرتكبها اءارتكبها، وامنا يتحمل كذلك" مسؤولية اخرى عن االخط

غري أثناء تأديتهم ه للو هز بصفته تابعا تفادي املسؤولية عن الرضر الذي يحدثه تابعجفال يستطيع امل

ىل أنه قام ع ربان وسائر أفراد الطاقم املالحي العاملني بالسفينة اال باقامة الدليل   بها اليهم من للخدمة املعهود 

بواجبه عىل أكمل وجه واملتمثل يف مراقبة وتوجيه تابعيه.ويستلزم ذلك، أن يكون متوفرا عىل السلطة الالزمة 

والتوجيه رقابة ها "وال  يشرتط أن يبارش املتبوع حق العىل تنفيذالصدار االوامر لتابعيه وتوجيه عملهم، وسلطة الرقابة 

ذلك الن عالقة املجهز بالربان . (73)من الناحية الفنية، بل يكفي أن يبارش هذه الرقابة والتوجيه من الناحية االدارية"

ية، الن الربان دخرج عنها يف االحوال العاتبط التابع باملتبوع، اال أنها ر التي ال تختلف مبدئيا عن العالقة التي ت

                                                           

مقارنة بين القانون المصري  -وجهة نظر في اتخاذ الخطأ أساس للمسؤولية التقصيرية غير الشخصية د. نزيه محمد الصادق المهدي:  -70 

 .19، ص:6511 - 4المجلة المغربية للقانون والسياسة واالقتصاد، عدد:  -والمغربي 

 .931ص:  - 6515الصدة: مصادر االلتزام،  جد. عبدالمنعم فر  -71 

 .614ص:  - 6595، اظ، متشودات عك6ط  -ة البحرية الخاصة بالمغرب اك،قانون المالحح.ادريس الضد -72 

 .391، ص:6514 - 4ط  - 6ظرية االلتزامات في ضوء  قانون االلتزامات والعقود المغربي، ج نمأمون الكزبري:   د. -73 
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طرأ عىل وسائل االتصال من تطور كبري، فانه مايزال محتفظا مبوقف قوي ورئييس ميكنه من اتخاذ العديد  ارغم م

من القرارات الهامة تقتضيها مصلحة السفينة بعيدا عن توجيهات املجهز، باالضافة إىل ما يتمتع به بحكم القانون 

 هذا االخري. ةوافقمعن املجهز، ميارسها بدون  من سلطات وصالحيات واسعة بوصفه وكيال

 له أن يقوم ببعض االعامل التي تتجاوز امويف هذا االطار، يجوز له أن يربم بعض العقود مع الغري، ك

صالحيته كوكيل عادي، ومع ذلك تدخل ضمن اختصاصاته كربان للسفينة، ويسأل عنها املجهز وفق ما يقيض به 

وكالته  تعاقد بصفته وكيال ويف حدودي" الوكيل الذي :زامات والعقود الذي ينص عىل أنمن قانون االلت 290الفصل 

 عىل املوكل". لهوالء الرجوع اال غا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم، وال يسو ييتحمل شخص ال

الك م"يكون :من القانون البحري املغريب الذي نص عىل أنه 091وقد اكد عىل هذه االحكام الفصل 

شخصيا...عن االلتزامات التي تنشأ عن االفعال املنجزة املربمة من طرف الربان داخل مامرسته  فينة مسؤوالالس

ني واملرشد وعن ن الربان واملالحعتصدر  التي صالحياتة القانونية. كام يكون مسؤوال أيضا عن الترصفات واالخطاءل

 .خر يوجد يف خدمة السفينة"آ كل شخص 

السابق  53ك من املقتضيات الواردة يف الفقرة الثالثة من الفصل لوص، وكذ ويستفاد من هذه النص

ه خدامهم ثم يسألون عن الرضر الذي يحدحهوالتي جاء فيها:"املخدومون ومن يكلفون غريهم برعاية مصال ،الذكر

ا للعالقة ر أن املحهز يكون مسؤوال مسؤولية تقصريية وذلك نظ ،ومأمورهم يف اداء الوظائف التي شغلوهم فيها"

مجال  حي العامل يف خدمة السفينة من جهة، وملا يثبت له من سلطة فعلية يفال التعبية التي تربطه بأفراد الطاقم امل

 ثايل احدا يضفالرقابة والتوجيه عىل تابعيه من جهة أخرى، وخصوصا عندما يقوم أحد أفراد الطاقم بارتكاب خطأ ي

سؤولية م"يف هذه الحدود وحدها يعترب االساس الذي تبنى عليه  بها بالسفينة، اذرضر بالغري أثناء أداء الخدمة أو بسب

. وذلك رغم اختالف (74)امتدادا لشخصية املتبوع..." ،ضامنا  ا االساس خطأ مفرتضا أو ذاملتبوع قامئا سواء كان ه

فرتض وأقامها فكرة الخطأ امل جهز عن اعامل تابعيه، فهناك من جرد مسؤولية املتبوع منديد مسؤولية املحالفقه يف ت

 مل التبعة، وهناك من أقامها عىل اساس فكرة الضامن.تحعىل فكرة تبعة املخاطر و 

ب، ائصلفرتض" هو الرأي اي الذي يبني مسؤولية املتبوع عن فكرة الخطأ املأ وعىل أي حال، يبقى الر 

كفي ي، بحيث (75)بل بالخطأ يف الرقابة والتوجيه"عىل أن يكون االعتامد بالدرجة االوىل ال بالخطأ يف اختيار التابع، 

ها وبني الخطأ ءوكول إىل التابع ادااملمة دالخ لتحقيق مسؤولية املجهز أن توجد هناك رابطة سببية ورابطة تالزم بني

اب صالذي نجم عنه الرضر للغري، اذ اليستطيع املجهز نفي املسؤولية امللقاة عىل عائقة اال باثبات أن الرضر الذي أ 

ي اليد للتابع فيه كام لو وقع نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجايئ، أو نتيجة خطأ املرضور  نباملرضور امنا كان لسبب اج

 ها الربان أو الطاقم املالحي العاملبرتكيالتي  اءنفسه، مع االشارة إىل ان املجهز ال يكون مسؤوال عن االخط

 عامل املوكولة اليهم أو بسببها.عالقة بأداء اال  ةأيلها التي ليست و بالسفينة 

 

 :مسؤولية املجهز بصفته حارسا للسفينة - 9

                                                           

 .6691،ص. 6513النهضة العربية،، نشر دار 6ج  -مصادر االلتزام  -. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني د -74 
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االلتزامات والعقود عىل أن:"كل شخص يسأل عن الرضر الحاصل من  قانون من 55ينص الفصل 

 االشياء التي يف حراسته، اذا تبني أن هذه االشياء هي السبب املبارش للرضر، وذلك مامل يثبت:

 كان رضوريا ملنع الرضر.أنه فعل ما - 0

 ، أو لخطأ املترضر.قاهرة ن الرضر يرجع اما لحادث فجايئ، أو قاهرةوأ  - 9 

املسؤولية  إويتبني من هذه املقتضيات أن املرشع املغريب عىل غرار املرشع الفرنيس قد أخذ مببد

ع تحت حراسته يسببه اليشء الواقواعترب حارس االشياء غري الحية مسؤوال بحكم القانون عن الرضر الذي  املفرتضة،

مه بواجب ا مبجرد أن يثبت الحارس قياه، وال دفعللغري عىل اساس قرينة قاطعة اليجوز اثباتها بالدليل العكيس

الرقابة عىل الوجه االكمل، بل ال بد له حتى يتخلص من هذه املسؤولية أن يقيم الدليل عىل أن الرضر الذي اصاب 

أ ث الفجايئ، أو خطأ املرضور نفسه، أو خطدأو الحا ،يد له فيه، مثل القوة القاهرة ال املرضور يرجع لسبب أجني

 الغري.

 سؤولية عن نفسه،املدفع ي"ويجب التنبيه إىل أن حارس اليشء يف الترشيع املغريب، ال يكفي منه حتى 

 عيرشكل من الت فرنيس، أو يفد له فيه، كام هو الحال يف الترشيع اليي ال باجن بوقوع الرضر كان بسبأن أن يثبت 

 نه فعل ماكان رضوريا ملنع الرضر، وثانيهام أن الرضر يرجعأ سوري بل البد له أن يثبت أمرين: أولهها الاملرصي و 

 .(76)د له فيه"يي ال بلسبب اجن

يطلب من الحارس عدم ارتكاب خطأ، بل   "اليكفي أن  ويف هذا االطار، أكد املجلس االعىل أنه:

 .(77)الحادث"  تفرضها الظروف لتجنب  ةحتيطات خاصإ  ذه القيام بفعل ايجايب أو اتخامن باملطلو 

مرار تقها باسطلب عناية خاصة ملا يرافتتويتضح من ذلك، أنه مادامت السفينة تعترب من االشياء الجامدة، 

ض يف طأ مفرت ل مسؤولية تقصريية عن الرضر الناجم عن استغاللها عىل أساس خأ سياملجهز  من أخطاء، فإن 

ينة ليثبت ناتج عن عمل ايجايب يف جانب السف الرضر أن تي اثبات، بل يكفي املترضر أن يثبأل جانبه غري قابل 

القاهرة أو الحادث   القوةامثبات رشطني رئيسيني، أولهإمنها اال ب امميكن اعفاؤه ال اللذين مسؤولية املالك أو املجهز

ي اذا كانت لهام صفة القوة القاهرة، وثانيهام أن يثبت أنه قام بفعل عمل بجنأ و فعل أ و خطأ الضحية أ الفجايئ 

 .(78)رضوري لتاليف وقوع الحادث الذي نتج عنه الرضر"

حارس املجهز ومسؤولية حارس اليشء الاملرشع املغريب عندما أقر مسؤولية  نومن خالل ذلك، يبدو أ 

ا املجال، مها يف هذاحكأ عتمد عىل يقا والتي تعترب قاعدة عامة التي متت االشارة اليها ساب 55بصفة عامة يف املادة 

وذلك لعدم ورود أي نص خاص يف القانون البحري يبني طبيعة هذه املسؤولية وطرق اثباتها تجاه مجهز السفينة، 

ز و ترب القرينة التي بنيت عليها مسؤولية حارس اليشء قرينة قاطعة ال يجعفقد أبدى عن تشدده الواضح حينام ا
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ثبت قيامه أن ي ي. وعالوة عىل ذلك، يلزم القضاء الحارسبللحارس دفعها اال اذا أثبت أن الرضر يرجع لسبب اجن

 بكل ماهو رضوري ملنع وقوع الرضر.

 أاض الخطرت االستطاعة" رغم ان اف" ومن أجل ذلك، يلزمه باثبات فعل كل ما "يف االمكان"ويف

 لرضر.في باثبات السبب االجني لنتالتقصريي ي

ري بعد أو بفعل ماهو رضو  أسيسا عىل ذلك، فانه قد يكون من العبث مطالبة الحارس "بنفي الخطأ وت 

ب ننا لو ألزمناه بذلك لكانت النتيجة املنطقية هي بقاء الخطأ مفرتضا بعد ثبوت السبأل ي. نبأن أثبت السبب االج

حارس  املتفق عليها بشأن مسؤولية ئرضا مع املبادال سند له من الفقه واالجتهاد، ويعترب متعا جني، وهذا ماأل ا

ليه إ بذلك قرينة املسؤولية، الميكن أن يسأل اال اذا نسب ىونفنبي ت السبب االجبذي اثالاالشياء... فالحارس 

 .(79)قصري محدد سبق أو رافق السبب االجنبي وعجز عن نفيه"تهامل أو إ

ثبات إنه بنفي املسؤولية عيسبة لحارس اليشء حينام بالن األمرجهز السفينة كام هو فموعىل أي حال، 

 ليه أصال. إنه ينفي انعدام الخطأ املنسوب إي فنبأن الرضر ناتج عن السبب االج

 اص من القول بانعقاد مسؤوليةنم للخطأ االجني، فال فقق أو مرابخر مستقل ساآ ذا وجد سبب إ "أما 

 اء الخطأ عنه سواء كانفجني يؤدي إىل انتأل سبب الليشء لذلك أن اثبات حارس ا، (80)املجهز يف هذه الحدود"

 ا أو مفرتضا، وبالتايل يؤدي إىل هدم املسؤولية التقصريية سواء كانت شخصية أو موضوعية.يشخص

خلص إىل أنه اذا كانت االعتبارات االجتامعية والرغبة يف حامية املرضور قد لعبت دورها يف التأثري نو 

اضه للمسؤولية مبارشة فرت بإنصافه إ بيده، بغية  ذخأل ىل جانبه واودفعت باملرشع للوقوف إ ،نيةعىل االعتبارات القانو 

سؤولية هو املسؤول االصيل عن م ن الحارس ليس يف الحقيقةأل الخطأ  عىل الحارس، فإن ذلك مل يقض عىل فكرة

"ولهذا  ،هجة خطأ ىل الغري املرضور نتيأصلية ونهائية، بل له أن يتخلص منها بالرجوع بعد ذلك عىل التابع مبا دفعه إ

 ق التوسع يفيه من ناحية أخرى عن طرأ ال عن خطإ ميكن حامية املرضور من ناحية، وعدم مسؤولية الشخص 

تأمني وتعميمه عىل مختلف صور املسؤولية عن فعل الغري واالشياء، فيحتفظ يف نفس الوقت بحق املرضور يف ال

 .(81)عد العامة"ثبات طبقا للقواإل سؤولية قامئة عىل فكرة الخطأ العادي الواجب االحصول عىل التعويض مع بقاء امل

أن استبعاد الخطأ املفرتض من نطاق اثبات املسؤولية ان كان تصوره ممكنا  ،يبدو يف رأينا هغري أن

من الصعب الجزم  د يكوننه قإاملنظمة للمسؤولية الشخصية التقصريية يف القانون العادي، ف ةبالنسبة للقواعد العام

ملترضر املقررة بقواعد خاصة يف القانون البحري عىل الخصوص، ذلك أن او املفرتضة  التقصريية يف املسؤولية لكذ ب

عة مخاطر خطاء الشخصية العادية نظرا لطبيأل ثبات الخطأ ولو كان من اإ مكانياته املحدودة إعتامدا عىل إ يستطيع  ال

م عن ذلك من جة املصاحبة بشكل دائم للمالحة التجارية البحرية، وما قد يناالبحر من جهة، وللصعوبات الكثري 
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مشاكل يف ما يتعلق بالتحديد الحقيقي ملبلغ التأمني عن الرضر لعدم التعرف عن حجم االرضار مسبقا يف املسؤولية 

لقانون البحري لقيامها  ااملسؤولية املفرتضة املحددة يف فالعادي الواجب االثبات، بخال  أالشخصية املبنية عىل الخط

 لقواعد ملزمة خاصة من جهة أخرى. وخضوعها ،عىل خطأ مفرتض

  مسؤولية املحهز وطرق تحديدها نطاق: الفقرة الثانية

سه ولحسابه فل السفينة بنغكل شخص يست ولقد سبق أن أوضحنا أن املجهز يف القانون البحري ه

مكرر من القانون البحري املغريب عىل أنه  013طار، نص  الفصل يف هذا اال و  .لها أم ال االخاص سواء كان مالك

:"يعترب كمجهز البواخر كل شخص ذاتيا كان أو معنويا يتصدى إىل استغالل باخرة سواء كانت هذه الباخرة عىل 

 كل مابملكه أم ال"، بحيث يتوىل مالك السفينة تجهيزها واستغاللها بنفسه، وقد يؤجرها للغري الذي يقوم بتزويدها 

 .(82)"وحينئذ يكون املستأجر هو مجهز السفينة"  يلزم لتصبح صالحة لالستغالل البحري،

وقد أكد الفقه بدوره عىل عدم وجود أي ارتباط حتمي بني املالك واملجهز بعدما تنتقل اليه االدارة البحرية 

كون رضوريا ربط لحسابه "دون أن ي للسفينة مبينا بأن املجهز هو الشخص الذي يقوم باستغالل السفينة والتجارية

املالك  أو مؤجرا، وقد يكون اذ يظهر كذلك يف مواجهة الغري سواء أكان مالكإ امللكية...  أاستغالل السفينة مببد

 .(83)احيانا يف ذات الوقت ربان السفينة ويتحمل نفس املسؤوليات املقررة للمجهز املالك" 

الشخصية التي تقع منه خالل الرحلة أو  اءؤوال عن االخطساس، يكون مجهز السفينة مسأل وعىل هذا ا

 ؤولية الكاملةلسائر الديون املرتتبة عليه عىل أساس املس الرسالة البحرية يف ذمته املالية كلها والتي تعترب ضامنة

 ووفقا للقواعد العامة.

تعلق فيام ية د العامغري أن املرشع البحري قد خرج عىل هذه االحكام واملباديء التي تقررها القواع 

ويف نفس  ،املسؤولية الشخصية املحددة مبينا لنطاقها ومداها )أوال( دإفأسسها عىل مب، مبسؤولية مجهز السفينة

 .(الوقت عمل وضع طريقة معينة لتحديدها مبقتىض نصوص قانونية )ثانيا

 : نطاق املسؤولية املحددة للمجهزأوال

ون  مسؤولية كاملة ومطلقة وفق ما تقيض به القواعد العامة للقانصل أن مجهز السفينة يعترب مسؤوالأل ا 

عن االخطاء التي يرتكبها وينجم عنها رضر للغري سواء كانت عقدية ناتجة عن اخالله برشط من رشوط العقد، أو 

 ا بالغري.م يف الحاق رضر تتسبب ةتقصريي

قته أو يقوم بها الربان بناء عىل موافويكون كذلك مسؤوال عن الترصفات وااللتزامات التعاقدية التي 

وعليه فإن املجهز . (84)ديدها"حذ تكون املسؤولية يف هذه الحالة مسؤولية مطلقة وال يجوز تإ "، باذن خاص منه

يعترب مسؤوال عن اخطائه الشخصية التي تقع منه أثناء الرحلة البحرية، ويلزم بالتعويض عن الرضر الذي تسبب فيه 

 ا.هال يف ذمته املالية جميعللغري تعويضا كام
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مجهز عن لصيب به الغري والناتج عن االخطاء الشخصية لأ ويتم تقدير التعويض عن الرضر الذي  

وما فاته من كسب مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة أثناء تقدير هذه  الخسارة الحقيقية التي لحقت به،

 املدين  أو تدليسه. إالتعويضات حسب خط

الربان وأفراد الطاقم املالحي الذين يوجدون يف خدمة  إصيا كذلك، عن أعامل أو خطكام يسأل شخ

 يف هذه الحالة محدودة وفق مبلغ معني بنصوص قانونية. تهمسؤولي السفينة، وتكون

كام  ،(0ويف هذا املجال، سنعمل عىل بيان االشخاص الذين لهم الحق يف تحديد هذه املسؤولية )

 (.9ي تحدد عنها املسؤولية )سنعرض لاللتزامات الت

 

 0- االشخاص الذين لهم الحق يف تحديد املسؤولية: 

 

 يكون مالك السفينة مسؤوال شخصيا يف حدود"من القانون البحري املغريب عىل أنه:  091ينص الفصل 

لذي ليس مبالك "املجهز ا : من نفس القانون عىل أن 092وجاء يف الفصل ، قيمة السفينة وتوابعها املبينة بعده..."

 مسؤول بالتضامن مع املالك ويف نفس الحدود التي يسأل فيها هذا االخري".

يته عن ديد مسؤولحويتبني من هاذين الفصلني، أن االصل هو أن مالك السفينة هو الذي يحق له ت

ا، أو مؤسسة تابعة يأخطاء الربان وتابعيه املكونني للطاقم املالحي، سواء كان املالك شخصا طبيعيا أو شخصا اعتبار

 للدولة.

ليه سلفا إاملشار ، 092ويستفيد من تحديد املسؤولية كذلك املجهز الغري املالك عمال مبا جاء يف الفصل  

يات ومن جمع مقتض .امن مع املالك ضمن حدود مسؤولية هذا االخريض"مسؤول بالت والذي يقيض بأن املجهز:

ك أيضا من ديد املسؤولية، ويتأكد ذلحهز غري املالك كل منها ميلك حق تالفصلني معا ميكن القول أن املالك واملج

ملالك واملجهز" كورة والذي يحمل عنوان: "اذ القسم الثاين من الكتاب الثاين الذي تندرج تحته مقتضيات الفصول امل

 .(85)مام يعني أن املرشع قصدهام معا"

ه يف ون، وامنا يتعني عىل املجهز أن يتمسك بدو واضحا، أن تحديد املسؤولية اليتحقق بقوة القانبوي

خصية حديد املسؤولية الشتاملرشع مل ينظم كيفية التمسك ب ألناملذكور،  091االحوال املنصوص عليها يف الفصل 

للمجهز باجراء ات خاصة، ولذلك فلهذا االخري، أن يطالب بتحديدها وفق القواعد العامة خالل رسيان الدعوى 

املرشع حرص ويف كل االحوال عىل التأكيد أن التمسك بتحديد املسؤولية اليعترب اقرارا  ألنذلك املرفوعة عليه،"

 .(86)لها" 

وتلزم االشارة إىل أن متسك املجهز بتحديد املسؤولية اليقترص عىل املسؤولية التعاقدية فحسب، وامنا 

 سفينة. يشمل كذلك املسؤولية التقصريية عن أخطاء تابعيه، أو بصفته حارسا لل
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ذ ال يطاله إ  غري أنه اذا كانت السفينة مملوكة عىل الشياع فإن املالك يسأل يف حدود حصته يف امللكية،

املشار اليه سلفا، وذلك وفق ماورد يف  091التضامن مع باقي الرشكاء بالنسبة لاللتزامات املنصوص عليها يف الفصل 

اللتزامات التي ترتتب عليها اد من الرشكاء حكل وا"اليتحمل  من ق.ب.م الذي ينص عىل أنه: 023الفصل 

 مسؤولية شخصية اال بنسبة حصته يف ملكية السفينة.

سبق له  قة بسبب ترصفتوعالوة عىل ذلك ميكنه دامئا أن يتحلل من االلتزامات التي تقع عىل عا   

 أن رفض املوافقة عليه وذلك بالتخيل عن حصته يف ملكية السفينة.

 ة توزع حصته بني بقية الرشكاء بالنسبة إىل الحصة التي ميلكها كل واحد يف السفينة".ويف هذه الحال

ويتبني من هذه املقتضيات، أن املجهز يسأل يف حدود حصته يف السفينة التي تعترب من األموال املنقولة 

جة عن ترصفات وأخطاء ، والناتغري القابلة للقسمة بطبيعتها، ويتحمل الرشكاء املسؤولية التي لها عالقة بهذه األخرية

أحدهم عىل وجه التضامن تجاه الغري رغم أن التضامن بني املدينني ال يفرتض يف الترصفات العقدية املدنية، وإمنا 

يستلزم أن تتم اإلشارة إليه رصاحة يف السند املنىشء لإللتزام، أو مبقتىض القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية 

من ق.ل.ع الذي ينص عىل أن : "التضامن بني املدينني ال  011لك عمال مبا جاء يف الفصل لطبيعة الترصف، وذ

يفرتض، ويلزم أن يصدر رصاحة عن السند املنىشء لإللتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة 

 املعاملة".

يعترب مفرتضا  ، فإنه خالفا لذلك،وعليه، فإذا كان التضامن بني املدينني ال يفرتض يف امليدان املدين

ومقررا مبقتىض القانون يف املادة التجارية ما مل يتم الترصيح بعكس ذلك يف السند املنىشء لإللتزام حسب ما نص 

من نفس القانون والذي يقيض بأنه: "يقوم التضامن بحكم القانون يف االلتزامات املتعاقد عليها  013عليه الفصل 

 ض املعامالت التجارية، وذلك ما مل يرصح السند املنىشء لإللتزام أو القانون بعكسه".بني التجار ألغرا

من ق.ب.م رصيحا حول اقتصار مسؤولية املالك عىل حدود حصته  023غري أنه، "وما دام نص الفصل 

 091يف الفصل  ايف امللكية، فإنه ال ميكن الحكم عليه تضامنا مع باقي الرشكاء بالنسبة لإللتزامات املنصوص عليه

 .(87)من ق.ب.م"

ويستخلص من ذلك، بأنه ال ميكن إلزام املتضامن يف حالة مسؤولية مالك السفينة عىل الشياع إال إذا 

اتضح بأن هناك مالكا من بينهم مسؤول بصفة شخصية مببلغ الدين كله، اذ يحق للدائن يف هذه الحالة أن يطالب 

من ق.ل.ع الذي ينص  011لدين كليا أو جزئيا وفق ما هو وارد يف الفصل كل واحد منهم وبحسب اختياره بتسديد ا

عىل أنه :"يثبت التضامن بني املدينني، اذ كل منهم ملزم شخصيا بالدين بتاممه، وعندئذ يحق للدائن أن يجرب أيا 

 منهم عىل أداء هذا الدين كله أو بعضه، لكن اليحق له أن يستوفيه االمرة واحدة".

املذكور، أن املرشع قد تخىل عن العمل باملبدا العام الذي يقيض بوجوب التضامن  023فصل ويظهر من ال

بني املدينني يف امليدان التجاري، بل تصدى كذلك إىل مبدأ الرتك يف الحالة التي يقرر فيها أحد الرشكاء رفضه 

ها ا العمل برتك حصته التي ميلكلعمل من أعامل االدارة. اذ يجوز له أن يتخلص من االلتزامات املرتتبة عن هذ

 يف السفينة، حيث يعمل عىل توزيعها بني الرشكاء بنسبة حصة كل واحد منهم يف السفينة. 
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وتلزم االشارة إىل أن مسؤولية املجهز املستغل للسفينة ال تختلف عن مسؤولية املالك لها، اذ يجوز له أن 

ة، قواعد ي يحدد بها املالك مسؤوليته."وتطبق يف هذه الحاليحدد مسؤوليته بنفس الطريقة وضمن نفس القواعد الت

التضامن املنصوص عليها يف القانون العام. ومن الطبيعي أن مالك السفينة الذي يطالب بأداء تعويضات مسؤول 

ملسؤول املذكور ، يحق له الرجوع بعد ذلك عىل ا 092عنها املجهز غري املالك تطبيقا ملبداء التضامن الوارد يف الفصل 

    .(88)املجهز تطبيقا ملبداء الحلول املنصوص عليه يف القانون العام" 

وهكذا، يالحظ أن املرشع املغريب قد قرص تحديد املسؤولية عىل مالك السفينة واملجهز غري املالك الذي 

ذلك نظرا الن و يتمتع بهذا الحق كام هو الشأن بالنسبة للاملك نفسه فقط، دون أن يستفيد منه املسري املجهز، 

الرشكاء بالحصص هم الذين ميلكون وحدهم حق التحديد. ومل يساير يف ذلك ما استقر عليه العمل بالنسبة 

لالتفاقيات الدولية التي اعتربت املجهز املسري، واملستأجر غري املجهز، والربان والطاقم وكل تابع بحري عند قيامه 

راسة فينة، وبالتايل له الحق يف تجديد املسؤولية بناء عىل مبدأ حبتأدية الخدمة يف السفينة يف حكم مالك الس

السفينة أو مبجرد خطإه الشخيص بصفته تابعا، وليس بناء عىل ملكية السفينة. لكن االتفاقية اشرتطت يف الحائز 

 أو املراقب للسفينة حتى يستفيد من حق تحديد املسؤولية أن تكون حراسته لها قانونية.

ك ملا قرر اقتصار تحديد املسؤولية عىل مالك السفينة واملجهز دون سواهام بالفكرة التقليدية كام تأثر كذل

التي تقول برضورة ارتباط السفينة مبدإ  امللكية ال مبداء االستغالل، وان انتقالها من املالك إىل املجهز بااليجار ال 

ك ليس د. وأن االلتزام التضامني للمجهز ازاء املاليضعف اطالقا من سلطة الحراسة التي يرتكز عليها مفهوم التحدي

اال عامال من العوامل التي تجسد استمرارية هذا املفهوم التقليدي الذي يقوم عىل تغليب فكرة امللكية عىل فكرة 

 التجهيز رغم انفراد املجهز باالدارة املالحية والتجارية للسفينة.

ربان وتابعني، ومساعدين بحريني، وكل من انتقلت  ويتأكد من ذلك، أن االشخاص غري املجهزين من

اليه حراسة السفينة من غري طريق التجهيز الميكن لهم تحديد مسؤوليتهم رغم أن فكرة التحديد مرتبطة كام 

اسلفنا بفكرة  االستغالل كمرشوع اقتصادي ال ميكن أن يحقق الدور املتوخى منه يف مجال تنمية  التجارة البحرية 

ي التحديد مقترصا عىل املالك واملجهز فقط، والزام املستأجر غري املجهز حتى يكتسب صفة مجهز برشط اذا ما بق

تضمني ذلك يف عقد االيجار ونرشه حسب ماينص عليه مرشوع القانون البحري الذي مل يظهر بعد إىل حيز الوجود 

 والذي مييل من خالل القراءة املعاكسة للنص إىل دعم مبدأ امللكية.

 

 :نطاق املسؤولية ااملحددة - 9

لقد سبق أن أوضحنا، أنه اليجوز تحديد املسؤولية اذا كان االمر يتعلق بأخطاء املجهز الشخصية، وجواز 

ذلك يف غري االخطاء الشخصية لهذا االخري. اذ يؤخذ مببدإ املسؤولية الشخصية املحددة القيمة التي يسأل فيها 

 يف جميع امواله لغاية قيمة محددة مع االخذ مببدإ االختيار بني القيمة الحقيقيةاملجهز شخصيا عن الديون البحرية 

العينية للسفينة تضاف اليها االجرة وامللحقات، وبني القيمة القانونية لهذه االخرية واملحددة يف مبلغ معني لكل طن 

من ق.ب.م  091فصل ال مبقتضيات المن حمولتها وذلك فيام يتعلق باملسؤولية التعاقدية واملسؤولية التقصريية عم
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السالف الذكر، للوفاء بتعويض املترضر عن الرضر الذي اصابه نتيجة االخطاء املرتكبة من طرف الربان أو أفراد 

الطاقم املالحي العاملني يف خدمة السفينة والذين تربطهم باملجهز عالقة التبعية، عىل أساس أن يكون الخطأ أو 

رفهم قد وقع خالل تأديتهم للعمل أومبناسبته بها، واليدخل ضمنهم تابعو املجهز الذين ال االهامل املرتكب من ط

 يؤدون أية خدمة لها عالقة بالسفينة.

املذكور، مختلف االلتزامات التي يطالها تحديد املسؤولية، فنص  091ويف هذا اإلطار، أوضح الفصل 

ل يف قيمة السفينة وتوابعها املبينة بعده، وعىل كل حا عىل أنه :"يكون مالك السفينة مسؤوال شخصيا يف حدود

( يف االلتزامات التي تنشأ عن 0215أبريل  91درهم عن كل طن حجمي )ظهري  025.11 حدود مبلغ أقىص قدره 

األفعال املنجزة والعقود املربمة من طرف الربان داخل مامرسة صالحياته القانونية، كام يكون مسؤوال أيضا عن 

ت واألخطاء التي تصدر عن الربان واملالحني واملرشد وعن كل شخص آخر يوجد يف خدمة السفينة". كام الترصفا

درهم لكل طن من حمولة السفينة عن املسؤولية التقصريية التي يرتتب  091.11يسأل يف حدود مبلغ إضايف قدره 

حدوث وفاة أو  ينص عىل أنه:"يف حالةمن نفس القانون الذي  091عنها رضر بدين للغري عمال مبا جاء يف الفصل 

أرضار بدنية ناشئة عن ترصفات أو أخطاء الربان أو املالحني أو املرشد أو أي شخص آخر يوجد يف خدمة السفينة 

درهم مقابل كل طن حجمي من  091.11فإن مالكها يكون مسؤوال تجاه املترضرين أو ذوي حقوقهم يف حدود 

 أعاله". 091األقىص املعني يف الفصل حمولة السفينة عالوة عىل الحد 

ويتبني من هذه املقتضيات، أن املجهز يسأل مسؤولية محددة عن االلتزامات الناتجة عن مختلف 

الترصفات التي يقوم بها الربان وما يربمه من عقود يف نطاق ماهو مسموح له به قانونيا. وتتم مساءلته كذلك عن 

بان واألشخاص الذين يتكون منهم الطاقم املالحي وكل شخص آخر يوجد يف األفعال واألخطاء التي يرتكبها الر 

 خدمة السفينة. 

"ومبكن أن تلحق بااللتزامات الناتجة عن املسؤوليتني التعاقدية والتقصريية تلك االلتزامات الناتجة 

، عمال مبا هو منصوص (89)رقة"عن اشباه العقود أو املقررة بالقانون، كااللتزام الناىشء عن انتشال حطام السفينة الغا

من نفس القانون والتي تنص عىل أنه "يكون مسؤوال أيضا عن االلتزام برفع  091عليه يف الفقرة الثانية من الفصل 

حطام السفينة الغارقة أو التعويض عن األرضار التي تحدثها السفينة يف بناءات املواين واملخازن والطرق الصالحة 

 للمالحة" 

ل، فإذا كان للتحديد عن املسؤولية الناتجة عن أفعال وأخطاء الربان و الطاقم املالحي وعىل أي حا

والتي يسأل عنها املجهز بصفته متبوعا ما يربره منطقيا وقانونيا، خصوصا أن االرضار املرتتبة عن أخطاء تابعيه والتي 

 ىل حدود الخطر الذي سيحدد عىلال ميكن حرصها، ويصعب تأمينها لعدم استطاعة املؤمن أن يتعرف مسبقا ع

أساسه قسط التأمني من جهة، وما قد يرتتب عن انعدامه من آثار سلبية عىل االستثامر يف ميدان التجارة البحرية، 

باالضافة إىل ما قد يتعرض له املجهز املدين يف كل وقت من صعوبة يف الوفاء بديونه ما دامت املسؤولية امللقاة عىل 
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ال كافة ذمته املالية. فإنه مل يعد يوجد من الناحية العملية ما يستدعي تحديد مسؤولية املجهز عاتقه شخصية وتط

يضعف الثقة فيه والحد من نشاطه، أو التأثري عىل تنمية  وذلك لتفادي ما الناتجة عن االلتزامات التعاقدية للربان،

وتوفر الرشكات املالحية  ل السليك والالسليك،التجارة البحرية خاصة بعد التطور الكبري الذي شهده مجال االتصا

 عىل فروع ووكاالت يف مختلف املوانئ.

 

 : مربرات وطرق تحديد مسؤولية املجهز ثانيا

 

لقد أخذ املرشع املغريب كام سبق بيانه، مببدإ تحديد مسؤولية املجهز ومساءلته شخصيا يف حدود قيمة 

عن كل طن من حمولة السفينة عن االلتزامات التعاقدية  025.11وز السفينة وملحقاتها ولغاية مبلغ أقىص ال يتجا

للربان أثناء مامرسته لصالحياته القانونية أو عن أخطاء هذا األخري أو الطاقم البحري أو املرشد وكل شخص آخر 

 يوجد يف خدمة السفينة .

الحة ا بتحقيق أغراض املوقد تم إقرار املسؤولية املحدودة للمجهز اعتامدا عىل مربرات مرتبطة جميعه

البحرية، والتشجيع علىاالستثامر يف مجال االستغالل البحري، وتكوين أسطول تجاري قوي يساهم يف تطور 

(، مع االشارة إىل أن املسؤولية امللقاة عىل عاتق املجهز مقررة 0االقتصاد الوطني، وتنمية املالحة التجارية البحرية)

نة ية، يسأل عنها يف ذمته املالية ويف نطاق مبلغ محدد قانونيا وفق طريقة معيبنصوص قانونية وذات طبيعة شخص

(9.) 

 : مربرات تحديد مسؤولية املجهز - 0

لقد أقام الفكر القانوين مبدأ تحديد مسؤولية مجهز السفينة عىل أساس اعتباره نوعا من املكافأة " 

احية الحة التجارية البحرية التي تشكل مجاال مهام من النلتشجيع األفراد عىل استثامر رؤوس أموالهم يف ميدان امل

. باالضافة إىل الدور االسايس الذي تقوم به السفينة كأداة (90)االقتصادية تنعكس آثاره الحسنة عىل الصالح العام" 

إىل  كلتنمية االسطول التجاري للدولة، ومتكني املجهز من التعرف عىل املبلغ الذي سيتحمله مسبقا،وقد أدى ذل

ظهور فكرة تخصيص الذمة املالية، االقتصار عىل جزء منها فقط لضامن االرضار الناتجة عن املخاطر البحرية، أو 

 باالحرى لضامن حقوق الدائنني التي تصب عىل هذا الجزء وحده من ذمة املجهز املدين.

نها والواقعة ات السالف بياومن بني املربرات املهمة التي قيل بها لتحديد مسؤولية املجهز عن االلتزام

 عىل عاتقه مبقتضيات قانونية:

أن العالقة القامئة بني املجهز والربان ال تندرج يف االحوال العادية التي يتمكن فيها املتبوع من  -أ

الراقبة الفعلية وتوجيه التابع، اذ يكون من املتعذر "بل من املستحيل عىل املجهز أن يبارش حقه يف الرقابة عىل 
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لربان وهو يعمل بعيدا عنه، فضال عام يتمتع به الربان من سلطة واسعة يف الترصف وحرية كبرية يف العمل، وأن ا

 .(91)نيابة الربان عن املجهز ليست من الوكالة العادية التي يلزم الوكيل بتنفيذها دون أن يجاوز حدودها املرسومة"

 قوي يف اتخاذ فمحتفظا مبوقبان الزال وهكذا،  فبالرغم من تطور وسائل االتصاالت، فإن الر 

ميكن له يف حالة الرضورة أن يربم بعض الترصفات القانونية رغم  إذالقرارات املالمئة بعيدا عن توجيه املجهز، 

لعدل نه من اإ"ومن ثم ف، صلحة السفينةمذا كان ذلك يهم إ منه،  سابق نعىل إذمعارضة املجهز وعدم الحصول 

 .(92)"...تحديد مسؤوليتهبعن أعامل تابعيه وذلك التخفيف من مسؤوليته 

قد يكون من العدل عدم مساءلة املجهز يف املالحة البحرية اال يف حدود ثروته البحرية عىل غرار  - ب

شجيع ك من أجل تلوذ، ال يف حدود مقدار مساهمتهإ مل أية مسؤولية حاملساهم يف الرشكة التجارية الذي ال يت

اللها االقتصادي قولة يف تنمية اسطولها البحري، وتدعيم استدالبحري الذي تستفيد منه الاالستثامر يف القطاع 

والسيايس، كام يساهم يف النهوض بالتجارة البحرية الدولية مبا يحققه من تخفيض يف تكاليف النقل البحري، 

 مية سوق التأمني يف هذا املجال. وتن

 طرق تحديد مسؤولية املجهز - 9

    

أن املجهز يسأل مسؤولية شخصية غري محدودة عن الوفاء بديونه يف كل ذمته  ،العامة ئاملباد يعترب من

قة والناتجة عن ترصفات تحديد املسؤولية امللقاة عىل عاتاملرشع حق  هغري أنه وعىل سبيل االستثناء، فقد خول ،املالية

 اقم املالحي العاملني يف خدمة السفينة عن مالربان التعاقدية واخطائه التقصريية أو افعال وأخطاء أفراد الطا

الرضر  ني كتعويض للمترضر تختلف قيمته بحسب ما اذا كانعون فيه من أرضار للغري، وذلك بدفع مبلغ مبيتسب

 ماديا  أو بدنيا. 

التحديد يف مسؤولية املجهز مربرا ذلك بأن السفينة تشكل أداة أساسية إ وقد أخذ الفكر القانوين مببد

هم م ورعىل االستثامر يف مجال اقتصادي له د األشخاصة لتشجيع أ اعتباره كمكافو ية االسطول التجاري، ميف تن

يف النهوض باملالحة التجارية، وتوطيد مباديء املعامالت التجارية البحرية الدولية، مع مراعاة ضامن حقوق 

 هم من أرضار مادية وبدنية.يبرضرين عام يصتامل

لعامة ا ن املرشع املغريب شأنه كسائر الترشيعات االخرى، قد خرج عن القواعدوتجدر االشارة إىل أ 

تابعيه يف  سأل فيها املجهز عن أفعال وأخطاءياملسؤولية  املحددة التي  إمببد ذللمسؤولية الشخصية املطلقة، فأخ

رنيس، وال يف النظام الفرة كام كان سائدا جحدود مبلغ محدد مسبقا، اذ ال يسأل ال عىل  أساس ترك السفينة واال 

عىل أساس املسؤولية العينية املنحرصة يف الرثوة البحرية وحدها واملتمثلة يف السفينة وتوابعها كام هو الشأن بالنسبة 

للنظام االملاين، وامنا يسأل مسؤولية شخصية محددة ولغاية قيمة معينة كام هو الشأن يف القانون االنجليزي، وذلك 

ي يتسم به القانون املغريب البحري يف اعطائه املجهز حق االختيار بني القيمة الحقيقية العينية رغم االختالف الذ
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درهم لكل طن من  025.11ددة يف مبلغ حالقانونية للسفينة واملالقيمة ات، وبني حقللسفينة تضاف اليها االجرة واملل

 091.11من ق.ب.م، ومبلغ  091ص عليها من الفصل حمولة السفينة بالنسبة لللمسؤولية التعاقدية والتقصريية املنصو 

  فيام يتعلق باملسؤولية التقصريية الناجمة عن االرضار البدنية عمال بالفصل السفينة درهم عن كل طن من حمولة

 من القانون املذكور. 091

اتها قما بالتحديد القائم عىل أساس قيمة السفينة وملحإوهكذا، يجوز للمجهز أن يأخذ حسب اختياره 

 (.9م عىل أساس مبلغ جزايف )ئما بالتحديد القاإ(، و 0)

 

 0 - تحديد مسؤولية املجهز عىل أساس قيمة السفينة وملحقاتها :

         

رة وجميع ملحقاتها  عن االلتزامات جيسأل املجهز مسؤولية شخصية محدودة عن قيمة السفينة واال 

طاء  صالحياته القانونية، ويعترب مسؤوال كذلك عن أفعال وأخلمامرسته املنجزة والعقود املربمة من طرف الربان داخل 

الطاقم املالحي وعن كل شخص اخر يوجد يف خدمة السفينة وفق ما جاء يف الفقرة االوىل من الفصل  دالربان وأفرا

 السالف الذكر. 091

تحدثها يف  الرضار التيويكون مسؤوال أيضا عن االلتزام برفع حطام السفينة الغارقة أو التعويض عن ا

زالة إواملخازن والطرق الصالحة للمالحة عمال مبقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل. كام يلزم ب نئات املوايانب

"واذا مل  ،ت داخل املياه االقليمية اذا كان ذلك سيؤدي إىل عرقلة املالحة أو يشكل خطرا عليهاقر غالسفينة التي 

ليه من طرف االدارة لهذا الغرض، كان لهذه االخرية الحق يف الحلول محله للقيام برفع ميتثل لالوامر املوجهة ا

السفينة، ويجوز لالدارة طاملا مل ميتثل المرها، أن تتعرض عىل متسكه بحقوقه عىل السفينة، اال أنه يجوز له أن 

 .ني حارس لها"ييطالب بتع

سافرين مع و ئما يوجد عىل ظهر السفينة من بضاشملها التحديد أجرة نقل يوتتضمن امللحقات التي    

غ كام تتضمن كذلك وبدون أي خصم كل املبال ،م الثلث من قيمتهاخصتحديد املسؤولية، وذلك بعد  تعند وق

 عاف أو انقاذ.الرضار عىل سبيل املساعدة املرتتبة عن اساخر ميناء واملتعلقة بالتعويض عن السفر من آ املستحقة منذ 

فوعة أو املستحقة مبقتىض عقود التأمني، وال املساعدات ده امللحقات التعويضات املتضمن هذتوال 

"أن امللحقات املشار اليها  من ق.ب.م الذي ينص عىل: 093ا ورد يف الفصل مبت أو غريها، وذلك عمال آ واملكاف

 يل:يتتضمن ما 091يف الفصل 

سقاط رين يف وقت تعيني املسؤولية بعد اأجرة نقل مايوجد عىل ظهر السفينة من بضائع ومساف :أوال 

 الثلث من قيمة تلك االجرة.

عن  ة: املبالغ املكتسبة منذ السفر من أخر ميناء عىل وجه التعويض عن أرضار أو عىل وجه املكافأ ثانيا

 اسعاف أو انقاذ، وذلك بدون أي اسقاط من هذه املبالغ.

فوعة أو املستحقة مبقتىض عقود التأمني وال ال أن امللحقات املذكورة ال تشمل التعويضات املدإ 

 ت أو غري ذلك من االعانات الوطنية".آ املساعدات واملكاف
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ىل أول وصول السفينة إ دوقد أوجب املرشع أن يكون الوقت الذي يتم فيه تقرير مسؤولية املجهز عن

 ميناء ترسو فيه بعد الحادث الذي نشأت عنه املسؤولية.

املسؤولية  فإن الوقت املعترب يف تحديد ،اءنيف الحادث قبل وصولها إىل أول ميويف حالة هالك السفينة 

وتعترب هالكة يف حادثة، متى تلفت أو وقع االشهار بعدم صالحيتها للمالحة ، وقوع الحادث االخري ريخيكون هو تا

من  090ل يف الفصذلك عمال باملقتضيات املنصوص عليها و  أو متى اعتربت مفقودة عىل اثر انقطاع أخبارها،

 ق.ب.م.

 :  تحديد مسؤولية املجهز عىل أساس مبلغ جزايف - 9

             

أداء مبلغ  تها وملحقاتها، وبنير للمجهز أن يختار بني دفع قيمة السفينة وأج بأنلقد سبق أن أوضحنا  

لطن واملحدد الرسمية ل القيمةيف جزايف وهو املبلغ الحاصل من رضب عدد االطنان التي تبلغها حمولة السفينة 

درهم عن كل طن حجمي من حمولة  025.11املذكور، يف مبلغ أقىص قدره:  019حسب الفقرة االوىل من الفصل 

رتكبة من طرف وعن األخطاء امل السفينة عن االفعال واالخطاء التي يرتكها الربان عند مامرسته لسلطاته القانونية،

ك لتغطية التعويض الناتج عن مسؤولية املجهز التعاقدية لوذسفينة، الطاقمىاملالحي العاملني يف خدمة ال

اء تحديد املبلغ املذكور الطن االجاميل للسفينة وليس الطن الصايف عمال مبا ج دوالتقصريية، ويؤخذ باالعتبار عن

الحمولة تحسب بالنظر إىل  091و  091مولة املشار اليها يف الفصلني حالذي ينص أنه:" أن ال 021يف الفصل 

 االجاملية للسفن...".

ل االرضار الناتجة عن الترصفات والعقود التي ابرمها الربان، وعن كخصص هذا املبلغ لتعويض ي"و

باقي التابعني الذين هم يف خدمة السفينة، ويتعلق االمر باالرضار املادية  هاالفعال واالخطاء الصادرة منه أو من

 والبدنية عىل السواء".

ل طن حجمي من حمولة كدرهم عن  091.11يتعدى  سؤوال أيضا يف حدود مبلغ الم زويكون املجه

السفينة عن كل وفاة أو أرضار بدنية لحقت بالغري بسبب أفعال وأخطاء الربان أو أخطاء الطاقم املالحي، أو من أي 

ص عىل أنه: " من نفس القانون الذي ين 091وفق ماجاء يف الفصل  خر يوجد يف خدمة السفينة، وذلكآ شخص 

خر آ ترصفات أو أخطاء الربان أو املالحني أو املرشد أو أي شخص  عنبدنية ناشئة  و أرضارأ يف حالة حدوث وفاة 

 091.11حقوقهم يف حدود مبلغ  ذوييوجد يف خدمة السفينة، فإن مالكها  يكون مسؤوال تجاه املترضرين أو من 

 اعاله". 091عن الحد االقىص املعني يف الفصل  مولة السفينة عالوةحدرهم مقابل كل طن حجمي من 

من ق.ب.م  أن هناك رصيدين، أحدهام عام  091و  091ويتبني من املقتضيات الواردة يف الفصلني: 

يتعلق بتغطية كل االرضار التي تصيب الغري، والتي يكون فيها املجهز مسؤوال مسؤولية تعاقدية وتقصريية يف نفس 

 التقصريية الغري، يتعلق بالتعويض عن االرضار البدنية فقط. تهاتج عن مسؤوليخر خاص نآ الوقت، ورصيد 

درهم لتعويض االرضار املادية  025.11وهكذا، يخصص الرصيد االول الذي اليتجاوز حده االقىص مبلغ 

 والبدنية من غري أي متييز فيام بينهام.
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 يف دنيا الذي يحدد مبلغه االقىصمن الرصيد الخاص سوى املترضر ب أن يستفيدميكن ال  هغري أن 

دوث اصابات بدنية للغري ناتجة حمولة السفينة، وذلك يف حالة الوفاة أو حن مل طن حجمي كدرهم عن  091.11

 يوجد يف خدمة السفينة كام سبق ذكره. شخص آخرالطاقم املالحي أو أي أخطاء  عن أفعال وأخطاء الربان أو

 091 يا يتقاضون تعويضا يف نطاق الرصيد املايل املحدد يف الفصلن ماديستفاد من ذلك، أن املترضريو

املذكور، وال يحق لهم االنتفاع من املبلغ املخصص للتعويض عن االرضار البدنية. أما االشخاص املترضرون بدنيا أو 

لقانون، من نفس ا 091حقوق املتوفني منهم، فيتقاضون تعويضاتهم يف حدود املبلغ املحدد مبقتىض الفصل  وذو 

ويستفيدون كذلك من تعويض تكمييل زيادة عن التعويض املقرر لفائدتهم يف الفصل املذكور يف حالة عدم كفايته 

 توزيعه عىل املترضرين ماديا وبدنيا يتم، عىل أن 091من املبلغ املخصص لالرضار املادية املنصوص عليها يف الفصل 

 .  من تعويض يستحقه انسبة كل واحد منهم وم بحسب
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 : خالصة

 

 01من خالل ما سبق بيانه، يالحظ أن القانون البحري املغريب ال يساير اتفاقية بروكسيل املؤرخة يف 

 الخاصة بتحديد مسؤولية ماليك السفن، فيام يتعلق مبدى ونطاق املسؤولية املحددة. 0230أكتوبر 

سفينة مببدإ كرة ربط املفهوم االقتصادي للويظهر ذلك واضحا من بقاء املرشع املغريب املغريب متمسكا بف

مبعناه –امللكية، رغم ما طرأ عىل املالحة التجارية البحرية من تطور كبري، أدى إىل ظهور فكرة "التجهيز البحري" 

الذي أصبح يرتكز عىل اإلدارة التجارية واملالحية يف استغالل السفينة باعتبارها أداة للتنمية يف مجال  -االقتصادي

 بيئة البحرية عموما، والنهوض باملبادالت التجارية البحرية الدولية بصفة خاصة.ال

وسواء أكان املجهز شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، فإنه يعترب مسؤوال عن أفعال وأخطاء الربان 

لله من أي تضامن حوالطاقم املالحي، وذلك مبجرد ما تنتقل إليه اإلدارة التجارية واملالحية للسفينة، مام يؤدي اىل ت

مفروض عليه بصفة إلزامية بنصوص القانون البحري مع مالك السفينة رغم أن هذا األخري مل يعد مسؤوال عن أفعال 

أو أخطاء ال عالقة له بها بعد انتقال حراسة واستغالل السفينة اىل املجهز، وبعد أن أصبح يشكل هذا االستغالل 

 ي والقانوين ملبدإ تحديد املسؤولية.املبارش وليس امللكية االساس املنطق

وعلىخالف القانون البحري املغريب الذي حرص استغالل السفينة يف املالك واملجهز املستأجر، وقرص  

تحديد املسؤولية عليهام دون سواهام، بالرغم من ما قد يرتتب عن ذلك من آثار سلبية عىل االستثامر يف مجال 

وله إتفاقية بروكسيل عىل عكس ذلك، تعترب يف حكم املالك املستغل للسفينة، وتخاملالحة التجارية البحرية، فإن 

حق تحديد املسؤولية: املجهز املستأجر، واملجهز املسري، والربان، والطاقم املالحي، وكل شخص آخر يوجد يف خدمة 

 السفينة، أو له اتصال مبارش بعمليات املساعدة أو االنقاذ.

ة االستغالل االقتصادي مبفهومه الواسع، وفصله عن فكرة امللكية، وتشجيع كام تراهن عىل ترسيخ فكر 

االستثامر يف هذا املجال. كام تهدف إىل توسيع دائرة املجهزين املستثمرين، ونطاق املسؤولية املحدودة ليشمل 

ىل تحفيز إ سائر األشخاص الذين تربطهم عالقة إقتصادية بالسفينة، بدل حرصها يف حدود جد ضيقة، باإلضافة

املنعشني االقتصاديني عىل توظيف رؤوس أموالهم يف املالحة التجارية البحرية من جهة، وتسهيل التأمني عىل 

األرضار الناتجة عن املخاطر البحرية بتوسيع مبدإ التحديد للمسؤولية الذي ميكن املؤمن من العلم مسبقا مبدى 

 ا من جهة أخرى.ونطاق هذه املسؤولية التي يستلزم التأمني عليه

ويف هذا اإلطار، وانطالقا من األفكار والقواعد التي جاءت بها نصوص اتفاقية بروكسيل، والتي تحاول تكريسها يف 

صياغة قانونية جديدة، أصبح املجال التجاري البحري يستأثر باهتاممات جميع الدول رغم تعارض مصالحها، مام 

ار نوع من التكافؤ بني البعد االقتصادي والبعد االجتامعي يف املبادالت يتطلب بذل املزيد من الجهود يف إطار إقر 

  التجارية البحرية بني الدول املتقدمة اقتصاديا والدول النامية.  
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 والطالق الزواج يف الغامضة الترصفات حكم

 

 

 النزاعات االنتخابية المحلية في التشريع الموريتاني 

 

  

 يجامعة انواكشوط العصريةباحث بصف الدكتوراه 

 

 ىف ألساسية ا باعتبارها القاعدة سيايس ألي نظام الرشعية بناء آليات وأهم الدميقراطية عصب هى تعترب االنتخابات

 .93التي متثل الشعب وتضطلع بالسلطة نيابة عنه  النيابية الهيئات تشكيل

 ومرورا واملرشح، ناخبال تعريف من بداية وغريها، واإلجرائية القانونية الجوانب من كثريال ىف االنتخابية النظم وتختلف

ي  ميكن ، التاالنتخابيةعات اوالنز  و ظهور الطعون األصوات فرز بعملية وانتهاء   ،..(قوائم فردى،) االنتخاب بنظم

 خالل والنزاع االنتخابات، قبل ماع  :النزا وهى االنتخابية، العملية مراحل مع تتامىش مراحل ، ثالث يفحرصها 

 باملنظمة له بحس القواعد، أو اإلجراءات من عددا نزاع  كل حيث يتضمن. االنتخابات بعد والنزاع ما االنتخابات،

 . ادعاءات األطراف املتنازعة

ورية  حيث أسند أول ت الدستوقد مر تاريخ النزاعات  االنتخابية  يف بالدنا  بالعديد من املراحل تفاوتت  بتفاوت التوجها  

( منه مهمة حل هذه النزعات إىل هيئة مستقلة 19يف املادة )0232مارس  99دستور يكرس النظام الربملاين يف تاريخ البالد 

 .  94هي اللجنة الدستورية

من   95دة الذي نحا منحى رئاسيا عهد بحل هذه النزاعات إىل املحكمة العليا طبقا للام 0210مايو  91ويف ظل دستور 

 قابلية وأ  النواب انتخاب بصحة يتعلق نزاع كل يف بالبت العليا املحكمة تختص<<نفس الدستور التي تنص عىل أنه 

 .  العليا باملحكمة الدستورية الغرفة هو  االختصاص بهذا املعني كان وإن >>  انتخابهم

عىل ذلك عىل قانونية عمليات االستفتاء وتعلن ...كام تسهر زيادة <<يف فقرتها األخرية   30املادة كام ورد يف 

 أي الغرفة الدستورية باملحكمة العليا .  95 <<نتائجها

يوليو انتقاال من الحكم العسكري إىل الحكم املدين حيث نظم هذا الدستور املؤسسات  91شكل  دستور   0220ويف سنة 

ات انتخابية ارصة ونظمت يف ظل هذا الدستور عدة استحقاقالسياسية عىل النحو القائم يف الدميقراطيات الليربالية املع

                                                           
د،عبد الغني بسيوني عبد الله ،النظم السياسية ،دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكراالسالمي والفكر  93

 444األوربي ،الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت ص 

على مايلي )تمارس اللجنة الصالحيات التي خولتها   6595للجنة الدستورية في  دستور من الباب الخامس المتعلق با  34تنص المادة  94

،المشار اليها اعاله .تبت هذه اللجنة في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب النواب وقابلية انتخابهم وفي صحة عمليات 44،41،46،44المواد 

 االستفتاء الذي تعلن نتائجه(

 91ص  4163ووثائق دستورية  د ،سيدي محمد سيداب ،نصوص 95
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 96حةالتناوب الدميقراطي عىل السلطة كام تقيض بذلك املامرسة الدميقراطية الصحي إىلمل تؤد  أنهارئاسية وترشيعية إال 

 بني ما كرسه هذا الدستور من خالل فصل مهام اإلدارة عن مهام القضاء لتفادي التداخل و الخلط الحاصل رغم 

 بتفويض االنتخابات عىل الدميقراطية الرقابة 9111،9109،9100مبختلف مراجعاته  0220 دستور عزز حيث الصالحيات، 

 : هام مستقلتني محكمتني إىل االنتخايب النزاع

من  91دة املا   قتضياتمل طبقا واالستفتاءات  والنيابية الرئاسية االنتخابات رشعية يراقب  الذي: الدستوري املجلس ـ 0

نفس الدستور يف فقرتها  الثالثة  التي تنص عىل: >>....يستقبل املجلس الدستوري ملفات الرتشيح ويبت يف صحتها 

 ويعلن نتائج االنتخابات <<

 .910097و9109و 9111 سنوات املراجع 0220 دستور من  53،51،  52 واملواد

 اإلجراءات قانون املتضمن 22- 123 رقم القانون مبوجب الجهويةو  البلدية االنتخابات تراقب  التي: العليا املحكمة ـ 9

 نهائياو  ابتدائيا االدارية غرفتها يف العليا املحكمة تنظر>>  عىل  منه( 95)  املادة  تنص الذي  واإلدارية والتجارية املدنية

 98<< املهنية الهيئات أعضاء وانتخابات البلدية باالنتخابات املتعلقة النزاعات يف..... ييل فيام

من الدستور  25دة مبوجب املا انشاؤها تم التي الجهة عاتامناز  يف بالبت يتعلق فيام الساعة لحد تحيينه يتم مل والذي 

  و  9111،9109،9100املراجع سنوات  0220املوريتاين 

. بقانون خرىأ  قليميةإ مجموعة كل تُنشأ. والجهات البلديات هي للجمهورية اإلقليمية املجموعات >>التي تنص عىل 

  .99<<القانون عليها ينص التي الرشوط وفق منتخبة مجالس طرف من حرة بصورة اإلقليمية املجموعات تُدار

 سيقترص هذا املقال عىل معالجة منازعات االنتخابات املحلية ) البلدية والجهوية ( يف الترشيع املوريتاين ،من خالل و 

 .  والتي هي يف األساس املجالس البلدية  واملجالس الجهوية   تانتخاباباملتعلقة أهم النصوص املنظمة و 

 املنشئ للبلديات املعدل  91/01/0250الصادر بتاريخ  952_50األمر القانوين رقم 

 تبني فصال 02 عىل موزعة مادة(  011)عىل يحتوى  الذي الجهة بإنشاء املتعلق 9105-101 رقم النظامي القانون

 ومجال هوصالحيلت ودوراته الجهوي املجلس وتنظيم الجهوي املجلس انتخاب وطريقة وتشكيلة الجهة اختصاصات

 100الخ.. بها املتعلقة والنزعات املايل نظامه عن فضال قراراته مراقبة وكيفية الجهة

                                                           
د ،سيدي محمد سيداب، اإلصالحات الدستورية األخيرة في موريتانيا قراءة في الخلفيات السياسية واألبعاد القانونية ،المجلة  96

 وما بعدها    91 ص   4164يونيو  41الموريتانية للقانون واالقتصاد العدد

  4111،4164،4161المراجع  6556المجلس الدستوري في دستور راجع هذه المواد تحت الباب السادس المتعلق ب 97

   9راجع نص المادة في مدونة قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية ص  98

على النحو التالي)المجموعات اإلقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها  4161كانت صياغة هذه المادة قبل التعديالت الدستورية  99

 انون هذه الصفة .وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون(الق

المتعلق   4169-161القانون النظامي رقم  4169انظر مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية  100

  11اللى الصفحة  49بالجهة من ص 
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 املنشئ للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات املعدل  9109-190القانون النظامي رقم 

شبيهة   ت التقايضآ جر إ املنازعة و  وأمناطجهة االختصاص واحدة   مفصل وباعتباروضوع بشكل ومن أجل التعرض للم

لطعون البلدية والجهوية )مبحث أول( عىل أن نتناول رفض ااملحلية االنتخابات  منازعاتمن خالل :أنواع  له فإننا سنتناو 

 عات   )مبحث ثان (اومسطرة  التقايض يف هذه النز 

 االنتخابات البلدية والجهوية املتعلقة ب زاعات نالاملبحث األول :

 والتي تواكبها، أو تسبقها التي اإلجراءات سالمة  توفر الواجب من فإن حقيقي معنى ذات  النتخابية العملية  تكون ليك

 العملية هذهب نينيللمع الحقيقية اإلرادة تعكس ال إختالالت أو  مغالطات من يشوبها  قد ما وجه يف املنيع الحصن تعترب

 من، االنتخابية ةالعملي أطراف لكل ،الحامية بتحقيق ،قبل من أكرث مطالبة اليوم أصبحت القضائية السلطة فإن لذا،

 ونزيهة حرة اتانتخاب  نتائج عىل للحصول ،والتصويت التعبري يف الناخب إرادة واحرتام ،العملية سالمة ضامن خالل

 101. لدميقراطيا التمثيل مرشوعية أساس هي، وشفافة

عىل عىل أن يدرج هذا املبدأ ضمن أ  ،وتأكيدا عىل قدسية مبدأ أن الشعب مصدر كل سلطة، حرص املرشع املوريتاين

 9111املراجع  0220يوليو    91واملتمثلة يف الدستور، حيث نصت املادة الثانية من دستور ،وثيقة قانونية يف الدولة 

در كل سلطـة .السيادة الوطنية مللك للشعب الذي ميارسها عن طريق ممثليه عىل ماييل:>> الشعـب مص  9100و9109و

وال يحق لبعض الشعب وال لفرد من أفراده أن يستأثر مبامرستها. تكتسب السلطة ،املنتخبني و بواسطة االستفتاء 

 . 102.السياسية ومتارس وتنقل يف اطار التداول السلمي وفقا ألحكام هذا الدستور.....<<

 آخر إىل ظامن من انتقال حالة يف يزال ما  املوريتاين املجتمع أن  يرى، داهي/ األمني محمد الدستوري الخبري  أن إال

 يف البلد عتربي  حيث، متاما بعد يكتمل مل النهائية وحدوده مالمحه رسم زالي ما جديد تنسيق أو ترتيب نحو ،0220 منذ

 مستوى عىل انتقاال قطف ليس الواقع، يف نعيش نحن ) يقول عندما عندما كوذل ، القانونية  بيئته تطال انتقالية  وضعية

 .103(التكوين قيد يزال ما هو انتقايل بقانون أيضا ولكن القانون،

 أيضا  اخص بدرجةو  الدستوري، القانون أرضية عىل خاصة بصورة  نلمسها ،املوريتاين لقانونل االنتقالية الوضعية هذهو 

 نظام إىل 0220 بلق مغلق أحادي سيايس نظام من باملرور بتأثره  يتميز  الذي  الحايل، نتخايباال  القانون مستوى عىل

                                                           
  دور القضاء في مراقبة االنتخاباتشيبان: مصطفى أد  101

 https://www.maghress.com/assabah/18573على الرابط التالي في موقع مغرس  

حيث وردت كا اآلتي  1665مايو  41و  6595مارس  44من دستور ي  1هو الذي نصت عليه المادة  6556من دستور  4نص المادة  102

السيادة الوطنية مللك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين و بواسطة االستفتاء وال يحق لبعض الشعب وال لفرد من ))

 أفراده أن يستأثر بممارستها.....((

 على 6556 يوليو 41 لدستور 4164 مارس 41 تعديالت ضوء على االنتخابية لعملية انظرذ  محمد األمين /داهي في محاضرته عن ا 103

 maraabimedias.net/?p=9847-http://www.al التالي الرابط

https://www.maghress.com/assabah/18573
http://www.al-maraabimedias.net/?p=9847
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 0229 يناير 93 رئاسيات وخاصة 0229 منذ املنظمة االنتخابات مختلف - كشفت التعددية هذه ومع .104 .تعددي سيايس

 يوليو 05 انتخابات وكذا  9112 نوفمرب توانتخابا املعارضة، قاطعتها التي 0220 دجمرب وانتخابات عليها، املعرتض

 هذه كل - الرئاسية 9101و املعارضة من طيف قاطعها التي  والنيابية البلدية 9102، البعض بها يعرتف مل التي 9112

 االنتخايب القانون  لحو  السياسية اللعبة يف الفاعلني األطراف بني الحاصل  الخالف اتساع مدى عن كشفت االنتخابات

 االنتخابية الطعونو  التذمر و املعارضة طيف من مقاطعيها بعض عند العملية نزاهة يف قامئا  االتشكيك  ظل حيث  مالقائ

 9113 منذ ريتتغ االرشاف جهة أن السواء،رغم حد عىل  واملواالة املعارضة من العملية يف  املشاركة األطراف عند  منترشة

  اللجنة  هذه بتأغض  فقد  ذلك ومع االدارة بدل ، السياسيني الفرقاء بني وفاق عن منبثقة ، مستقلة لجنة  وأصبحت

 :105ثالثة هي وهو ما ترتب عنه وجود نزاعات انتخابية ميكن حرص أمناطها يف  املواالة ترض ومل املعارضة

 اللجنة رشلالئحة املرتشحة : ويظهر هذا النمط من املنازعات بصفة عامة بعد نابصدقية وصحة  -الشكوى املتعلق -0

 أهليةباالنتخابية لالئحة املؤقتة للمرتشحني ويتعلق من حيث املبدأ بانتهاكات مفرتضة للترشيعات االنتخابية تتعلق 

 رتشحة املالئحة لاالنتخاب وبصحة 

 التظلم من صحة نتائج االقرتاع  -9

ستقلة من طرف اللجنة الوطنية امل ويحدث هذا النزاع املتعلق بالشكوى من النتائج عىل إثر إعالن النتائج املؤقتة

 لالنتخابات بسبب انتهاكات للقانون 

 طلب اإللغاء الجزيئ أو الكيل لالقرتاع  -2

يحدث بعد إعالن أو نرش النتائج املؤقتة من طرف اللجنة االنتخابية ويتعلق عموما بطلب اإللغاء الكيل أو الجزيئ لالقرتاع 

النزاع  نواعأ يؤثر بشكل ملموس عىل نتائج االقرتاع وبغية التعرض ملختلف االنتخايب يف حالة عدم صحته عىل نحو 

 وهذا ما سنتعرض له من خالل النزاع االنتخايب البلدي )مطلب أول .االنتخايب بشكل معمق  فإننا سنتناوله من خالل 

 (عىل أن نتعرض ألمناط النزاعات االنتخابية الجهوية )مطلب ثان(.

 

 النزاعات يف االنتخابات البلدية  املطلب األول : أنواع

شكاوى بالنسبة لالنتخابات البلدية تتمثل  يف ال املنازعاتتوجد عادة كام سبقت اإلشارة   إىل  ذلك  ثالثة أمناط من 

زيئ ( : التظلم من صحة نتائج االقرتاع )فرع ثان( و طلب اإللغاء الجأولاملتعلقة  بصدقية وصحة لالئحة املرتشحة )فرع 

  لكيل لالقرتاع) فرع ثالث ( واخريأو ا

 

 الفرع األول: الشكوى املتعلق بصحة لالئحة املرتشحة 

                                                           
 طالراب على 6556 يوليو 41 لدستور 4164 مارس 41 تعديالت ضوء على االنتخابية لعملية انظرذ  محمد األمين /داهي في محاضرته 104

 maraabimedias.net/?p=9847-http://www.al التالي

  65د ، محمد األمين داهي ،الدليل الفني ،مرجع سابق ص  105

http://www.al-maraabimedias.net/?p=9847
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 يحدث  هذا الصنف من املنازعات قبل اجراء االنتخابات وقد تناولته 

نة عىل )تكلف اللج 003يث  تنص املادة ح     املنشئ للبلديات املعدل( 952-50من األمر القانوين رقم  003و  001)املواد 

الوطنية املستقلة لالنتخابات مبراقبة صحة لوائح املرتشحني قبل اليوم األربعني من بدء االنتخاب .وميكن الطعن يف 

 106قرارات اللجنة االنتخابية أمام املحكمة العليا يف اجل اقصاه مثانية ايام وتبت املجكمة العليا بتا نهائيا (

 107وتعود أسباب ذلك إىل ما ييل:

 مرتشحة لحزب أو مجموعة من األحزاب السياسية  عند رفض الئحة -

 أو عدم قبولها من طرف اللجنة االنتخابية -

 أو بسبب سوء تفسري أو تطبيق األحكام الترشيعية والتنظيمية من طرف اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات  -

 اسيةبسبب األخطاء املادية حول هوية املرتشحني وشعارات األحزاب أو االئتالفات السي -

 نسيان مرشحني من الالئحة -

 من قانون البلديات املعدل  005و 015رفض استقبال ترشيح من طرف وكالء اللجنة االنتخابية ....إلخ  )املواد  -

 لجنة قرارات ( طعنا يف11الغرفة االدارية باملحكمة العليا ما مجموعه ) تلقت  ام يتعلق بهذا الصنف من الطعون وفي

 بعض لكم منها  وقد تم البت بخصوصها وقد اخرتنا 9105لالنتخابات البلدية   املرتشحني  للوائح بالهااستق عند االنتخابات

 اإلدارية الغرفة تلقت حيث عن العديد من املنازعات املرتبطة بهذا الصنف 9102أبانت االنتخابات البلدية لسنة كام النامذج 

 استقبالها عند االنتخابات لجنة قرارات يف طعنا(  13) مجموعه ما  9102 البلدية االنتخابات إجراء خالل العليا باملحكمة

  املرتشحني للوائح

 108 االنتخابات إجراء قبل أي القبلية بالطعون تسميته ميكن فيام

التي صدر بخصوصها  010/9102: رقموبتت املحكمة العليا يف  مختلف هذه الطعون التي اخرتنا منها مناذج  كالقضية   

 قبل من ملقدمةا االستعجالية العريضة يف ملفها محتويات من يتضح حسبام وقائعها تتمثل اوالتي 91/9102: رقم القرار

 321 رقم القرار إلغاء إىل والهادفة 21/01/9102 االدارية بتاريخ الغرفة ضبط لكتابة الواصلة باباه ولد محمدي/ األستاذ

 الصواب حزب دىل االنتخايب الشعار مبنح القايض لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة عن 10/00/9102: بتاريخ الصادر

 شكال باإللغاء الطعن بقبول 00/9102/  01  حكمها وتصدر  باملوضوع املحكمة لتتعهد االشرتايك، الدميقراطي للحزب

 109.تأسيسه لعدم أصال ورفضه

 تعجاليةاالس العريضة يف ملفها محتويات من يتضح حسبام  قضيته وقائع تتمثل الذي  01/9102: رقميف الحكم و 

 أنها 21/01/9102 بتاريخ  اإلدارية الغرفة ضبط لكتابة الواصلة اعيل موالي ولد املامي محمد/ األستاذ قبل من املقدمة

                                                           
  694مرجع سابق  ص  4161مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات اغشت  106

 43مين /داهي ،الدليل مرجع سابق ص د،محمد األ 107

وفي هذه الحالة تكون اللجنة االنتخابية ملزمة   4164بحسب  معلومات من كتابة ضبط الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في انتخابات  108

 بتطبيق القرار وكتابةذلك في محضر 

 616/4164الصادر عن المحكمة العليا في القضية رقم:   63/4164انظر الحكم رقم  109
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 وحزب الحديثة تانياموري حزب بني املشرتكة للوائح الرافض لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة قرار إلغاء إىل  تهدف

 الشورى.

 العليـــا باملحكمة اإلدارية الغرفة قررت حيث  الحزب لصالح 10/00/9102  بوم القضية هذه يف  بالحكم النطق  تم وفد

 بعدم القايض اباتلالنتخ املستقلة الوطنية اللجنة قرار وإلغاء واصال شكال باإللغاء الطعن قبول مشورتها غرفة فـــــــي

  وائحالل يف التنمية اجل من الشورى حزب مع تحالف فـــــي مرتشــــح كحزب  الجديدة ياموريتان حزب إظهــــــــار

 110سويا قبلهام من املقدمة البلدية

 111من نفس املرجع( 005صحة نتائج االقرتاع )املادة عدم  الفرع الثاين: التظلم من 

 

املنشئ للبلديات  952-50يدة من األمر القانوين رقم جد 005و  000)املواد وهو الذي يحدث اثناء االنتخابات والذي تناولته 

 املعّدل(. و يتعلق بصحة نتائج التصويت ومن أسبابه:

من األمر القانوين املنشئ للبلديات  0جديدة الفقرة  005األخطاء املادية التي تؤدي إىل فساد النتائج املعلنة )املادة  -

 املعّدل(

 ات التصويتتغيري أرقام ومرجعيات املرشحني يف بطاق -

 إشهار نتائج فاسدة -

 تضارب نتائج مكاتب التصويت والفرز مع ما نرشته مكاتب اللجنة االنتخابية -

 تغيري أو اضطراب أرقام اللوائح املرشحة يف بطاقة التصويت -

 سوء تعبئة الوثائق االنتخابية -

 رفض أعضاء املكتب منح نسخة من محرض الفرز إىل شهود الطاعن -

 تمثيل النسبي أو تلك الخاصة بالباقي االكربسوء تطبيق قاعدة ال -

 أعامل اإلعاقة يف وجه الشهود املعتمدين من طرف اللجنة االنتخابية -

 أخطاء عد بطاقات التصويت -

 االعرتاضات املرتبطة بعدم صحة بطاقة التصويت ....إلخ -

  بالطعن قرارا( 22) املحكمة تلقت تخاباتالوطنية املستقلة لالن  اللجنة طرف من 9102 البلدية االنتخابات نتائج صدور وبعد

 شكال والقبول والعكس أصال والقبول شكال الرفض بني بشأنها الصادرة األحكام تفاوتتما يسمى بالطعون البعدية 

 بإعادة واألمر أخرى ةتار  بالكامل وإلغاءها تارة االنتخابية الدوائر بعض يف النتائج  بعض تعديل عليه ترتب ما وهو وأصال

 يكون ما وعادة الصفراءبأدرار والعني9102 انتخابات يف  املدينة كيهيدي  بلدية يف حصل ما مثل جديد من لتصويتا

 وسنأخذ مثال لكل حالة عىل حدة  اإلداريون القضاة بها يقوم معاينة عىل بناء  التصويت إعادة أو التعديل

ن من مشموالت ملفها يف العريضة االستعجالية املقدمة موالتي تتمثل وقائعها حسبام يتضح  52/9102ففي القضية رقم: 

والهادفة إىل إلغاء قرار اللجنة الوطنية  92/09/9102قبل األستاذ/ سيد محمد ولد سيد اب الواصلة لكتابة الضبط بتاريخ 
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حيث قاطعة النعمة   ملاملستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج الشوط الثاين من االنتخابات البلدية لبلدية ام افنادش التابعة 

 قدم الطاعن يف عريضته الفاتحة للدعوى عدة مآخذ عىل القرار املطعون فيه، منها: 

 أن النتائج التي تم إعالنها رسميا غري صحيحة ومخالفة ملا حصل نتيجة الفرز.

رة ومقلوبة، إذ أعلنت مغايمل تعلن نتيجته الحقيقية واملثبتة يف املحرض الخاص به، وإمنا أعلنت بصفة  1أن املكتب رقم: 

صوتا،  900صوتا يف حني أنه حصل عىل  21اللجنة املستقلة لالنتخابات أن االتحاد من اجل الجمهورية حصل عىل 

 صوتا فقط. 21صوتا يف حني انه حصل حقيقة عىل  900وأعلنت أن الحراك الشبايب من اجل الوطن حصل عىل 

 وضع مالحظاتهم عىل محارض النتائج.أن ممثيل الالئحة الطاعنة مل يسمح لهم ب

 وقد ردت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات عىل دعوى الطاعن برسالة ضمنتها:

أن الطاعن مل يقدم دليال عىل صحة دعواه، وأن النتائج سجلت يف املحارض ووقعها رئيس املكتب وأعلنت باعرتاف 

 الطاعن. 

لة وما التناقض الفارق بني النتائج الرسمية املعلنة من قبل اللجنة املستق حيث رأت املحكمة أن مثار النزاع ينصب عىل

 رئيس وقد انتدبت املحكمة . 1ادعاه الطاعن من أرقام حصلت عليها كل الئحة مرتشحة عىل حدة يف املكتب رقم: 

 النعمة مبقاطعة افنادش أم بلدية يف 11: رقم االقرتاع صندوق فرز بإعادة معاينة إلجراء الرشقي الحوض والية محكمة

 .دعواه يف الطاعن أثاره ما حقيقة عىل للوقوف

 توصلت املعاينة إىل الحصيلة التالية:و 

 ، 11صوتا يف املكتب رقم:  900حصل االتحاد من اجل الجمهورية عىل:  -   

، 11ات الالغية: ، وكان مجموع البطاق11صوتا يف املكتب رقم:  25وحصل الحراك الشبايب من اجل الوطن عىل:  -  

 .10ومجموع األصوات املحايدة: 

حيث قررت الغرفة اإلدارية باملحكمة العليـــا فـــــــي  02/10/9101يوم 21/9101تم النطق بشأنه يف القرار رقم: عليه و 

شوط ببلدية ام افنادش لل 11غرفة مشورتها قبول الطعن باإللغاء شكال ويف األصل تصحيح النتائج يف املكتب رقم: 

، االتحاد من اجل الجمهورية: 9، البطاقات املحايدة :1الثاين من االنتخابات البلدية عىل نحو ما ييل: البطاقات الالغية: 

           112صوتا. 25صوتا، الحراك الشبايب من اجل الوطن:  900
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 البلدي الفرع الثالث :طلب اإللغاء الجزيئ أو الكيل لالقرتاع 

وطنية فإنه  ) تسهر اللجنة ال   من األمر القانوين املنشئ للبلديات املعّدل (003 تخابات وطبقا للامدة) يحدث بعد اجراء االن

املستقلة لالنتخابات عىل صحة العمليات االنتخابية وحسن سريها وتنظم مكاتب التصويت وعمليات الفرز وتعلن النتائج 

نص ايضا عىل ) يحق لكل وكيل الئحة مرتشحة أن يدعي بطالن جديدة من نفس األمر القانوين التي ت 005و املادة  113(

( ايام من 15العمليات االنتخابية .ويقدم شكوى لدى اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف أجل اقصاه مثانية ايام )

 يوم تعهدها باملوضوع .

الثني يوما من ليها أن تبت يف املوضوع خالل ثقرارات اللجنة االنتخابية قابلة للطعن النهايئ امام املحكمة العليا التي ع

 114تاريخ استالمها للشكوى (

 :أهم اسباب طلب االلغاء الجزيئ أوالكيل لالقرتاع ومن 

 أعامل العنف والتالعب والتزوير -

أعامل االنتهاكات التي تحدث يف مكاتب التصويت مثل إعاقة شهود األحزاب السياسية املعتمدة من طرف  -

 بيةاللجنة االنتخا

 التساهل مع الحمالت االنتخابية يوم االقرتاع -

 اكتتاب أعضاء يف مكاتب التصويت قريبني من بعض املرتشحني -

 إقامة مكاتب التصويت يف مقرات مملوكة للمرتشحني. -

وكمثال عىل هذا النوع نورد بعض الطعون والقرارات الصادرة بشأنها كام حدث يف بلدية كيهيدي  املسجل طعنها تحت 

القايض  بقبول الطعن باإللغاء شكال وأصال  09/9102/ 02يوم  12/9102التي  صدر فيها  القرار رقم:  12/9102ية رقم: القض

وإلغاء قرار اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج الشوط األول من االنتخابات البلدية يف كيهيدي ألحقية 

للشوط الثاين بدل حزب الحراك الشبايب من اجل الوطن.و  تتمثل وقائع  حزب التحالف الشعبي التقدمي يف التأهل

هذه القضية حسبام يتضح من محتويات ملفها يف العريضة االستعجالية املقدمة من قبل األستاذ/ الشيخ ولد حندي 

نية املستقلة لالنتخابات والهادفة إىل إلغاء قرار اللجنة الوط 12/09/9102الواصلة لكتابة ضبط بالغرفة  االدارية بتاريخ 

املعلن لنتائج بلدية كيهيدي والقايض بتأهيل الئحة الحراك الشبايب للشوط الثاين بدل الئحة التحالف الشعبي التقدمي، 

 115لتتعهد املحكمة باملوضوع  وتقوم بدراسته وتصدر حكمها.

 من املقدمة ةاالستعجالي العريضة يف هاملف مشموالت من يتضح حسبام وقائعها تتمثل والتي 12/9102: رقم القضية ويف

 اللجنة قرار إلغاء إىل والهادفة 00/09/9102 بتاريخ االدارية  الغرفة ضبط لكتابة الواصلة الديك ولد بالل/ األستاذ قبل

 لتتعهد  كوركل قامة،واليةم ملقاطعة التابعة ضو لبلدية البلدية االنتخابات لنتائج املعلن لالنتخابات املستقلة الوطنية

الذي  11/9102: قمر  بناء عىل القرار مشورتها غرفة فـــــــي العليـــا باملحكمة اإلدارية الغرفة باملوض حيث قررت املحكمة
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 مقامة قاطعةمب ضو بلدية يف النهائية النتائج وتعديل وأصال شكال باإللغاء الطعن قبول، 116 91/09/9102: به النطق تم 

 االتحاد: تصبح حيثب لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة قبل من عنها املعلن البلدية اباتاالنتخ من األول الشوط يف

 صوتا، 321 والتقدم الدميقراطية اجل من االتحاد صوتا، 12 التقدمي الشعبي التحالف صوتا، 120 الجمهورية اجل من

 .أصوات 11 املحايدة البطاقات ،010 الالغية البطاقات

قررت الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا   9101/ 10/  12بتاريخ :  9101/ 91  القرار رقم: صدر  01/9102 القضية رقم:ويف  

يف غرفة مشورتها قبول الطعن شكال ويف األصل اعتبار مامدو إفرا باص مفتش البيئة مبقاطعة مقامة يف تعارض نسبي 

املنشئ  0250اكتوبر  91الصادر بتاريخ:  50/952مر القانوين رقم: من األ  001من املادة  2مع املنصب املنتخب له طبقا للفقرة 

  11/9109117/ 09الصادر بتاريخ:  129/9109للبلديات واملعدل بالقانون رقم: 

وتتلخص وقائع هذه القضية حسبام هو واضح من مشموالت ملفها يف العرضية االستعجالية املقدمة من قبل األستاذ/ 

دة موكله حزب االتحاد من أجل الجمهورية، الواصلة لكتابة ضبط الغرفة االدارية  يوم سيد محمد ولد سيد اب لفائ

، والهادفة إىل طلب إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات القايض بانتخاب السيد 93/09/9102

ستوى ئزة يف االنتخابات البلدية عىل ممامدو إفرا باص عىل رأس الئحة الحزب الجمهوري للدميقراطية والتجديد الفا

 بلدية مقامة، 

وقد متثلت اجراءت املحكمة يف املوضوع حسب ما ييل :حيث أمرت املحكمة بتبليغ العرائض املقدمة من قبل الطاعن 

 91/09/9102إىل الجهة اإلدارية املطلوب إلغاء قرارها، وتم ذلك مبوجب محرض اإلبالغ الصادر عن كتابة الضبط بتاريخ: 

 .91/09/9102واملستلم من قبل الجهة اإلدارية بتاريخ: 

وبعد انتهاء أجل الرد متت إحالة ملف القضية عىل مفوض الحكومة من أجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية لتتم 

ا بالقرار التالية هبرمجة  القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة عىل غرفة املشورة، وبعدها وضعت يف املداولة لينطق في

 أسبابه:

 من حيث الشكل: : أوال

 حيث يتعلق الطعن بقرار اللجنة الوطنية املستقلة املعلن لنتائج الشوط الثاين من االنتخابات البلدية.

مدموغة ومرفقة بوكالة رسمية تحمل رأسية وختم وشعار الحزب  93/09/9102وحيث قدمت عريضة الطعن بتاريخ:  

 كذلك بوصل غرامة.الطاعن، ومرفقة 

 مام يحتم قبول الطعن شكال الحرتامه اآلجال املحددة واستيفائه كافة الرشوط القانونية املنصوص عليها. 

 :من حيث األصل: ثانيا 

حيث أسس العارض طلب طعنه باإللغاء لقرار اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات انطالقا من أنه كان قد رشح الئحة  

التي عىل رأسها السيد مامدو إفرا باص الضابط يف قوات أمن الغابات ويف نفس الوقت رئيس مصلحة  منافسة لالئحة

من األمر  009و  000حامية البيئة مبقاطعة مقامة املنتخب عىل رأس الئحتها البلدية وهو ما يتناقض مع نص املادتني 
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 ديات، لذلك فإن قرار اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخاباتاملتعلق بالبل 91/01/0250الصادر بتاريخ:  50/952القانوين رقم: 

 به خرق  واضح للقانون. 

املوجهة إىل  13/00/9102بتاريخ:  1131حيث ردت املطعون ضدها اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف رسالتها رقم: 

س را باص ضابط يف قوات أمن الغابات ولياملحكمة بأن ما أثاره الطاعن ال ينطبق عىل هذه الحالة الن السيد مامدو إف

 2من أفراد القوات املسلحة وال من أفراد األمن الوطني وهم الذين يفقدون األهلية املطلقة لالنتخاب حسب نص الفقرة 

 .50/952من األمر القانوين رقم:  001من املادة 

ظيفته للسيد مامدو إفرا باص ومدى تعارض و  حيث رأت املحكمة أن مثار النزاع ينصب عىل الوضعية الوظيفية واإلدارية

 الحالية مع املنصب االنتخايب الذي أعلن فائزا به.   

القايض بانتداب أحد قضاتها للقيام مبعاينة  11/10/9101بتاريخ:  13/9101وحيث أصدرت املحكمة قرارها التمهيدي رقم: 

اإلدارية  مامدو إفرا باص، وذلك للوقوف عىل حقيقة وضعيتهلدى وزارة البيئة والتنمية املستدامة املسرية إداريا للسيد 

 الحالية.

عن األمني العام للوزارة  9101يناير  10الصادرة بتاريخ:  113وحيث بينت الوزارة هذه الوضعية يف مضمون الرسالة رقم: 

البيئة مبقاطعة مقامة منذ  مهندس اقتصاد ريفي وأنه مفتش 10352فأفاد بان السيد مامدو إفرا باص صاحب الرقم املايل: 

 حتى تاريخ توقيع هذه الرسالة. 9112سنة 

وحيث إن مفتش البيئة باملقاطعة هو رئيس مصلحة محلية عىل مستوى املقاطعة ينطبق عليه الوصف الوارد يف حاالت  

عموم الحيز  التعارض مع تقلد وظائف انتخابية عىل مستوى دائرته التي يعمل بها ألنه معني بالتسيري الجهوي يف

 الجغرايف للمقاطعة. 

املنشئ للبلديات واملعدل بالقانون  0250اكتوبر  91الصادر بتاريخ:  50/952من األمر القانوين رقم:  001وحيث إن املادة 

هوية ومع ذلك، فبالنسبة ملديري املصالح الجنصت يف فقرتها الثالثة عىل:  9109ابريل  09الصادر بتاريخ:  129/9109رقم: 

للدولة واملؤسسات العمومية ووكالء البلديات فإن املنع من مزاولة أي نشاط سيايس أو املشاركة يف االجتامعات السياسية 

 .ال ينطبق إال خالل فرتات االنتخابات وضمن الوالية القضائية للمنطقة التي ميارسون فيها عملهم

املنشئ للبلديات واملعدل  0250اكتوبر  91الصادر بتاريخ:  50/952من األمر القانوين رقم:   )جديدة( 000وحيث إن املادة 

تتعارض وظائف مستشار بلدي مع الوظائف املشار نصت عىل:   9109ابريل  09الصادر بتاريخ:  129/9109بالقانون رقم: 

 أعاله. 001من املادة  2إليها يف الفقرة 

املنشئ للبلديات واملعدل  0250اكتوبر  91الصادر بتاريخ:  50/952من األمر القانوين رقم:  )جديدة(  009وحيث إن املادة 

أي عضو يف مجلس بلدي يقع يف واحدة من نصت عىل:   9109ابريل  09الصادر بتاريخ:  129/9109بالقانون رقم: 

 يف لفعل، إالأعاله تعتربه سلطة الوصاية مستقيال با 000و  001حاالت عدم األهلية أو التعارض املشار إليها يف املادتني: 

  حالة الطعن لدى الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا.

وحيث إن السيد مامدو إفرا باص تنطبق عليه املواصفات الواردة يف املواد أعاله من حيث التعارض النسبي القائم بني 

 .وظيفته التي يشغلها حاليا والوظيفة االنتخابية املنتخب من اجلها
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من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية ،  900،912،011،012،030،031،12،19واد: نظرا ملا تقدم وإعامال للم

الصادر  129/9109واملعدل بالقانون النظامي رقم:  952/50جديدة من األمر القانوين رقم:  009جديدة،  000، 001واملواد 

 .  9109118ابريل  09بتاريخ: 

 

 

يف املطلب  الجهوية  سنتعرض لهابات البلدية فإن امناط املنازعات االنتخابية ا وإذاكانت هذه األمناط تختص باالنتخا

 الثاين 

 الجهوية االنتخابات منازعات منط: الثاين املطلب

وقد تم انشاء 119( طعون يف االنتخابات الجهوية. 15وردت عىل الغرفة االدارية باملحكمة العليا و) 9105يف ظل انتخابات 

وتنص هذه املادة عىل ما   9111،9109،9100املراجع سنوات  0220جديدة من الدستور املوريتاين  25الجهة مبوجب املادة 

املجموعات اإلقليمية للجمهورية هي البلديات والجهات. تُنشأ كل مجموعة إقليمية أخرى بقانون. تُدار  ييل >>

.وصدر القانون 120ينص عليها القانون<<املجموعات اإلقليمية بصورة حرة من طرف مجالس منتخبة وفق الرشوط التي 

فصال تبني اختصاصات الجهة وتشكيلة  02مادة موزعة عىل  011املتعلق بإنشاء الجهة الذي  9105-101النظامي رقم 

وطريقة انتخاب املجلس الجهوي وتنظيم املجلس الجهوي ودوراته وصالحيلته ومجال الجهة وكيفية مراقبة قراراته 

 121 ..الخفضال عن نظامه املايل

الذي يحدد اجراءات الحملة االنتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات الجهوية املؤلف  9105-013وصدر املرسوم رقم  

منه عىل ماييل ))بدون املساس بصالحيات القايض املختص فإن قرارات اللجنة  25مادة والذي تنص املادة  19من 

عن يع مستوياتها ويف جميع محطات املسطلرة ميكن أن تكون موضوع طالوطنية املستقلة لالنتخابات املتخذة عىل جم

املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة   9109-190من القانون النظامي رقم 99وفقا للرشوط املنصوص عليها يف املادة

 التالية: باملواضيعالجهوية ومن حيث املبدأ عادة ما ترتبط  املنازعات حول االنتخابات  122لالنتخابات ((

 الفرع األول :النزاع املتعلق بصحة الالئحة املرتشحة للجهة 

(  50 واىل 00يظهر هذا النمط من املنازعات بصفة عامة بعد نرش اللجنة االنتخابية لالئحة املؤقتة للمرتشحني املواد )

حة الئحة مرتشحة املواد ب وبصويتعلق من حيث املبدأ بانتهاكات مفرتضة للترشيعات االنتخابية تتعلق بأهلية االنتخا

                                                           
  13/4164الصادر عن المحكمة العليا في القضية رقم:   43/4163انظر الحكم رقم 118

 4169في انتخابات  بحسب  معلومات من كتابة ضبط الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا 119

على النحو التالي)المجموعات اإلقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها  4161كانت صياغة هذه المادة قبل التعديالت الدستورية  120

 القانون هذه الصفة .وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون(

المتعلق   4169-161القانون النظامي رقم  4169التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية انظر مجموعة النصوص  121

  11اللى الصفحة  49بالجهة من ص 

تحت الباب السادس  11نص المادة ص 4169انظر مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية   122

 ق بالنزاع المتعل
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عىل )تكلف اللجنة الوطنية املستقلة   53حيث  تنص املادة123املنشئ للجهات   9105-101من القانون النظامي  رقم  53و  51

لالنتخابات برقابة  صالحية  للوائح املرتشحة  قبل اليوم األربعني السابق  لالنتخاب .تعترب قرارات اللجنة  الوطنية 

وتنص املادة  124لالنتخابية  قابلة للطعن يف اجل اقصاه مثانية ايام أمام املحكمة العليا التي تبت بصفة  نهائية  ( املستقلة

( عىل أن لوائح املجالس الجهوية  )تودع  اللوائح املشكلة لدى املمثل املحيل للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات بعد 51)

(أوقية لكل مرشح بني اليوم الستني واليوم الخمسني قبل 3111لغ عرشة آالف )دفع كفالة لدى الخزينة العمومية مبب

 االقرتاع .

يف املائة من األصوات املعرب عنها 2يسلم وصل مؤقت بعد دفع الكفاالت .التعاد هذه الكفالة إال للوائح التي حصلت عىل 

م وصل نهايئ المها .بعد اعتامد اللوائح يسل.يعد سجل خاص لتسجيل كافة اللوائح املستلمة مع بيان تاريخ وساعة است

من اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات .يطلع الناخبون فورا عىل اسامء املرشحني الذين سلموا وصال نهائيا بواسطة 

ح ا ملصق .اليقبل أي انسحاب من الرتشح بعد هذا االيداع .مع ذلك يف حالة الوفاة يلزم وكيل الالئحة بتكملتها قبل افتت

 125االقرتاع(

 وتعود أسباب ذلك إىل ما ييل:

 عند رفض الئحة مرتشحة لحزب أو مجموعة من األحزاب السياسية أو عدم قبولها من طرف اللجنة االنتخابية -

 أو بسبب سوء تفسري أو تطبيق األحكام الترشيعية والتنظيمية من طرف اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات -

 حول هوية املرتشحني وشعارات األحزاب أو االئتالفات السياسيةبسبب األخطاء املادية  -

 نسيان مرشحني من الالئحة -

 رفض استقبال ترشيح من طرف وكالء اللجنة االنتخابية ....إلخ -

 الفرع الثاين :النزاع املتعلق بصحة نتائج االنتخابات الجهوية 

ة لالنتخابات ائج املؤقتة من طرف اللجنة الوطنية املستقليحدث النزاع املتعلق بالشكوى من النتائج عىل إثر إعالن النت

املنشئ للجهات  التي تنص  املادة  9105-101من القانون النظامي  رقم 50و  51بسبب انتهاكات للقانون بحسب املواد 

م مكاتب ظ(منه عىل ) تسهر اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات عىل صحة العمليات االنتخابية وحسن سريها وتن51)

من نفس األمر القانوين التي تنص ايضا عىل ) يحق لكل وكيل  50و املادة  126التصويت وعمليات الفرز وتعلن النتائج (

الئحة مرتشحة أن يدعي بطالن العمليات االنتخابية .يجب أن يودع االحتجاج  لدى اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات 

 را من  تعهدها.( ايام اعتبا15خالل مثانية ايام )

                                                           
 49مرجع سابق ص  4169مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية والنيابية  123

 99مرجع سابق ص  4169مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية والنيابية  124

يالحظ وجود خلط  99مرجع سابق ص  4169ة المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية والنيابية مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمي 125

 باألرقام  9111بخصوص الكفالة المادة في نص المادة حيث تم التنصيص عليها عشرة آالف وتمت كتابة مبلغ 

 99مرجع سابق ص  4169والنيابية مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية  126
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قرارات اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابية عرضة  للطعن يف نهاية املطاف  لدى املحكمة العليا التي يجب أن تبت يف 

 127اجل  ثالثني يوما اعتبارا من تعهدها (

( 11طعون منها ) (11و يتعلق هذا النزاع كام ارشنا  بصحة نتائج التصويت وقد تلقت الغرفة االدارية باملحكمة العليا )

تتعلق بالطعن يف نتائج اللجنة االنتخابيةيف املجالس الجهوية يف كل من واليات )الحوض الغريب ،تكانت 

،انواذيبو،تريس الزمور ( وتم رفضها من حيث الشكل فيام يتعلق الطعنان اآلخران بنتائج انتخاب رئيس الجهة ونوابه 

شوط وقد تم رفضهام شكليا ويالحظ أن مجمل  هذه الطعون من حزب يوم التنصيب بالنسبة لجهتي لعصابة وانواك

تواصل و ائتالف احزاب املعارضة ضد حزب االتحاد من اجل الجمهورية بإستثناء الطعن بوالية تكانت الذي ورد من 

ت كام يومن أسباب النزاع املتعلق بصحة نتائج التصو 128حزب اتحاد قوى التقدم ضد حزب االتحاد من اجل الجمهورية 

 ارشنا :

 من القانون النظامي  املنشئ للجهات  50األخطاء املادية التي تؤدي إىل فساد النتائج املعلنة )املادة  -

 تغيري أرقام ومرجعيات املرشحني يف بطاقات التصويت -

 إشهار نتائج فاسدة -

 تضارب نتائج مكاتب التصويت والفرز مع ما نرشته مكاتب اللجنة االنتخابية -

 اضطراب أرقام اللوائح املرشحة يف بطاقة التصويتتغيري أو  -

 سوء تعبئة الوثائق االنتخابية -

 رفض أعضاء املكتب منح نسخة من محرض الفرز إىل شهود الطاعن -

 سوء تطبيق قاعدة التمثيل النسبي أو تلك الخاصة بالباقي االكرب -

 أعامل اإلعاقة يف وجه الشهود املعتمدين من طرف اللجنة االنتخابية -

 طاء عد بطاقات التصويتأخ -

 االعرتاضات املرتبطة بعدم صحة بطاقة التصويت ....إلخ -

 الفرع الثالث : النزاع املتعلق بطلب إلغاء نتائج االنتخابات البلدية

يحدث بعد إعالن أو نرش النتائج املؤقتة من طرف اللجنة االنتخابية ويتعلق عموما بطلب اإللغاء الكيل أو الجزيئ لالقرتاع 

من القانون النظامي رقم   50نتخايب يف حالة عدم صحته عىل نحو يؤثر بشكل ملموس عىل نتائج االقرتاع املادة اال 

لمجالس ل   االنتخابية العمليات بطالن يدعي أن مرتشحة الئحة وكيل لكل  يحقاملنشئ للجهة حيث  101-9105

 وتبت. النتائج النإع بعد أيام مثانية أقصاه أجل يف لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة لدى شكوى يقدم والجهوية 

 أمام النهايئ طعنلل قابلة االنتخابية اللجنة قراراتوتعترب  باملوضوع تعهدها يوم من أيام مثانية ظرف يف اللجنة هذه

 .129(الشكوى استالمها تاريخ من يوما ثالثني خالل املوضوع يف تبت أن عليها التي العليا املحكمة

                                                           
 95مرجع سابق ص  4169مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية والنيابية  127

 بحسب معلومات كتابة ضبط الغرفة االدارية  فيما يتعلق بمنازعات المجالس الجهوية  128

 644ص  4164راجع المدونة االنتخابية الموريتانية  129
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 بابه  :ومن اس 

 أعامل العنف والتالعب والتزوير -

أعامل االنتهاكات التي تحدث يف مكاتب التصويت مثل إعاقة شهود األحزاب السياسية املعتمدة من طرف اللجنة  -

 االنتخابية

 التساهل مع الحمالت االنتخابية يوم االقرتاع -

 اكتتاب أعضاء يف مكاتب التصويت قريبني من بعض املرتشحني -

 

 رفض الطعون ومسطرة  التقايض يف االنتخابات البلدية والجهوية : اين الثاملبحث 

 

>>يحق لكل وكيل الئحة  املنشئ للجهة فإنه  9105- 101منه القانون النظامي رقم   50امدة  من حيث املبدأ وطبقا لل 

تخابات خالل ستقلة لالنمرتشحة ادعاء بطالن العمليات االنتخابية ،يجب أن يودع االحتجاج لدى اللجنة الوطنية امل

( ايام كأقىص حد بعد اعالن النتائج وتبت هذه األخرية خالل مثانية أيام اعتبارا من تعهدها .تعترب قرارات اللجنة 15)

( يوما 21الوطنية املستقلة لالنتخابات عرضة للطعن يف نهاية املطاف لدي املحكمة العليا التي يجب أن تبت يف اجل )

  130<<  اعتبارا من تعهدها

يف املادة األوىل منه ).....بدون االخالل بصالحيات  9105- 190وقانون اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات املعدل 

املجلس الدستوري تعترب اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات مؤسسة دامئة مكلفة باالرشاف عىل مجموع العملية 

 .131ية (( سية والترشيعية واالستفتاء واالنتخابات البلدية واالنتخابات الجهواالنتخابية فيام يتعلق باالنتخابات الرئا

 ،132الذي يحدد اجراءت الحملة االنتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات الجهوية . 9105- 013واملرسوم رقم 

تقلة وطنية املسعىل انه )) دون املساس بصالحيات القايض املختص فإن قرارات اللجنة ال 25والذي نص يف املادة 

لالنتخابات املتخذة عىل جميع مستوياتها ويف جميع محطات املسطرة ميكن أن تكون موضوع طعون وفقا للرشوط 

املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات  9109-190( من القانون النظامي رقم 99املنصوص عليها يف املادة )

ة تخابات اىل اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات إما يف محرض الفرز وإما اىل اللجناملعدل .ترفع املطالبة بإلغاء االن

منه عىل ماييل )) يجوز لكل وكيل الئحة مرتشحة أن يطالب بإلغاء االنتخاب عىل اساس  22مبارشة (( ونص يف املادة 

العليا التي يجب أن  نتخابات أمام املحكمةنتائج االنتخابات املبلغة طبقا للنصوص من طرف اللجنة الوطنية املستقلة لال 

 بالنسبة للجهة  133( يوما اعتبارا من استالم هذا الطعن غري التوقيفي (03تبت يف اجل )

                                                           
مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية المتعلق بالجهة في  4169-161انظر القانون النظامي رقم   130

  95والجهوية والتشريعية مرجع سابق

  9مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية والتشريعية مرجع سابق ص 131

  99مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية والتشريعية مرجع سابق  132

  19و11مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية والتشريعية مرجع سابق  133
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الذي يلغي ويحل 9109املتضمن إنشاء البلديات وتعديالته يف العام  952-50األمر القانوين رقم  من  003فيام تنص املادة 

تكلف اللجنة  املنشئ للبلديات واملعدل عىل أنه  >> 0251اغشت  02الصادر بتاريخ  021-51محل األمر القانوين رقم 

 الوطنية املستقلة لالنتخابات مبراقبة صحة  لوائح املرتشحني قبل اليوم األربعني من بدء االنتخاب.

مة العليا بتا م. وتبت املحكوميكن الطعن يف قرارات اللجنة االنتخابية أمام املحكمة العليا يف أجل أقصاه مثانية أيا

 نهائيا<<.

 يتعلق بالبلدية 

>>تسهر اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات عىل صحة العمليات االنتخابية وحسن سريها  التي تنص عىل 000  واملادة 

 وتنظم مكاتب التصويت وعمليات الفرز و تعلن النتائج.<<

رتشحة أن يدعي بطالن العمليات االنتخابية.     و يقدم شكوى لدى يحق  لكل وكيل الئحة مالتي هي >> 005واملادة 

اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف أجل أقصاه مثانية أيام بعد إعالن النتائج. وتبت هذه اللجنة يف ظرف مثانية أيام 

 من يوم تعهدها باملوضوع

ني يوما من العليا التي عليها أن تبت يف املوضوع خالل ثالثقرارات اللجنة االنتخابية قابلة للطعن النهايئ أمام املحكمة 

 .134تاريخ استالمها الشكوى<<

ومل ينص القانون االنتخايب الجديد عىل أي طعن ضد قرارات املحكمة العليا والتي تعترب الدرجة األخرية فيام يتعلق 

املادية أو  اء عىل طلب األطراف تصحيح األخطاءبالطعن يف  قرارات اللجنة االنتخابية،غري أن املحكمة العليا ميكنها بن

 تقديم لفائدة كافة األطراف؛

 ميكن للطرف الذي مل يتم إعالن فوزه تقديم الطعن أمام املحكمة العليا.ومع ذلك 

الطعن  بينام ال ميكن ( ابتداء من تاريخ إعالن النتائج أو نرشها من طرف اللجنة االنتخابية5خالل أجل مثانية أيام ) 

 قررات املحكمة العليا حسب ما ينص عليه القانون. يف 

جل التعرض للموضوع ومن أ  تبت املحكمة العليا يف قابلية استقبال وجوهر الشكوى املقدمة ضد قرارات اللجنة االنتخابية

عىل  لبشكل مفصل فإننا سنتناوله من خالل اسباب رفض الطعون يف االنتخابات املحلية  البلدية والجهوية مطلب أو 

 ان نخصص املطلب الثاين ملسطرة التقايض يف االنتخابات البلدية والجهوية 

 

 املطلب األول : اسباب رفض الطعون يف االنتخابات البلدية والجهوية  

يف هذا املطلب سنتحدث عن ااسباب عدم قابلية استالم الطعون  البلدية والجهوية)فرع أول( وأسباب رفض اللوائح 

 ية والجهوية )فرع ثان ( عىل أن نتناول أسباب تصحيح وإلغاء االنتخابات البلدية والجهوية )فرع  ثالث (املرشحة البلد

 الفرع األول : ااسباب عدم قابلية استالم الطعون  البلدية والجهوية

 هناك عدة أسباب تجعل  الطعن غري قابل لالستقبال ومن هذه األسباب 

                                                           
 644ص  4164راجع المدونة االنتخابية الموريتانية  134
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ستقبال كل طعن مقدم قبل األجل املقرر قانونا. وهو بالتايل سابق ألوانه يرفض ا  حيث الطعن السابق ألوانه: -0

ومرفوض االستقبال منذ البداية كالعريضة التي تطلب إلغاء االنتخابات املقدمة قبل أن تقوم اللجنة االنتخابية 

 9105-101ون  رقم (من القان51واملادة ) من قانون البلديات 000135بإعالن النتائج املؤقتة طبقا ألحكام املادة 

 العمليات سري حسنو  سالمة صحة عىل لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة تسهر ).املشئ للجهة  التي تنص 

 136(النتائج وتعلن الفرز وعمليات التصويت مكاتب وتنظم االنتخابية

أو تجمع أحزاب  من طرف حزبيقبل الطعن عندما تكون الالئحة االنتخابية املقصودة بالطعن تم تقدميها  يف املقابل و 

 أن الطعن إال وكلهتسياسية، ويجب أن تقدم العريضة من طرف أو باسم هذا الحزب أو تجمع األحزاب السياسية أو من 

 :يكون الطعن غري قابل لالستقبال يف الحاالت التالية

أو النظم  يم وصل أو اعتامدغياب دليل الوجود القانوين للحزب أو تجمع األحزاب السياسية من خالل تقديف حالة   -

 األساسية لنشأته

 لدى اللجنة االنتخابية كالئحة مرتشحة من طرف الطاعن  دليل عىل التقدم عدم وجود  -

 عىل أن الالئحة ترشحت لالنتخابات. الربهان غياب  -

 الستقبالل انرصام األجل فكل طعن يقدم بعد انقضاء األجل املحدد من طرف القانون االنتخايب يعترب غري قابل  -

التي تنص عىل ) ...تعترب قرارات اللجنة الوطنية  9105-101( من قانون الجهة 53بحسب  الفقرة الثانية من  املادة )

وبشكل   137( أيام أمام املحكمة العليا التي تبت بصفة نهائية (15املستقلة لالنتخابات قابلة للطعن يف اجل اقصاه )

ال يستقبل كل طعن تم إيداعه بعد مثانية أيام من عىل أنه   من قانون البلديات 9الفقرة  003املادة متقارب نصت  

أيام بعد نرش اللجنة  ( 5) تاريخ نرش الالئحة املرتشحة من طرف اللجنة االنتخابية كام هو منصوص عليه يف

  البلدي والجهوي االنتخابية للنتائج املؤقتة بالنسبة للشكوى من النتائج أو إلغاء االقرتاع

 واملصلحة أو عدم الوجود القانوين لالئحة املرشحة األهلية غياب  -9

ال ميكن استقبال الطعن املقدم من طرف شخص ليست له الصفة أي ليس هو الشخص املحدد من طرف القانون للقيام 

مل توجد ادى اذا و  وثيقة التعيني أو التوكيل الخاص لهذا الغرض أ سلطة التمثيل أمام القضاء حيث يتحتم وجود  بذلك

 رفض استقبال الطعنذلك حتام ل

وضوع يحدد يف عريضته املأن طاعن وإال رفض ،كام أنه يجب عىل كل مصلحة شخصية يف النزاع  كام يتحتم وجود 

  وإال رفض طعنه 

 

 عدم أهلية االنتخاب و غياب تقديم إرسال القرار املطلوب إلغاؤه  -2

                                                           
المنشئ للبلديات المعدل بالقانون  91-643يلغي ويحل محل األمر القانوني 91-495من األمر القانوني رقم  661انظر نص المادة  135

التي اتنص على )تسهر اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات على صحة العمليات االنتخابية وحسن سيرها   4164-144النظامي رقم 

 631مرجع سابق ص  4164يات الفرز وتعلن النتائج ( المدونة االنتخابية وتنظم مكاتب التصويت وعمل

 99مرجع سابق ص  4169انظر مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية  136

 99سابق ص مرجع  4169انظر مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية  137
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 يف الحاالت التالية:لعدم أهلية االنتخاب  الطعن  يرفض استقبال

 عدم تقديم الدليل عىل التفريغ من املهمة بالنسبة للموظفني والقضاة

 عدم تقديم الدليل عىل االستقالة بالنسبة للعسكريني  والرشطة والوكالء العموميني العاملني.

 غياب تقديم دليل إرسال القرار املطعون فيه:

 لف أو القرار املطعون فيه.يرفض الطعن بصفة عامة إذا مل يقدم الطاعن امل

  نالطع  أسباب رفض الرتشحات لدى اللجنة االنتخابية واملحكمة العليا وعدم  استقبالالفرع الثاين :

 :يرفض استقبال الطعن عىل سبيل املثال بسبب غياب املصلحة

أ يف كتابة البيانات بسبب الخطكل الطعون املوجهة لقرارات من اللجنة االنتخابية تتعلق باسم أو رقم الالئحة املرتشحة ف

د األرقام الطعن املوجه ضو  املنشورة من طرف اللجنة ومتكنت هذه األخرية من تصحيح الخطأ املادي بالتزامن مع ذلك

 الخاصة بنتائج الئحة مرتشحة تم نرشها من طرف اللجنة االنتخابية ولكن تسنى للجنة تصحيح خطأ الحساب بعد النرش

 وع يف العريضة أو املطالب املقدمة ضد الئحة مرتشحة أو نتائج مؤقتةتوضيح املوض وعدم 

 الطعن يقدم من طرف الالئحة نفسها أو باسمها أو بتوكيل منها فإن  الئحة االنتخابيةهو لعندما يكون الطاعن و 

لعريضة من اوبالعكس عندما تكون الالئحة املعنية بالطعن تم تقدميها من طرف حزب أو تجمع أحزاب سياسية تقدم 

 .طرف الحزب أو تجمع األحزاب أو وكيله

 

 يكون الطعن مرفوض االستقبال يف الحاالت التالية :وعموما 

غياب الدليل عىل الوجود القانوين للحزب أو تجمع األحزاب السياسية لعدم تقديم وصل أو اعتامد أو وثائق تأسيسية 

 للحزب ...إلخ

 جنة االنتخابية كالئحة مرتشحة؛غياب الدليل عىل تقديم الطلب لدى الل

 غياب الدليل عىل وجود الالئحة كمرشحة لالنتخابات

 

 حاالت تصحيح أو إلغاء النتائج وآثارهامالفرع الثالث :

 

 أو إلغاؤها يف الحاالت التالية: والحهوية  ميكن تصحيح نتائج االنتخابات البلدية

ة وتخرب حقيقيا، تلغي املحكمة العليا املطعون أمامها النتائج الفاسديف حالة الطعن بسبب الخطأ املادي الذي تم اعتباره 

 اللجنة االنتخابية بالقرار

ويف الحاالت األخرى، تلغي املحكمة العليا التصويت كليا أو جزئيا عندما تالحظ أن االنتهاكات التي وقعت تؤثر بشكل 

 فاصل يف نتائج االقرتاع؛

نظيم اقرتاع وإذا مل يقدم استئناف ضد قرار اإللغاء يتم ت، راف املعنية فورا بقرار اإللغاءيتم إخبار اللجنة االنتخابية واألط

 يوما التالية للتبليغ.(  11 ) شهرين أو جديد خالل

 فهي : اإلجراءات الواجب  اتباعها يف مجال النزاع حول االنتخابات البلدية والجهوية ب  أما فيام يتعلق 
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 والجهوية النتخابات البلدية امنازعات يف  الواجب اتباعها اءات : اإلجر  الثاين املطلب ا 

هناك أجل هو املساحة الزمنية التي بانتهائها يرتبط أثر القانون، فاملدى الزمني محدد مبوجب القانون أو من طرف القايض 

ا من أجل القيام لشخص غالبأو مبوجب اتفاقية سواء للحظر أو بفرض التحرك قبل نهاية الوقت فاألجل هو املدى املمنوح 

 بعمل أو الدخول فيه  كطرف.

وما يهمنا هنا هو املتسع من الوقت لتقديم الطعن االعرتايض. والطعون يف مجال االنتخابات يجب أن تقدم حسب كل 

اللجنة ني قواناملنشئ للجهة و  قانون الحالة يف إطار احرتام اآلجال التالية املحددة من طرف القانون املنشئ للبلديات و 

)فرع الجهوية و  الوطنية املستقلة لالنتخابات وهو ما سنتناوله من آجال الطعن يف مجال النزاع حول االنتخابات البلدية

 وسريالدعوى يف مجال النزاع حول االنتخابات البلدية للدعوى ووثائق اإلقناع)فرع ثان ( ةوالعريضة الفاتح اول (

 .الطعن وقرارات املحكمة العليا واللجنة االنتخابية )فرع رابع ( آجال دراسة ) فرع ثالث(ووالجهوية 

 والجهوية  الفرع األول :آجال الطعن يف مجال النزاع حول االنتخابات البلدية 

(  15يعني الطعن هنا العمل الذي يتم القيام به ضد قرارات اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات وقد حدد القانون مدة )

ء من تاريخ أول يوم عمل يعقب نرش اللوائح املؤقتة للمرشحني من طرف اللجنة االنتخابية يف حالة التظلم من أيام ابتدا

(  أيام ابتداء فور إعالن او نرش النتائج املؤقتة لالنتخابات من طرف 15جديدة( ومهلة ) 03صحة الئحة املرتشحني )املادة 

( من القانون النظامي رقم 50واملادة ) 53مر القانوين املتعلق بالبديات واملادة من األ  جديدة( 005اللجنة االنتخابية )املادة 

يعترب كل عمل تظلمي من االنتخابات غري قابل لالستقبال إذا كان سابقا ألوانه أو إذا تم املنشئ للجهة حيث  101-9105

جنة الوطنية  النتائج املؤقتة ،من طرف اللتقدميه قبل إعالن أو نرش الالئحة املؤقتة للوائح املرتشحني أو إعالن أو نرش

يعترب غري قابل ( أيام 5)املستقلة لالنتخابات ،كام يعترب كل تظلم  مقدم بعد اآلجال املحددة من طرف القانون االنتخايب 

 .138لالستقبال وذلك النقضاء األجل

 

 الفرع الثاين :العمل الفاتح للدعوى ووثائق اإلقناع 

جب موضوع الطلب : يو  لقب وإسم الوكيلوكذلك  :إسم ولقب وصفة وموقع أو مقر الطاعنيجب أن تشمل العريضة 

مقدم إما للشكوى من صدقية الرتشح أو تصحيحا لخطأ مادي أو لنتائج فاسدة أو إلغاء يف الطعن انه  أن يوضح أنه 

 كام يجب أن تتضمن العريضة املطالب املدعاة وجرد بوثائق اإلقناع. لالقرتاع

 تبليغ العريضة إىل اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات ولألطراف املعنية التي هي  :ويتم 

                                                           
في فقرتها الثانية على ما يلي )تعتبر قرارات اللجنة الوطنية المستقلة  4169-161( من القانون النظامي رقم 99تنص المادة ) 138

( من نفس القانون 91( ايام امام المحكمة العليا الت تبت بصفة نهائية وتنص المادة )19لالنتخابات قابلة للطعن في اجل اقصاه ثمانية )

 تما يلي )يحق لكل وكيل الئحة مترشحة ادعاء بطالن العمليات االنتخابية .يجب أن يودع االحتجاج لدى اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابا على

قلة ت( ايام كأقصى حد بعد اعالن النتائج .وتبت هذه األخيرة خالل ثمانية ايام اعتبارا من تعهدها .تعتبر قرارات اللجنة الوطنية المس19خالل )

 ( يوما اعتبارا من تعهدها .(41لالنتخابات عرضة للطعن في نهاية المطاف لدى المحكمة العليا التي يجب أن تبت في اجل )
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املنشئ  9109-190رقم من القانون  95ملادة ،وذلك طبقا لنص االالئحة املرتشحة املعرتض عليها أو التي يطعن يف انتخابها 

اصة أو بناء عىل لجنة االنتخابية إما مببادرة منها خاملعدل التي تنص عىل )تتعهد ال للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات

طلب من األحزاب السياسية أو تجمعات األحزاب السياسية أو املرتشحني أو وكالئهم بكل قضية من شأنها التأثري عىل 

 139االقرتاع أو كل شكوى تتعلق به(

طاعن خالل إيداع ت مقابل وصل يسلم للويتشكل امللف الذي يودع بدون رسوم لدى اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابا

لجنة ل)الغرفة القانونية من طرف  وثائق اإلقناع املرفقة مجمل وكذا  ،عن العريضة الفاتحة  للدعوى ملف ترشحه

 140االنتخابية( 

االستشاري عىل توكيل خاص لتقديم عمل أو طعن أمام القضاء يف املجال االنتخايب من  –ويجب أن يحوز املحامي 

ولحساب زبونه.و يتم تحريك الدعوى يف مجال املنازعات االنتخابية بواسطة عريضة مؤرخة وموقعة من طرف  وباسم

 الوكالءمجموعة  صاحبها أو أصحابها أو الوكيل أو

األعامل واألجل ضمن هذه املسطرة ابتداء من طلب النظر وحتى  :ويشكل النظر يف املوضوع مرحلة املحاكمة وهي 

 جرد األحداث السابقة.القيام ب اط األخرى من املحاكمة مبا فيها الحكم وكذا األمن

 ،وال يتم استدعاء األطراف إال بناء عىل طلبهم من خالل مذكراتهم. ويقع عبء اإلثبات عىل الشايك من االنتخابات

 وميكن للقايض القيام إجراء التحقيق.

 

 والجهوية لدية الفرع الثالث :الدعوى يف مجال النزاع حول االنتخابات الب

يتم البت يف املنازعات االنتخابية البلدية أوال أمام اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات ،و تتمثل املسطرة الخاصة 

 لشكوى املتعلقة بصحة النتائج فيام ييل:با

هذا التبليغ إليداع ( ثالثة أيام بعد 12بعد تبليغ العريضة االفتتاحية للدعوى، مينح األطراف الذين تم تبليغهم أجل )

بعد ذلك تعقد جلسة عمومية ميكن للطاعن أو وكيله ولالئحة االنتخابية و مذكراتهم الجوابية لدى اللجنة االنتخابية 

املعرتض عىل انتخابها أو وكيلها الحضور لالستامع إليهم ويساعدهم إن شاءوا مستشاروهم ،وال مينع عدم مثول األطراف 

ة عقاد حيث تجتمع للنظر يف الوثائق وتفهم اللجنة االنتخابية أو فروعها أن تبليغ تاريخ الجلسالهيئة القضائية من االن

يهدف إىل إعالم األطراف بيوم وساعة ومكان الجلسة املقرر، ويستفاد من ذلك أن املسطرة كام جاءت يف القانون 

 ي.مبسطة وغري جامدة عىل نحو متكن معه دعوة األطراف للمثول ولو ببالغ صحف

ويجب عىل السلطات السياسية واإلدارية تقديم كافة املعلومات والوثائق الرضورية للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات 

 .141للقيام مبهمتها وميكن لألطراف طلب االستامع إىل الشهود

 الفرع الرابع :آجال دراسة الطعن وقرارات املحكمة العليا واللجنة االنتخابية

                                                           
  64مرجع سابق ص  4169مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات البلدية والجهوية  139

خابات على )تضم اللجنة االنتخابية غرفتين غرفة قانونية وغرفة فنية يحدد تنظيمهما من القانون المشئ للجنة االنت 69تنص المادة  140

 وسير عملهما بموجب النظام الداخلي ...(
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الطعن والبت وآثارهام حسب ما إذا كان األمر يتعلق بطعن اعرتايض عىل صدقية أو صحة الئحة  تتعدد آجال دراسة

مرتشحة أو شكوى من صحة النتائج أو إلغاء االقرتاع.ففي حالة الطعن يف صدقية أو صحة الئحة مرتشحة، يقبل قرار 

( أيام أمام املحكمة العليا التي تعترب درجة 5اللجنة االنتخابية املتعلق برفض الالئحة املرشحة يف أجل قدره مثانية )

بعد القرار و ب إىل اللجنة االنتخابية وإىل األطراف املعنية ها تبلغ فحوى قرار حيث أن املحكمة العليا التقايض األخرية 

ة العليا املحكم رال ميكن الطعن يف قرا. و اللوائح و تضمن ذلك يف محرضبتعديل  اللجنة االنتخابية قوم هذا التبليغ ت

 .يف حالة الطعن يف الالئحة املؤقتة للمرشحني

 : او الجهوي ويف حالة الشكوى من صحة النتائج أو طلب إلغاء االقرتاع البلدي
142 

 وال ميكن الطعن يف قرار املحكمة العليا يف حال الشكوى من الالئحة املؤقتة للوائح املرتشحة

مة :فإنه يجب أن يصدر قرار املحك أو الجهوي  غاء االقرتاع البلدياما يف حالة الشكوى من صحة النتائج أو طلب إل

-50من األمر القانوين  9الفقرة  005)املادة طبقا ملقتضيات  ثالثني يوما ابتداء من تاريخ التعهد  ( 21)العليا خالل أجل

يحق .لجهة    التي تنص عىل انه )املنشئ ل 9105-101( من القانون النظامي  رقم 50واملادة )املنشئ للبلديات املعدل( 952

لكل وكيل الئحة مرتشحة ادعاء بطالن العمليات االنتخابية .يجب أن يودع االحتجاج لدى اللجنة الوطنية املستقلة 

( ايام كأقىص حد بعد اعالن النتائج .وتبت هذه األخرية خالل مثانية ايام اعتبارا من تعهدها 15لالنتخابات خالل )

 للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات عرضة للطعن يف نهاية املطاف لدى املحكمة العليا التي يجب أن تبت.تعترب قرارات ا

 143( يوما اعتبارا من تعهدها .(21يف اجل )

من القانون  99املادة حيث تنص يوما تبدأ من تاريخ التعهد (  03 )يجب أن يصدر قرار املحكمة العليا خالل أجل ال و

بدون اإلخالل بصالحيات املجلس الدستوري، ،عىل أنه  )144علق بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخاباتاملت 19109 190

تكون اللجنة االنتخابية مختصة بالبت يف الدرجة األوىل يف مجال النزاعات االنتخابية.و عليه فإن النزاعات تقدم 

 للجنة االنتخابية طبقا للبيانات التالية:

 كل اللجنة االنتخابية املحلية قابلة للطعن أمام لجنة الوالية االنتخابيةتكون قرارات هيا

 تكون قرارات  لجنة الوالية االنتخابية قابلة للطعن أمام اللجنة االنتخابية املركزية

 تكون قرارات اللجنة االنتخابية املركزية قابلة للطعن أمام املجلس الدستوري أو املحكمة العليا، حسب الحالة.

أيام اعتبار من تسلم  5ب أن يقدم الطاعن، بالنسبة الطعون عىل مختلف مستويات اللجنة االنتخابية، يف أجل أقصاه يج

أيام اعتبارا من تاريخ تعهدها بالطعن.إال  5أو نرش القرار املعاب، و يجب عىل الهيآت املعنية اتخاذ قرارها يف أجل أقصاه 

ه ة املركزية، يف حالة االستعجال أو رضورة قصوى، ميكن للطاعن أن يتقدم بطعنأنه بالنسبة لقرارات اللجنة االنتخابي
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أمام املجلس الدستوري أو املحكمة العليا، حسب الحالة.يبت املجلس الدستوري أو املحكمة العليا، حسب الحالة، ة مبارش 

م املختصة تائج االنتخابية، تبت املحاكحرصا بالنسبة للن يوما اعتبارا من تاريخ تعهده بالطعن. 03نهائيا يف أجل أقصاه 

 يف امليدان االنتخايب يف النتائج التي تحال إليها بصفة رسمية من طرف اللجنة االنتخابية.  

 (إذا تعهد القايض املختص بنزاع فإنه يستمع إىل مالحظات اللجنة االنتخابية يف القضية موضع النزاع.

طبقة يف حالة عدم احرتام املحكمة العليا لهذا األجل املتعلق بالشكوى من وال يحدد القانون االنتخايب العقوبة امل

 .145النتائج

 

 

 الخامتة                        

املحلية  نازعة االنتخابيةامللقد  تناول  املبحث األول من  هذا املقال مجمل النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة  بأنواع 

 للصحافة العليا السلطة العليا، املحكمة  CENI)لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة  هم الذين هافي الفاعلني أهمو 

إعداد القوائم نازعات ، بدءا مبمنازعات املجالس املحلية  يف مختلف مراحلوذلك  ، (HAPA)البرصية والسمعيات

الفرز  واالقرتاع  عملياتب لامت املرتبطة التظالرتشيح و  منازعات صحة وأهلية  لوائح ، و البلدية والجهوية  االنتخابية 

بإلغاء االنتخابات ة إىل غاية النظر يف الطعون املتعلقاألولية من طرف اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات  وإعالن النتائج 

ية باملحكمة راملحلية  جزئيا أوكليا من طرف القضاء مع االتيان بإمثلة من األحكام والقرارات الصادرة عن الغرفة اإلدا

 ألسباب رفض الطعون يف االنتخابات: كام تعرضنا يف املبحث الثاين من هذا املقال   9105و 9102العليا يف انتخابات 

 لالئحة واملصلحة أو عدم الوجود القانوين األهلية غياب البلدية والجهوية كاسباب عدم قابلية استالم الطعون  بسبب 

ة رفض الرتشحات لدى اللجنأو  نتخاب و غياب تقديم إرسال القرار املطلوب إلغاؤهعدم أهلية اال وكذلك  شحةرت امل

 ...الخ  االنتخابية واملحكمة العليا 

طعن يف ال كآجال االنتخابات املحلية  في حل منازعاتسطرة االجراءت الواجب إتباعها ويتعرض املقال يف األخري مل

 لعليا ون وقرارات املحكمة او آجال دراسة الطع والعمل الفاتح للدعوى ة و والجهوي مجال النزاع حول االنتخابات البلدية 

 .  اللجنة االنتخابيةالزامية تطبيقها من طرف 
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 واملحاسبة االستقاللية بني العامة النيابة

 العدوان االقتصادي بين التجريم واإلباحة
 

 ةفي جامعة نواكشوط العصري بسلك الدكتوراه باحث

 

 مقدمة

إن ما تسببت فيه الحروب من مآس ودمار عرب التاريخ  خاصة إبان الحرب العاملية الثانية ، جعل العامل  يف أمس 

حد من نظام عاملي يخلق تعكس التطور البرشي ذلك عرب  ؛الحاجة  إىل مجتمع دويل تراعي سلوكه  قواعد قانونية

 ونية ووسائل سلمية لحل النزاعات فيام بينها .قواعد قانتحكيم إىل   بهااللجوء للقوة ويدفع 

 وقد تجسدت هذه الرغبة يف  التوقيع عىل ميثاق مهم هو القانون التأسييس لألمم املتحدة .

هذا امليثاق الذي ينص عىل مقاصد الهيئه الكونيه ويف مطلعها "حفظ السلم واألمن الدوليني" وذلك بالوسائل السلمية 

 انون الدويل .وفقا ملبادئ العدل والق

ورغم كون تلك الخطوة مهمة يف تاريخ البرشية إال أن السمة البارزة يف القرن العرشين أنه انتهى إىل واقع يف منتهى 

 التناقض.

فرغم التطور املادي فيه إال أنه من جهة كان أشد القرون عنفا ودموية يف التاريخ ، أما من جانب آخر فيظهر ذلك بأنه 

سس ما يسمى اليوم بالعدالة الجنائية الدولية، وهو ما تجسد يف شكل هيئة قضائية جنائية دولية القرن الذي وضع أ 

 تعرف اليوم  باملحكمة الجنائية الدولية . ؛دامئة 

لكن املسار نحو تحقيق هذا الهدف كان شائكا بدليل الوقت الكبري املستغرق الستحداث هذه الهيئة ، فمن 

كم عىل جرمية إبادة من طرف محكمة دولية ، ومن القبض عىل دكتاتوري سابق إىل أول محاكامت نورنربغ إىل أول ح

تهمة علنية من طرف محكمة دولية لرئيس دولة مامرس ملهامه ،ثم إىل أول محاكمة فعلية من طرف املحكمة الجنائية 

نجاحها مرهونا بالوجود القوي  كل هذه املحطات التاريخية يف سجل العدالة الجنائية الدولية كان  2009الدولية يف 

 .146إلرادة املجتمع الدويل

وساهمت املحكمة الجنائية الدولية يف إحداث تطور كبري يف قواعد القانون الدويل الجنايئ  وذلك بإيجاد سلطة قضائية  

د من تح أعىل من السيادة الوطنية ، وهو ما جعل بعض الدول تحاربها خوفا من أن تحل مكان قضائها  الوطني ، أو

 هيمنتها. 

                                                           

ة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، حقوق المؤلف المحكمة الجنائية قيدا نجيب محمد، المحكم 146 

 611ص 4166الدولية بتاريخ 
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وتتعدد صور الجرائم التي تختص بها املحكمة بتعدد النامذج والصور التي مرت بها الدول الحديثة بدءا باالستعامر 

ردة مرورا بالحربني العامليتني وانتهاء بالحروب التي جرت يف نطاق الحرب البا  التاسع عرش والعرشيناألوريب خالل القرنني 

يار القطبني وهيمنة القطب الواحد وسياسة االحتواء التي اعتمدت للسيطرة االقتصادية واالجتامعية وانتهاء ثم ما تالها من انه

مبا يشهده العامل اليوم من رصاعات وفنت تلعب فيها الدول دور املساهم، وإن كانت تزاحم أثناءها من تنظيامت ال تأخذ شكل 

 السيطرة امليدانية ومتلك فرض رشوطها عىل الدول وعىل غريها من املنظامتالدول باملفهوم القانوين والسيادي لكنها متلك 

 .147وتكتسب بتلك القوة إمكانيات التفاوض وإبرام الصفقات وفرض القرارات

ويقترص اختصاص هذه املحكمة عىل أشد الجرائم خطورة، والتي تكون موضع اهتامم املجتمع الدويل بأرسه، 

و خاصة  148 اختصاص النظر يف جرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية  وجرائم الحربوللمحكمة مبوجب نظامها األسايس

جرمية العدوان والتي تعترب االختصاص الجديد للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن وافقت الدول االطراف عىل إدراجها 

 .149ضمن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية

الذهن العدوان املسلح إال أنه ليس الصورة الوحيدة لجرائم العدوان إذ تشهد وعند إطالق مصطلح العدوان يتبادر إىل 

العالقات الدولية العديد من املامرسات التي وإن كانت ال تستخدم القوه املسلحة إال أنها ال تقل خطورة عنها من جهة 

غري املسلح وهو  رز مظاهر وصور العدواناآلثار املرتتبة عليها والنتائج التي تستهدف تحقيقها ويعد العدوان االقتصادي أب

من خالل التطرق ملختلف اإلشكاليات املرتبطة به، العتبارات علمية املقال املوضوع الذي سأتطرق لدراسته يف هذا 

 . 150وعملية عديدة

 وتبعا لذلك فلقد تم تقسيم هذا البحث وفق ما يقتضيه التسلسل املنطقي ملعالجة هذا املوضوع.

 ا املوضوع إىل مبحثني يتضمن أولهام "مفهوم وصور العدوان االقتصادي"ولذلك قسمت هذ

 .عىل أن أتناول مدى مرشوعيته كشكل من أشكال العدوان غري املسلح يف املبحث الثاين

 

 

 

                                                           

المصطفي سيدي عالي، محكمة الجنايات الدولية ودورها في تحقيق العدالة، بحث لنيل شهادة ماستر في القانون الدولي، جامعة  147 

 66، ص 4169/ 4163ية العلوم القانونية واالقتصادية، السنة الجامعية انواكشوط، كل

 34مركز القومي لإلصدارات القانونية ، ص  6د. أشرف فايز اللمساوي، المحكمة الجنائية الدولية ، ط 148 

، ص 4111الجديدة للنشر بتاريخ د محمد عبد المنعم عبد الغني ، الجرائم الدولية ، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة  149 

199 

، بتاريخ 416محمد األمين المهدي، الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية،  مكتبة المعهد األعلي للقضاء بتونس ، ع  150 

 613ص  19/11،/4169
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 املبحث االول: مفهوم وصور العدوان االقتصادي

رسات تشهد العالقات الدولية العديد من املاممن املتفق عليه أن العدوان املسلح ليس هو الصورة الوحيدة للعدوان، إذ 

إال أنها ال تقل خطورة عنها من جهة اآلثار املرتتبة عليها والنتائج التي  ،وإن كانت ال تستخدم القوة املسلحة ،التي

 تستهدف تحقيقها.

يشمل مجمل هوم يتسع لوهكذا فإنه إىل جانب العدوان املسلح تشهد العالقات الدولية ظاهرة العدوان غري املسلح وهو مف

التدابري غري املتضمنة الستخدام القوة املسلحة املوجهة ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السيايس واالقتصادي مبا 

 .151باملبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدةيخل 

ام القوة، شتمل عىل استخدوبالتايل فإن هذا املفهوم يصدق عىل كافة أنواع التدخل يف شؤون الدول األخرى غري امل

وهو بالتايل ليس مفهوما جديدا يف العالقات الدولية إال من حيث التعبري الذي ظهر أثناء املناقشات التي دارت يف األمم 

 املتحدة  حول تعريف العدوان.

املبحث، وذلك  ا، وهو ما سأعرضه بصورة تفصيلية يف هذن غري املسلحويعد العدوان االقتصادي أبرز مظاهر وصور العدوا

نظرا النتشار هذا الشكل من العدوان عيل نطاق  واسع يف العالقات الدولية إضافة إيل خصوصية تكوينه الحقوقي، 

األمر  الذي يجعل له توصيف قانوين متميز فضال عن خطورة ما قد يرتتب عليه من آثار يكون من شأنها تهديد السلم 

 وان بني الدول .واألمن الدوليني وانتشار العنف والعد

شكال كشكل من أ  –ودراسة هذا املبحث نتطرق ملفهوم العدوان يف مطلب أول عىل أن أذكر صور العدوان االقتصادي 

  يف مطلب ثاين. -العدوان

                                                           

 16، ص 6599د. زهير الحسيني ، التدابير المضادة في القانون الدولي العام . دمشق،  151 
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 املطلب األول: مفهوم العدوان

ة الجرائم ها إىل زمر يكتيس العدوان أثوابا متعددة ووجوها مختلفة وما دور الفقه الدويل إال استنباطها وكشفها وضم

الدولية وبالتايل معاقبة مرتكبيها وسأعرض لذكر مفهوم العدوان يف فرعني أتناول يف األول منهام مفهوم العدوان 

 املسلح، عىل أن اذكر مفهوم العدوان االقتصادي كشكل من أشكال العدوان غري املسلح  يف فرع ثاين.

 الفرع األول: مفهوم العدوان )املسلح(

ذل املجتمع الدويل جهودا مضنية من أجل التوصل لتعريف محدد للعدوان من ذلك املرشوع العريب الذي تقدم به لقد ب

مبناسبة الحرب الكورية، كام أعقبته مشاريع  0231وكذلك املرشوع السوفيتي الذي قدم عام  0230مندوب سورية سنة 

 0212وثالثة يف سنة  0215أخرى قدم منها ثالثة يف سنة 

توالت اجتامعات اللجنة القانونية املكلفة بوضع تعريف للعدوان إىل أن تم االتفاق عيل تعريف للعدوان يف ابريل  وقد

 .01/09/0201152وهو التعريف اإلرشادي الذي تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها الصادر بتاريخ  0201سنة 

واد تتضمن التعريف العام للعدوان، وقرينة البدء يف استخدام القوة ويالحظ أن هذا القرار يتضمن ديباجته ثم مثان م

ثم صدور العدوان، والعالقة بني العدوان والدفاع عن النفس من جهة، وبني حق تقرير املصري من جهة أخرى ، ثم 

 .153سلطات مجلس األمن يف ظل التعريف

يتمثل يف استخدام القوة املسلحة بواسطة دولة ضد  وهكذا أوردت املادة األوىل من القرار تعريف العدوان مقررة أنه

وتشري  ,دةبأي شكل يتعارض مع ميثاق األمم املتح أوأو االستقالل السيايس لدولة أخرى السيادة أو السالمة اإلقليمية، 

يال عىل وقوع لاملادة الثانية إىل أن املبادأة باستخدام القوة املسلحة بواسطة دولة خالفا ملا يقتيض به امليثاق يشكل د

 العمل العدواين.

وإضافة إىل مساعي الجمعية العامة لتعريف العدوان فقد ظهرت للوجود عدة مساعي وجهود عليمة موازية تهدف لوضع 

 حد لهذا الغموض  حيث رجحت اآلراء املطالبه برضورة وضع تعريف للعدوان.

 51، حيث أدرج يف املادة 00/11/9101األسايس بتاريخ وكان آخر نتاج تلك الجهود التعديل الذي حصل عىل ميثاق روما 

قيام شخص ما له وضع ميكنه فعال من التحكم يف العمل السيايس أو العسكري ((مكرره والتي عرفت العدوان بأنه 

للدولة أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواين يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه 

 154))اكا واضحا مليثاق األمم املتحدةانته

 ويالحظ أن هذه املادة قد تبنت نفس تعريف الجمعية العامة لألمم املتحدة سابق الذكر.
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 الفرع الثاين: تحديد مفهوم العدوان االقتصادي

سيايس ليراد بالعدوان االقتصادي التدابري االقتصادية املتخذة من قبل دولة ألغراض سياسية موجهة ضد االستغالل ا

 لدولة أخرى بهدف السيطرة عليها.

يتسع مفهوم العدوان االقتصادي ليشمل مجمل التدابري املتخذة ضد دولة ما بهدف التأثري عىل اقتصادها الوطني عن 

طريق املقاطعة االقتصادية وتجميد الودائع املالية واإلرضار مبصادر الرثوة الطبيعية فيها وغريها من أنواع الحصار 

 .155ادياالقتص

تقدمت بوليفيا  0239وقد تم تعريف العدوان االقتصادي أثناء عرض مشاريع تعريف العدوان بأكرث من صياغة، ففي يناير 

 إىل اللجنة السادسة للجمعية العامة مبرشوع لتعريف العدوان شمل العدوان االقتصادي بالتجريم. 

أنه >>يكون  0232 اللجنة الخاصة بتعريف العدوان عام وبعد ذلك جاء يف املرشوع الذي قدمه االتحاد السوفيتي إيل 

 هناك عدوان اقتصادي، عندما تكون الدولة قد بارشت إحدى األعامل التالية:

أ ـ تويل إجراءات ذات طابع اقتصادي تشكل خرقا لسيادة دولة أخري أو الستقاللها االقتصادي أو يهدد بالخطر أسس 

 الحياة االقتصادية لتلك الدولة.

 ـ تويل إجراءات دولة أخرى تفيض إىل منعها من استثامر مواردها الطبيعية أو تأميمها لتلك املوارد. ب

 156ج ـ إخضاع دولة أخرى لحصار اقتصادي<<

( من بوليفيا إىل أن العدوان االقتصادي يخل جوهريا بثالثة مبادئ Araozوأثناء مناقشات تعريف العدوان أشار آرواز )

حدة هي مبدأ االستقالل السيايس للدول، ومبدأ املساواة يف السيادة، ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون أساسية لألمم املت

الداخلية للدول، وهو يؤكد بأن العدوان ليس فقط استخدام القوة املسلحة فغالبا ما يكون الضغط االقتصادي كافيا 

من  33، 9/1الضغط يعد مخالفة رصيحة للامدتني للوصول إىل النتائج التي يؤدي إليها العدوان العسكري، ومثل هذا 

 امليثاق.

ويضيف بأن خصائص العدوان املسلح هي خصائص العدوان االقتصادي، فهذا األخري ال ميكن متييزه عن األول إال  

 نمن ناحية استخدام القوة بصورة غري مبارشة أي مقنعة والعنارص املكونة للفكرتني واحدة فعنارص كل منهام تنحدر م

نفس فكرة العدوان، والعدوان املسلح وإن كان يتميز باللجوء  إىل القوة بينام العدوان االقتصادي يتميز باللجوء إىل 

الضغط ، إال أن هذا األخري قد يؤدي بالبلد ال إىل الحرب املادية وحدها  وضياع  استقاللها، وإمنا يؤدي بها أيضا إىل 

 املجاعة وإىل الشقاء والبؤس.
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عندما  157وذلك بواسطة الوفد الربيطاين إىل مؤمتر باريس 0201د استخدم تعبري العدوان االقتصادي ألول مرة عام هذا وق

تقدم  مبسودة قرار دعي فيه إىل اتخاذ عمل مشرتك لغرض حامية املصالح االقتصادية لدول الحلفاء يف مواجهة العدوان 

ففي  ؛خدام هذا املصطلح وإدراجه يف االتهامات املتبادلة يف ما بينهااالقتصادي ألملانيا، ومن ثم تواترت الدول عىل است

>>أن تلك   0229بخصوص املقاطعة الصينية للمنتجات اليابانية  عام  ly Ttonظل عصبة األمم أعلن املندوب الياباين  

العدوانية  ال  ن األعاملاملقاطعة التي تفرضها الصني ضد السلع األجنبية تعترب عمال عدوانيا  ضد الدول األخرى؛  أل 

تتمثل بالرضورة  يف االلتجاء  إىل القوة املسلحة.  وأن التدابري االقتصادية  املضادة  لألجانب  من جانب الصني ال ميكن 

 .158النظر إليها  إال بوصفها  أعامال  عدوانية بدون استخدام  للقوة املسلحة<<

اتهمت فيها الواليات املتحدة  0211يوليو  00مجلس األمن بتاريخ  ويف إطار األمم املتحدة تقدمت كوبا بشكوى  إىل

األمريكية  باتباع سياسة العدوان االقتصادي  ضدها  وذلك عن طريق تخفيض الكمية املقرر رشاؤها من السكر الكويب 

لرشعي. للدفاع ا  ورفضها  تكرير الزيت الخام الكويب، ومبوجب تلك املذكرة احتفظت كوبا لنفسها  بحق مامرسة الدفاع

تقدمت سوريا بشكوى ضد إرسائيل التي كانت قد بدأت  0232يف عام و عن نفسها يف مواجهة ذلك العدوان، ومن قبل 

تسيطر عليها وخالل مناقشات تلك الشكوى اعترب الوفد   التي العمل يف تغيري مجرى  نهر األردن  داخل األرايض

ليم إحدى الدول ويجرى خالل إقليم دولة مجاورة أو حتى تغيري مجراه مبا اللبناين أن تسميم مجرى مايئ ينبع من إق

 90يسبب الجوع والعطش لسكان هذا اإلقليم يشكل عدوانا، وإثر ذلك وافق مجلس األمن الدويل بقراره الصادر بتاريخ 

ات اإلرسائيلية التي مبوجب وقف العملي U .N.T.S.Oعىل توصيات رئيس لجنة مراقبة الهدنة يف فلسطني  0232اكتوربر

 تستهدف تغيري مجرى  النهر.

 املطلب الثاين: صور العدوان االقتصادي 

يتخذ العدوان االقتصادي أشكاال متعددة ال ميكن حرصها يف إطار معني وإن كانت تستهدف مبجملها إىل حرمان 

 الدولة من مواردها االقتصادية أو التأثري يف مصالحها .

 تقليدية للعدوان االقتصادي يف فرع أول، عىل أن اذكر الصورغري التقليدية له يف فرع ثاينولذلك فسأذكر الصور ال

 الفرع األول: األشكال التقليدية للعدوان االقتصادي 

من أهم الصور والنامذج التطبيقية للعدوان االقتصادي ظاهرة املقاطعة أو الحصار ويعني بها يف الغالب عمل دورية عىل 

دو بالسفن الحربية أو الطائرات ملنع البلد من تلقي السلع التي يحتاج إليها لشن الحرب، وميكن أن يكون سواحل بلد الع

االستسالم واألمثلة عىل الحصار كنوع من أنواع إرغامها عىل الحصار بإحاطة مدينة أو دولة بهدف االستالء عليها أو 

السعودية واإلمارات عىل دولة اليمن حيث تقدر خسائر العدوان االقتصادي عديدة ومتنوعة  كالحصار الذي تفرضه 

االقتصاد اليمني جراء ذلك الحصار)العدوان االقتصادي( مبليارات الدوالرات . وميتاز العدوان االقتصادي السعودي 
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 عىل اليمن بكونه يرتافق مع رصاع مسلح عىل خالف العدوان االقتصادي التي متارسه السعودية واإلمارات والبحرين

قتصادي ومن أمثلة الحصار التقليدي للعدوان اال  ومرص عىل قطر حيث يرتكز أساسا عىل الحصار واملقاطعة االقتصادية.

وغري االقتصادي أو العدوان املسلح أو غري املسلح هو ذلك العدوان الذي ميارسه الصهاينة يف حق الشعب الفلسطيني 

 منذ عرشات السنني.

ي كشكل من أشكال العدوان غري املسلح قد يكون سببا يف وقوع مجازر وسقوط دول كام وبالتايل فالعدوان االقتصاد

جراء الحصار الذي كان مفروضا عليه منذ سنوات، وبالتايل فمفهوم الحصار  9112هو الحال يف سقوط النظام العراقي 

ل وخروج اسطة القوات املسلحة ملنع دخو بو األجواء  معروف يف القانون الدويل بأنه اغالق ملنطقة املوانئ  أو السواحل أو 

السفن سواء أكانت حربية أم تجارية كذلك دخول الطائرات  ملختلف الدول ملنع أي نوع من املساعدات أو أي تحرك من 

 وإىل داخل الجزء الذي يحارص وملنع االقرتاب من السواحل املحارصة.

لسواحل قد اعتربت إحدى الحاالت النموذجية  للعدوان، وعندما ووفق ما جاء بقرار التعريف فإن حالة الحصار للموانئ وا

قد استعملت أوال قواتها املسلحة لغرض حصار عىل ميناء  أو سواحل دولة أخرى فإن عملها  -أية دولة  -تكون الدولة 

 (.cفقرة  2و 9يشكل الدليل األوىل لفعل العدوان ) وفق املادة 

لحصار باختالف أنواعه يشكل فعل )العدوان( سواء أكان ذلك العمل موجها ضد ألن النظرة الحالية الثابتة هي أن ا

 .159الدولة املحارصة أم ضد دولة ثالثة التي تم حجز سفنها أثناء محاولتها الوصول إىل ما يسمى باملوانئ  املحارصة

 الفرع الثاين: الصور غري التقليدية للعدوان االقتصادي

دية للعدوان االقتصادي كاملقاطعة غري املرشوعة والحصار، إال أن الواقع الدويل يشري إن كانت هناك بعض الصور التقلي

أيضا  إىل وجود بعض األشكال والصور غري التقليدية من العدوان االقتصادي والتي تشكل السبب الرئييس للعدد األكرب 

 رة ومن هذه الصور:من املنازعات التي تنشأ بني الدول والتي قد تتطور فيام بعد إىل حروب مدم

: تجاوز الحصص املتفق عليها إلنتاج بعض مصادر الطاقة كالبرتول أو التحكم مبصادر األنهار الدولية بغية حرمان أوال 

الدول األخرى املشرتكة معها يف استقالل مياه األنهار الدولية من حقوقها التي تكفل لها القوانني الدولية  السائدة يف 

 هذا املجال .

نسبة لتجاوز الحصص املتفق عليها إلنتاج بعض مصادر الطاقة كالبرتول فإنني أشري هنا  إيل النزاع العراقي ـ الكويتي فبال

لعدوان اقتصادي كويتي وهو السبب الذي دفع العراق)ضمن  متعرضه يون، حيث ادعي العراق0221يف أب/ أغسطس 

وهو ما عرب عنه العراق رصاحة  من  0221 الثاين من أغسطس جملة من األسباب األخرى( التخاذ قراره بغزو الكويت  يف

والتي تم  03/10/0221خالل رسالة وزير خارجيته  إىل األمني العام لجامعة الدول العربية وهي الرسالة املؤرخة  بتاريخ 

ت واإلمارات ن الكويتوزيعها  عىل الدول العربية األعضاء يف الجامعة العربية، حيث اتهم العراق يف رسالته هذه كال م

بتجاوز حصص إنتاج البرتول مام أدى إىل انخفاض أسعاره، وإلحاق رضر بالغ بالعراق )أشارت الرسالة إىل أن تدهور 
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مليار دوالر  كانت حصة العراق  منها خسارة  311األسعار بسبب تجاوز الحصص أدى إىل خسارة الدول العربية بحدود 

 (. 0221ـ  0250عة بني مليار وذلك عن الفرتة الواق 52

وأشارت الرسالة رصاحة إىل أن حكومة العراق )تدين ما فعلته حكومتا الكويت واإلمارات بالعدوان املبارش عىل العراق 

فضال  عن عدوانهام  عىل األمة العربية( كام تحدث العراق عن قيام دولة الكويت بإقامة منشآت نفطية عىل الجزء 

العراقي وصارت تسحب النفط منه حيث قدرت قيمة النفط العراقي الذي سحبته  الكويت بهذه الجنويب من حقل الرميلة 

 .160مليون دوالر 9111قرابة  0221ـ 0251الطريقة وفقا لألسعار املتحققة بني 

إلرضار اتحويل مجرى النهر الدويل أو استخدامه بصورة مخالفة للقواعد والقوانني الدولية الناظمة لهذا األمر وبهدف ثانيا

مبصالح الدول األخرى املشاركة يف االستفادة من هذا النهر الدويل فإن هذه الحالة تعد من أكرث صور العدوان 

االقتصادي خطورة وشيوعا  حيث يرى البعض أن الحرمان من املياه عن طريق تحويل مجرى النهر الدويل أو إساءة  

 استخدام القوة من جانب الدولة التي تترضرمن ذلك. استخدام مياهه من جانب دولة املنبع ميكن أن يربر

اتهمت شييل بارتكابها العدوان  0219وقد شهد الواقع الدويل تطبيقات عديدة ملثل هذه الحالة ففي إبريل من عام 

ىل ع وكذلك اتهمت الهند الباكستان بارتكاب فعل بسبب قيام السلطات الباكستانية ببناء  خزان Laucaبتحويلها مياه نهر 

أحد األنهار املشرتكة ومن أمثلته كذلك النزاع حاليا بني مرص والسودان وإثيوبيا  عىل مجرى نهر النيل،  وكذلك النزاع 

الرتيك  العراقي  السوري عىل مجرى  نهر الفرات ، وبالتايل فإن هذه الصورة من صور العدوان  تتجىل بقيام دولة 

ون دول وتهديدها بقطع املياه عنها لتحقيق مكاسب سياسية معينة وهو ما دفع الكثري بالتحكم باملوارد املائية لدولة من ال

إىل التنبؤ بأن الحرب القادمة يف منطقة الرشق األوسط تحديدا ـ ستكون  حروب مياه  أي أن سببها الرئييس سيكون 

 .161الرصاع عىل املياه
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 املبحث الثاين: مدى مرشوعية العدوان االقتصادي

إال أن عامه الصادر عن الجمعيه ال تبعاد العدوان االقتصادي من نطاق التجريم مبقتيض قرار تعريف العدوانلقد تم اس

ذلك ال يعني أن األفعال التي يتضمنها هذا الشكل  من العدوان تعد أفعاال مباحة  ومرشوعة، ولذلك فسأذكر استبعاد 

 عىل أن أذكر عدم مرشوعية تلك األفعال  يف مطلب ثاين.أفعال العدوان االقتصادي من نطاق التجريم يف مطلب أول 

 املطلب األول: استبعاد أفعال العدوان االقتصادي من نطاق التجريم

عرب عدد كبري من مندويب الدول عن رغبتهم  0210خالل مناقشات اللجنة الخاصة لتعريف العدوان والتي تشكلت عام 

ريف التي تبارش ضد سيادة الدولة واستقاللها وبرغم هذا فقد جاء قرار تع يف شمول تعريف  العدوان للضغوط االقتصادية 

خاليا من اإلشارة إيل العدوان  االقتصادي حيث أوضح رئيس  اللجنة الخاصة بتعريف العدوان يف  0201العدوان لعام 

)أن اللجنة الخاصة  0201سنة بيانه أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة عند ما ناقشت نص التعريف الذي تم توصل إليه 

اقرتاحات بعض األعضاء  بتعريف صور مختلفة من العدوان ـ خاصة العدوان  0215استبعدت منذ دورتها األوىل يف عام 

 االقتصادي ـ حيث أن غالبية اللجنة رأت االقتصار عىل تعريف العدوان املسلح وفقا ملا تضمنه ميثاق األمم املتحدة (.

د العدوان االقتصادي من نطاق التجريم جدال قدميا بني مؤيد له ومنتقد ولذلك سأذكر آراء كل اتجاه ولقد أثار استبعا

 من تلك االتجاهات يف فرع مستقل  وذلك عىل النحو التايل.

 الفرع األول: آراء املؤيدون الستبعاد أفعال العدوان االقتصادي من نطاق التجريم

القتصادي من قرار  التعريف إمنا يعود إىل غموض مصطلح العدوان االقتصادي يري البعض أن سبب استبعاد العدوان ا

وعدم االتفاق حول العنارص املكونة ملفهومه بحيث أن إدخال أفعال العدوان االقتصادي ضمن أشكال العدوان من شأنه 

دولة توجه ضد سيادة الأن يؤدي إىل جعل التعريف واسعا بغري حدود وميكن أن يؤدي إىل إدخال كافة األعامل التي 

ضمن مفهوم العدوان وسيرتتب عىل هذا األمر مخاطر كثرية ال سيام فيام يتعلق بنشوء حق الدفاع الرشعي يف حالة 

تعرض الدولة لعدوان  اقتصادي، وهذا ما عرب عنه الوفد الهولندي  أثناء مناقشات تعريف العدوان حيث أبدى تساؤله عام 

إىل تجريد الدولة من مصادرها االقتصادية أو تعريض كيانها االقتصادي للخطر يربر مامرسة إذا كان العمل الذي يؤدي 

حق الدفاع  عن النفس بالقوة املسلحة وهو ما أشار إليه أيضا الوفد الربيطاين أثناء تلك املناقشات حيث عرب  عن صعوبة 

 العدوان االقتصادي ذلك أن القوة ال ينبغي أن تصور أن األمم املتحدة ميكن أن تقبل االلتجاء  إىل القوة يف حالة

وهو ما أكده أيضا الوفد األمرييك خالل تلك املناقشات  والذي أشار  إىل أن العدوان  ،تستخدم  إال يف مواجهة القوة

 .162االقتصادي  ميكن الرد عليه  يف نطاق مقابلة الرش مبثله  مع عدم استخدام القوة املسلحة

أيدت هذا االستبعاد واعتربت أنه من غري املنطقي  تجريم العدوان االقتصادي واعتباره  قداآلراء   وبالتايل نجد أن بعض

فعال  غري مرشوع دوليا،  وذلك باعتبار أن التدابري  االقتصادية والتي يتضمنها وبأشكالها املختلفة  هي أفعال مباحة  

ىل ية  األمر الذي يجعل استخدام  تعبري العدوان االقتصادي عوللدولة مطلق الحرية يف اللجوء إليها يف عالقاتها الدول
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بري مرشوعة  ابتداء  ألن هذه التداويبقى مجرد تعبري سيايس وليس مفهوما قانونيا مؤثرا  مثل هذه التدابري أمرا تعوزه الدقة 

 ونية غري متجانسة.ج قانولذلك  فليس من مقتضيات اللغة القانونية الدقيقة استخدام هذا التعبري الذي يتضمن نتائ

 الستبعاد العدوان االقتصادي من نطاق التجريماملنتقدين الفرع الثاين: آراء 

ذهبت آراء أخرى  إىل التأكيد عىل أن استبعاد العدوان االقتصادي من نطاق التجريم مبقتىض قرار  التعريف هو أمر 

قتصادي باعتباره شكال من أشكال العدوان يف العرص يدعو لالنتقاد ألنه كان من األفضل اإلشارة إىل العدوان اال 

 الحديث وذلك عندما تحاول دولة فرض نظامها االقتصادي  عىل دولة أخرى.

هو أمر يحقق   0201163لعام  0201وفيام يرى البعض أن استبعاد العدوان االقتصادي من نطاق التجريم مبقتىض القرار 

نص عىل العدوان االقتصادي  يتفق ومصالح  الدول  النامية حديثة العهد مصالح الدول االستعامرية الكربى  )ألن ال

باالستقالل ألنه يسمح لها بالتصدي ملناورات االستعامر الجديد( ال سيام أن هذا العدوان االقتصادي هو )أحد وسائل 

ة(؛  مواردها الطبيعياالستعامر الحديث؛ بحيث يهدف أصحابه من ورائه  إىل حرمان الدول من مزاولة سيادتها عىل 

وبحيث أن عدم النص عىل العدوان االقتصادي سوف يشكل ثغرة تنفذ منها وتعد من خاللها صورا من العدوان تكون 

 ضحيتها يف الغالب الدول النامية واملسبوقة اقتصاديا.

تي قد ول الكربى اليف ما ذهب رأي آخر  إىل التأكيد عىل أن تجريم العدوان االقتصادي هو الذي يتفق ومصالح الد

تستغل قيام دولة نامية بوضع قيود عىل صادراتها ـ يتفق ومصالحها وأمنها القومي ـ كذريعة ومربر الرتكاب أعامل 

 عدوانية بزعم مامرسة حق الدفاع عن النفس ـ 

عدوان وتعدد ال وبالتايل فإن قرار التعريف قد جاء ناقصا بإغفاله تجريم العدوان االقتصادي وذلك لخطورة أفعال هذا

صوره ومظاهره وكرثة ارتكابه يف العالقات الدولية خاصة بالنسبة لبعض صور هذا العدوان كاستغالل  مياه األنهار الدولية 

  -قد الدويلكصندوق الن -والتحكم فيها بصورة غري مرشوعة وكالحصار والعدوان الذي متارسه بعض املنظامت الدولية 

إلقليم املحتل من قبل الدولة القامئة باالحتالل. ومثاله العدوان املستمر الذي تقوم به إرسائيل وكاستغالل موارد وثروات ا

؛ وهو األمر الذي سنتناوله بالتفصيل 0210164يف األريض الفلسطينية املحتلة والجوالن العريب السوري املحتل منذ عام 

 يف املطلب املوايل.

 قتصادياملطلب الثاين: مرشوعية أفعال العدوان اال 

ال بد من اإلشارة إىل أن عدم النص عىل العدوان االقتصادي يف إطار قرار التعريف ال يعني أن األفعال التي يتضمنها  هنا

هذا الشكل من العدوان تعد أفعاال مباحة ومرشوعة ألنه ال خالف عىل عدم مرشوعية تلك األعامل ولخطورة اآلثار التي 
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كدته العديد من النصوص واإلعالنات و القرارات الدولية السابقة لصدور قرار التعريف ترتتب عليها، وهو األمر الذي أ

 والالحقة له أيضا.

 ولذلك نتطرق لعدم مرشوعية العدوان االقتصادي يف فرع أول عىل أن اذكر اآلثار املرتتبة عليه يف فرع ثاين.

 الفرع األول: عدم مرشوعية العدوان االقتصادي

حول قانون املعاهدات   0212ـ 0215وط االقتصادية والسياسية خالل مفاوضات مؤمتر فيينا عامي أثريت مسألة الضغ

من املرشوع رصاحة عىل أن الضغط  12دولة    آفروآسوية  بطلب تؤكد فيه رضورة أن تنص املادة  02حيث تقدمت 

د عرب مر بالنسبة لإلكراه العسكري وقاالقتصادي  والسيايس يعدان من األسباب املبطلة للمعاهدة  متاما كام هو األ 

إن الضغط االقتصادي يأخذ أشكاال متعددة وآثاره عىل الضحية ال ((مندوب الجزائر عن وجهة نظر هذه املجموعة بقوله 

تقل خطورة عن التهديد بالقوة أو استعاملها حقيقة أن زمن املعاهدات االستعامرية قد وىل واختفى ولكن ال ينبغي أن 

ف عن حقيقة أن بعض الدول تلجأ إىل أساليب جديدة ومخادعة يف العالقات الدولية املعارصة  يف محاولة نغض الطر 

منها لإلبقاء عىل عالقات التبعية بصفة دامئة، إن الضغط االقتصادي هو سمة االستعامر الجديد. يزداد يف العالقات 

حد ذاته  الستقالل السيايس ال ينبغي أن يكون غاية يفبني بعض الدول الكربى والدول حديثة العهد باالستقالل، إن ا

 .165))وسوف يصبح وهام ما مل يرتكز عىل استقالل اقتصاد حقيقي

ونظرا العرتاض دول أخرى عىل هذا التعديل وبسبب إرصار كل من االتجاهني عىل موقفه فقد تم االتفاق عىل حل 

ث إلكراه االقتصادي و السيايس وهذا ما تم بالفعل حيوسط يقيض بإصدار  إعالن سيايس ملحق باالتفاقية يدين ا

تضمن هذا اإلعالن  أن جميع الدول )تقر وتعرتف بإدانة كل أساليب  الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية الهادفة  

 إىل انتزاع املعاهدات تحت التهديد(.

حدة والتي تحظر عىل الدول اللجوء إىل مامرسة ثم تواترت القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املت

 الضغوط االقتصادية والسياسية )وهام يشكالن  جوهر العدوان  غري املسلح( وذلك يف عالقاتها  املتبادلة.

حيث جاء يف إعالن مبادئ القانون الدويل  التي تحكم عالقات الصداقة والتعاون فيام بني الدول >>ان الجمعية العامة 

لتزام امللقى عىل عاتق الدول باالمتناع يف عالقاتهم الدولية من اللجوء إىل إجراءات  قرسية عسكرية  كانت أم تؤكد اال

ة أو أو محاوالت التهديد التي تقع ضد شخصية الدول -وكل األشكال األخرى للتدخل -سياسية .. وأن التدخل العسكري

 <.ضد مقوماتها االقتصادية تعترب خرقا للقانون الدويل<
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وأما اإلعالن الخاص بالسيادة الدامئة عىل املوارد الطبيعية والذي صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها 

فإنه ينص عىل وجوب امتناع الدول عن كل شكل من أشكال اإلكراه العسكري أو السيايس أو  0202لعام  2000رقم 

 االقتصادي أو غريه.

تحظر اللجوء إىل أية إجراءات يكون من شأنها إكراه   يثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصاديةمن م 29كذلك فإن املادة 

 إحدى الدول يف مجال مامرسة حقوقها السياسية.

فقرة )د( بعدم جواز  1والذي يقيض يف املادة  166وهذا ما أكده أيضا اإلعالن الخاص بإنشاء نظام اقتصادي دويل جديد

االقتصادي أو السيايس أو غريه بهدف منعها من املامرسة الكاملة لحقوقها  ـ عىل مواردها خضوع أية دولة لإلكراه 

 الطبيعية ـ غري قابلة للترصف .

عىل  167يف قرارها بشأن عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 0201كذلك أكدت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

لسيايس أو االقتصادي أو غريه للدول األخرى أو زعزعة الحكومات التي إدانة كل إكراه يستهدف اإلخالل بالنظام ا

 تسعى إىل تحرير اقتصادها من الهيمنة أو السيطرة األجنبية.

)بشأن اإلجراءات االقتصادية املستخدمة من أجل مامرسة الضغط  168 0251ثم أشارت الجمعية العامة يف قراراها 

د مية(  إىل رضورة امتناع البلدان املتقدمة عن اتخاذ أو التهديد باتخاذ أية قيو السيايس أو االقتصادي عىل البلدان النا

تجارية أو فرض أعامل الحصار أو املقاطعة أو القيام بأية إجراءات اقتصادية أخرى ال تتفق  ونصوص ميثاق األمم املتحدة 

 ية واالجتامعية .تها االقتصادية والسياسضد البلدان النامية باعتبار ذلك وسيلة إكراه سيايس أو اقتصادي يرض بتنمي

وهكذا فإن عدم النص عىل العدوان االقتصادي يف قرار تعريف العدوان ال يعني إصباغه الصفة الرشعية عىل كافة 

أشكال وصور هذا العدوان الذي يستهدف املساس باملصالح األساسية للدول األخرى، صحيح أن الدول التي تتعرض 

من  30ن العدوان االقتصادي ال تتمتع مبامرسة حق الدفاع الرشعي عن النفس املشار إليه يف املادة ملثل هذا  النوع م

ألن حق الدفاع عن النفس يشرتط  لنشوئه توافر الرضورة فضال عن رشط التناسب يف مامرسته، لكن الدول  ؛امليثاق

بقا ن الدويل الذي ميلك معالجة هذه الحاالت طاملستهدفة مبثل هذا النوع من العدوان تستطيع اللجوء إىل مجلس األم

 هذا إذا بلغ العدوان غري املسلح حدا معينا من الخطورة. 169من امليثاق -22-للسلطات املخولة له مبوجب نص املادة 

 اوأما بالنسبة ألشكال القهر غري املسلح البسيط وهو الذي قد يؤدي إىل تقييد حرية الترصف لدى الدولة التي وجه  إليه

ولكن دون أن يصل إىل حد املساس بأمنها الوطني  فإن مثل هذه الترصفات ال تدخل يف إطار العدوان غري املسلح وال 
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هذه الترصفات تعد من الترصفات العادية واملقبولة يف إطار مجتمع دويل واقعي  مثلمن امليثاق؛ ألن  22يف إطار املادة 

 مثايل.وال ميكن أن يكون 

العالقات الدولية يشهد بعض املامرسات القهرية غري املسلحة التي ال ترقى لخطورة العدوان غري املسلح، وهكذا فإن واقع 

وتعترب ظاهرة طبيعية يف مجتمع تشكل تحقيق املصلحة الوطنية الدافع الرئييس لتحرك أفراده ويشكل تعارض املصالح 

وبك( ويل، ومثال ذلك قرار منظمة الدول املصدرة للنفط )األ الوطنية وتناقضها أحد القوانني السائدة يف هذا املجتمع الد

 املتضمن زيادة إنتاجها البرتويل بهدف السعي لخفض أسعار البرتول. 9111يف نهاية مارس 

عند ما انخفضت أسعار البرتول إىل  0255فعىل الرغم من أن الواليات املتحدة األمريكية مل تتدخل يف ديسمرب عام  

الرات للربميل ملامرسة أنواع مختلفة من الضغوط االقتصادية والسياسية ضد دول األوبك بهدف إجبارها أقل من مثاين دو 

دوالر للربميل حيث وافق مجلس  93عىل زيادة إنتاجها من البرتول، وبالتايل خفض األسعار التي كانت قد تجاوزت ال

األمرييك بفرض عقوبات وأي شكل من أشكال  عىل قانون جديد يطالب الرئيس 9111مارس  99النواب األمرييك يف 

 الضغوط عىل الدول املنتجة  التي تتحكم يف السوق بشكل يؤدي إىل رفع  األسعار

ويؤكد هذا القانون حق الرئيس األمرييك يف قطع املعونات ومبيعات األسلحة لدول األوبك واملنتجني اآلخرين  الذين  

صوتا وأكد النائب  25صوتا مقابل  259اق العاملية وقد صدر هذا القانون بأغلبية يلعبون دورا يف زيادة األسعار يف األسو 

الجمهوري )بنجامني جيلامن( أن هذا القانون صدر يف هذا التوقيت ملامرسة ضغوط عىل منظمة أوبك قبل أيام قليلة 

مارس  90يف فيينا يف  ثم طلب وفد من أعضاء  الكونكرس حضور جلسات منظمة األوبك الذي انعقد 170من اجتامعها،

 171ملراقبة سلوك الدول ومدى انصياعها للضغوط األمريكية. 9111

 من الدول هذه الضغوط األمريكية التي نجحت بطبيعة الحال يف دفع دول األوبك اموقد انتقدت إيران وليبيا وغريه

 لح األمريكية.إىل زيادة إنتاجها من البرتول بشكل يؤدي  إىل خفض األسعار ومبا ينسجم مع املصا

 الفرع الثاين: اآلثار املرتتبة عىل جرمية العدوان االقتصادي

قوبات زاجرة ع -والتي متس الدين واآلدميني -من حكمة الرشيعة اإلسالمية أنها رتبت عىل الجرائم باملعني الخاص 

الجرائم التي  قتصادية منحفظا للكليات الخمس؛ التي هي الدين والنفس والعقل والنسل واملال، وتعترب الجرائم اال 

متس بتلك الكليات الخمس وترب آثار جسيمة عليها؛ ألن العدوان املسلح وإن كان يتميز باللجوء  إىل القوة بينام 

العدوان االقتصادي يتميز باللجوء إىل الضغط ، إال أن هذا األخري قد يؤدي بالبلد ال إىل الحرب وحدها وضياع  استقاللها 

 أيضا إىل املجاعة وإىل الشقاء والبؤس. وإمنا يؤدي بها

 واألمثلة عىل الجرائم االقتصادية واآلثار املرتتبة عليها كثريه ومتعددة، ولذلك فأسذكر مثالني حيني من آثار تلك الجرائم.

                                                           

 4111مارس  43صحيفة  األهرام الصادرة في القاهرة  170 

 4111/مارس/49صحيفة الحياة الصادره في لندن  171 
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 عىل الشعب الفلسطيني والذي يأخذ جميع أشكال وصور العدوان والتي من بينها -املستمر -العدوان الصهيوينأوال. 

طيني عىل الشعب الفلس -والذي من أهم أشكاله حصار قطاع غزة -العدوان االقتصادي حيث يرتب العدوان االقتصادي

 .172آثار جسيمة ومتنوعة

 9110حيث بات الفقر والجوع والحرمان أسياد املوقف بني أهايل قطاع غزه بسبب الحصار وإغالق املعابر منذ صيف 

يف املائة من إجاميل قوة العمل  11من ستة أفراد والبطالة وصلت إىل نحو  فارتفعت معدالت اإلعالة إىل أكرث

  الفلسطينية هناك؛ وبالتايل أصبح أكرث من ثلثي املجتمع يرزحون تحت خط الفقر حسب تقارير دولية ومحلية.

 عىل غزه حوايل يلوتبعا لتقارير دولية وفلسطينية بلغ إجاميل الخسائر االقتصادية بسبب العدوان والحصار اإلرسائي

 173بليون دوالر. 9.1

 . التدخل السعودي اإلمارايت يف اليمن. ثانيا

بغض النظر عن األختالف حول أهداف و أسباب الحرب السعوديه عىل اليمن. هل هي حرب عدوانيه أو تدخل لحامية 

ي. متمثلة ارثيه عىل الشعب اليمنالرشعيه. إال أنه مام ال شك فيه أنه نتج عن ذلك العدوان أو التدخل آثار اقتصاديه ك

 يف الحصار الشامل وشل حركة املالحه اليمنيه جوا وبحرا وبرا. 

مليار دوالر.كام توقف النشاط  03وأوضح خبري اقتصادي أن خسائر االقتصاد اليمني بسبب العدوان األقتصادي تجاوزت 

كارثه  -أو التدخل-كام سبب الحصار 174دوا وظائفهم.يف املائه من العامل فق 51يف املائه وقرابة  03االقتصادي بنسبة 

إنسانيه عىل اليمنيني وساهم يف تدهور مختلف القطاعات إىل حد دفع منظمة األمم املتحده إىل اإلعالن أن أسوأ 

مجاعة يف العامل هي التي يواجهها اليمن. أما منظمة الصحة العامليه فقد اعلنت أن عدد األشخاص املشتبه يف إصابتهم 

 بوباء الكوليلرا يف اليمن قد وصل إىل ما يقرب نصف  مليون شخص.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 172   ضياء عالء الدين, جريمة حصار غزه, دراسة من أجل الحصول على شهادة ماستر من الجامعة اإلسالمية بغزه, سنة, 4166 ص 43 

  www.alhayat.com 173.نبيل السهلي, اآلثار الكارثية للعدوان اإلسرائيلي على غزه تاريخ 49/19/4163 موقع  

    www.alhagigah.com 174 
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 ختاما نالحظ أن: 

عدم النص عىل العدوان االقتصادي يف إطار قرار التعريف ال يعني أن األفعال التي يتضمنها هذا الشكل من  -

تب طورة اآلثار التي ترت العدوان تعد أفعاال مباحة ومرشوعة ألنه ال خالف عىل عدم مرشوعية تلك األعامل وخ

عليها وهو األمر الذي أكدته العديد من النصوص واإلعالنات والقرارات الدولية السابقة لصدور قرار التعريف 

 والالحقة له أيضا.

أن العدوان االقتصادي يتخذ أشكاال متعددة ال ميكن حرصها يف إطار معني وإن كانت تهدف مبجملها إىل   -

 ها االقتصادية أو التأثري يف مصالحها.حرمان الدولة من موارد

أن العدوان االقتصادي يخل جوهريا بثالثة مبادئ أساسية لألمم املتحدة هي مبدأ االستقالل السيايس  -

 للدول، ومبدأ املساواة يف السيادة، ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.

وعة تجعل منه أحد أشد أنواع جرائم العدوان إرضارا أن العدوان االقتصادي يرتب آثار اقتصادية كثرية ومتن -

 بالبرش ومساسا بحياتهم اليومية.

أن العدوان املسلح وإن كان يتميز باللجوء  إىل القوة بينام العدوان االقتصادي يتميز باللجوء إىل الضغط ، إال  -

ا وإمنا يؤدي بها أيضا إىل أن هذا األخري قد يؤدي بالبلد ال إىل الحرب املادية وحدها  وضياع  استقالله

 املجاعة وإىل الشقاء والبؤس.
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 خاصا نشاطا يزاولون الذين األجراء غري واألشخاص املستقلني والعامل املهنيني بفئات الخاص املرض عن األسايس اإلجباري التأمني

 األحكام المتعلقة بالمصابين في قدراتهم الحسية من الناحية القانونية
 

 مدرس مساعد

األحوال الشخصية –ماجستير قانون الخاص  معهد تقني ئاكري –جامعة دهوك التقنية    

فرع ئاكري –محاضر في معهد تقني راوندوز   

 

 امللخص

زمهم ببعض لاعتنت الرشيعة اإلسالمية باملعاقني واألشخاص املصابني بعاهات خاصة او عاهات يف قدراتهم الحسية، حيث مل ت

الواجبات، فضال عن تخفيف بعضها عنهم، ومن الناحية القانونية فإن هنالك احكاما  ورشوطا  يجب تطبيقها عىل الزواج والطالق، كام 

 يف حالة الوكالة يف الزواج والطالق او الشهادة يف الزواج والطالق لألشخاص الطبيعيني.

القانون الكوردستاين والقوانني العربية لألحوال الشخصية مل يذكروا حاالت الزواج من الناحية القانونية فإن القانون العراقي و و 

والطالق لألعمى واألخرس يف قوانينهم فيعد  نقصا  يف الترشيعات الوطنية يجب تالفيها ألن العميان والخرسان اشخاص ويجب 

 بنفسهم. وثقتهم كرامتهم ويستعيد وبهذا األصحاء، مإخوانه مع جنب إىل جنب ا املجتمع يف مدوره أخذ

 

 مقدمة

إن الرشيعة اإلسالمية جاءت باليرس ورفع الحرج عن اإلنسان عامة من جميع جوانبه، لذا اعتنت الرشيعة اإلسالمية باملعاقني    

واألشخاص املصابني بعاهات خاصة او عاهات يف قدراتهم الحسية، حيث مل تلزمهم ببعض الواجبات، فضال عن تخفيف بعضها 

عنهم، ومن الناحية القانونية فإن هنالك احكاما  ورشوطا  يجب تطبيقها عىل الزواج والطالق، كام يف حالة الوكالة يف الزواج والطالق 

او الشهادة يف الزواج والطالق لألشخاص الطبيعيني، لذا فإنه من باب اوىل بيان تلك األحكام القانونية عىل األشخاص املصابني يف 

ية والنطقية ومنهم العميان والخرسان، ذلك لتيسري امور املحاكم، وليك ال يكون القايض يف حرية من أمره عندما قدراتهم البرص

 تعرض عليه مثل تلك الحاالت يف املحاكم، إضافة اىل ، أنهم ليسوا بالقلة يف مجتمعاتنا الحارضة.

 أهمية موضوع البحث :

 تكمن اهمية موضوع البحث، فيام يأيت: 

 ام قانوين خاص لألشخاص املصابني بعاهات يف حواسهم كام يف العميان والخرسان، أسوة باألشخاص الطبيعيني.وضع نظ -0



 

 

 9102 وليوزي 46دد ــالع

97 

تسهيل امر معالجة املسائل او املنازعات التي قد تعرض عىل القايض يف محاكم األحوال الشخصية للزواج والطالق للعميان  -9

فوا يف مسائل زواج هؤالء وطالقهم اختالفا يصعب عىل القايض ان يعالج تلك والخرسان، السيام إذا عرفنا ان الفقهاء قد اختل

 املسائل بسهولة.

 سبب اختيار موضوع البحث :

لسنة  055ان السبب الرئيس الختيار موضوع البحث هو عدم وجود نصوص قانونية يف قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم       

عىل القانون العراقي لالحوال  9115( لسنة 03قانون املرقم )اجرتها برملان اقليم كردستان يف الالتعديالت التي ، وكذلك يف 0232

 الزواج والطالق لألعمى واألخرس. التي تعالج مسائل الشخصية

 منهجية البحث :

ني احكام الرشيعة ريت مقارنة بأن املنهج الذي اتبعته يف هذا البحث هو املنهج التحلييل املقارن، حيث قمت بتناول املوضوع ثم اج     

عي ياالسالمية وموقف الترشيع العراقي والترشيعات العربية يف هذا املوضوع، للوصول اىل النتائج الصحيحة ، ولسد النقص الترش

 املوجود يف الترشيع العراقي.

 أهداف البحث :

ية من العميان والخرسان يف مسائل الزواج ان من اهم أهداف هذا البحث هو بيان حقوق وواجبات املصابني بقدراتهم الحس -0

 والطالق .

 

يف مسائل انعقاد عقد الزواج يفرتض ان يكون كل من العاقدين سليام جسديا إلنعقاد العقد لذا فان هذا البحث سوف يتوصل  -9

 اىل نتيجة مهمة هو مدى امكانية انعقاد عقد الزواج من قبل شخص مصاب بالعمى او الخرس.

 

 التكييف القانوين لألشخص املصابني يف عاهاتهم الحسية يف مسائل الطالق حيث يفرتض ان يكون ويهدف البحث اىل -2

 العاقدان سليمني ومدى امكانية املصابني بهاتني العاهتني من فسخ عقد الزواج .

 صعوبات البحث :

 ترشيعاته. الترشيع العراقي مل يتناولهام يفقلة املصادر القانونية املتعلقة مبسائل الزواج والطالق لألعمى واألخرس، خاصة ان  -0

 قلة وجود القرارات القضائية املتعلقة مبوضوع البحث يف املحاكم وندرتها. -9

 

 خــــطة  البحث :

 املبحث التمهيدي/ تعريف األعمى واألخرس لغة وإصطالحا  
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 تعريف األعمى لغة وإصطالحا   -املطلب األول 

 ة وإصطالحا  تعريف األخرس لغ -املطلب الثاين

 املبحث االول/ أحكام األعمى واألخرس يف الزواج

 تعريف الزواج لغة وإصطالحا   –املطلب االول 

 أحكام األعمى يف الزواج –املطلب الثاين 

 أحكام األخرس يف الزواج –املطلب الثالث 

 املبحث الثاين/ أحكام األعمى واألخرس يف الطالق

 إصطالحا  تعريف الطالق لغة و  –املطلب االول 

 أحكام األعمى يف الطالق –املطلب الثاين 

 أحكام األخرس يف الطالق –املطلب الثالث 

 

 املبحث التمهيدي/ تعريف األعمى واألخرس لغة وإصطالحا  

 تعريف األعمى لغة وإصطالحا :

  تعريف األعمى لغة:

سرت والتغطية، من ذلك العمى: ذهاب البرص من يعرف األعمى لغة بأنه )العني وامليم والحرف املعتل اصل واحد ويدل عىل ال

 (022تحقيق : هارون ، معجم مقاييس اللغة، دون سنة الطبع:  -العينني كلتيهام، والفعل منه َعمى يَعمى َعمى()بن زكريا

 نفسه ذلك وُعميو يعرف العمى  بأنه ) ذهاب البرص، وقد ُعمي فهو أعمى، وقوم ُعمي، وعامه الله، وتعامى الرجل: أرى من         

 -هـ 0121اعتنى به: د.محمد محمد تامر، الصحاح،  -عليه األمر ، والنسبة اىل أعمى أعموي واىل َعم عموي( )بن حامد الجوهري

 (502م: 9112

ته، يويعرف بأنه ) عمى فقد برصه فهو اعمى ، واملرأة عمياء، والجمع عمى، من باب احمروعميان ايضا ويعدى بالهمزة فيقال أعم     

 (011: 0250وال يقع العمى إال عىل العينني جميعا، ويستعار العمى للقلب كناية الضاللة( )بن عيل الفيومي، املصباح املنري، 

 تعريف األعمى اصطالحا:

محددا  امن الناحية اإلصطالحية ال نجد هنالك تعريفا  محددا   للعمى  أو األعمى ألن معناه واضح ومعلوم ، لذا مل نجد تعريف     

لدى الفقهاء عن العمى او األعمى، سوى هذا التعريف الذي عرفها الدمياطي بأن العمى هو ) فقد البرص عام من شأنه ان يكون 
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، دون سنة الطبع، 2بصريا ليخرج الجامد وهو ليس بضار يف الدين بل املرض، إمنا هو عمى البصرية( ) الدمياطي، اعانة الطالبني،ج

922) 

 ي  لألعمى: التعريف الطب

من الناحية الطبية فإن مؤمتر الصحة العاملية يعرف الكفيف بأنه ) هو من ال يستطيع رؤية مايراه اإلنسان السليم البرص عن مسافة 

أمتار( حيث يالحظ عىل التعريف السابق أنه قد تشبيه رؤية الشخص الكفيف باألعمى يف عدم رؤيته  2مرتا إال إذا قرب له اىل  11

 مرتا كام هو الحال يف األنسان السليم البرص 11البعيدة وفقدانه لرؤية األشياء البعيدة عن العني مبسافة  لألشياء

 تعريف األخرس لغة وإصطالحا :

 تعريف األخرس لغة:

ن ميعرف األخرس لغة بأنه )الَخرُس بالتحريك: مصدر األخرس، واخرسه الله، وكتيبة خرساء هي التي ال تسمع لها صوتا       

وقارهم يف الحرب، وقال ابو عبيد: هي التي صمتت من كرثة الدروع ليس لها قعاقع، وسحابة خرساء: ليس فيها رعد وال 

 (209م: 9112 -هـ 0121تامر، الشامي، احمد،  –برق(.)الجوهري: تحقيق 

اىل(.)آبادي: العرقسويس، و صار اخرس، بني الخرس من خرس وخرسان، أي: منعقد اللسان عن الكالم، وأخرسه الله تع    

 (       311م: 9113 -هـ 0191

ويعرف الخرس لغة بأنه ) ذهاب الكالم عيا أو خلقة، َخرِس خرسا، وهو اخرس، والَخرُس بالتحريك: املصدر، واخرسه الله، وجمل     

 (B09هـ : 0211اخرس، ال ثقب لشقشقته يخرج منه هديره فهو يردده فيها(.)ابن منظور ، 

 األخرس أصطالحا :تعريف 

من الناحية اإلصطالحية ال نجد هنالك تعريفا  محددا  لألخرس، فرنى بأن معنى األخرس أصطالحا ال يختلف عن معناه اللغوي،      

ولكن بعد البحث يف الكتب الفقهية وجدت تعريفا  يبني معنى األخرس اصطالحا  وهو ما ذكره إبن عابدين يف حاشيته بأن األخرس 

كان معتقل اللسان بفتح القاف يقال اعتُقل لسانه بضم التاء، إذ أحتبس لسانه عن الكالم ومل يقدر عليه(.) إبن عابدين،  هو )من

 (020دون سنة الطبع، 

 وبعد بيان تعريف األخرس لغة واصطالحا ميكننا ذكر تعريف محدد لألخرس كام هو أيت:      

 ب خلقي او لسبب طاريء ومل يستطع التعبري عن ما يريده عن طريق الكالم(.) هو كل من اعتقل لسانه عن الكالم سواء لسب

 احكام األعمى واألخرس يف الزواج -0

قبل الرشوع يف الكالم عن أحكام األعمى واألخرس يف الزواج البد من تعريف الزواج لغة واصطالحا وقانونا، ليتسنى لنا الكالم      

  النحو األيت:عن احكام الزواج يف األعمى واألخرس عىل

 تعريف الزواج لغة واصطالحا    0-0-0

 تعريف الزواج لغة:
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الزوج مبعنى زوج  {يعرف الزواج لغة بأنه )مأخوذ من الزوج، الزاء والواو والجيم، أصل يدل عىل مقارنة يشء ليشء من ذلك         

 (23هارون، دون سنة الطبع،  -(.) بن زكريا: تحقيق }املرأة

زَوج بينهام أي قرن، زاوجه مزاوجة زواجا : اي خالطه بينهام مبعنى قرن بينهام، ويقال زواجا اي قرن بعضهام ويعرف بأنه )        

ببعض، ويقال: تزوج إمرأة اي اتخذها زوجة، والزواج هو اقرتان الزوج بالزوجة أو الذكر باألنثى، والزوج: كل واحد معه أخر من 

 (113م: 9111 -هـ Anoun ،0193جنسه(.) 

 ريف الزواج اصطالحا:تع

يعرف الزواج اصطالحا بأنه ) حل استمتاع كل من الرجل واملرأة باألخر عىل الوجه املرشوع(.) الخطيب، الكبييس، السامرايئ،        

 (99م: 0251 -هـ 0111

أنه ) عقد يرد احب الكنز بويعرف ايضا بأنه ) عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين باألخر عىل الوجه املرشوع(. ويعرفه ص       

 (00: 0230عىل ملك املتعة قصدا(.) أبو زهرة، 

  تعريف الزواج فقهيا :

يعرف الزواج من الناحية الفقهية بأنه ) عقد بني الزوجني يحل به الوطؤ وهو حقيقة يف العقد مجاز يف الوطئ فهو صحيح(.)        

 (990الشوكاين: دون سنة الطبع: 

 نا :تعريف الزواج قانو 

انون األحوال قأما من الناحية القانونية فإن هنالك قوانينا  ذكرت تعريف الزواج يف قوانينها لألحوال الشخصية، حيث ذكر         

( الزواج بأنه )عقد بني رجل وإمرأة تحل له رشعا  غايته إنشاء رابطة الحياة 2يف املادة ) 0232لسنة  055الشخصية العراقي املرقم 

 (0232:  055، قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم  2والنسل(.)الفقرة األوىل، املادة املشرتكة 

الذي اقره الربملان الكوردستاين فقد اجرى تعديال عىل تلك الفقرة حيث اوقف العمل به و وضع  قانون إقليم كوردستان أما        

أة يحل به كل منهام لآلخر رشعا  غايته تكوين االرسة عىل اسس املودة الزواج عقد ترايض بني رجل وامر  -0محله الفقرة األتية: )

، قانون تعديل تطبيق قانون االحوال الشخصية رقم  0( ، املادة 0والرحمة واملسؤولية املشرتكة طبقا  الحكام هذا القانون(.) الفقرة )

 (9115لسنة ( 03العراق : قانون رقم ) –املعدل يف اقليم كوردستان  0232( لسنة 055)

 يف مادته الثانية تعريف الزواج بأنه: القانون األردينأما  القوانني العربية لألحوال الشخصية فقد ذكر         

 (0201، قانون األحوال الشخصية األردين : 9) الزواج عقد بني رجل وامرأة تحل له رشعا  لتكوين أرسة وإيجاد نسل بينهام (.) املادة

عىل تعريف الزواج يف مادتها األوىل بقولها )الزواج عقد رشعي بني رجل وامرأة   ة األحوال الشخصية املوريتانيةونصت مدون        

عىل وجه االستمرار، يقصد منه اإلحصان واإلنجاب، بإنشاء أرسة تحت قوامة الزوج عىل أسس ثابتة تضمن للزوجني القيام بواجبات 

 (9110:  39دونة األحوال الشخصية املوريتاين املرقم ، م0الزوجية يف ود واحرتام(.) املادة 

عىل تعريف الزواج بأنه )الزواج هو عقد بني رجل وامرأة عىل نية التأبيد بحل استمتاع كل منهام   ونص القانون السوداين         

 (0220، قانون األحوال الشخصية السوداين : 00باآلخر عىل الوجه املرشوع(.) املادة 
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 األدلة الرشعية عىل مرشوعية الزواج:   0-0-9

 القرآن الكريم: -أ

 (2قوله تعاىل )) فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع ((.)النساء: 

وجه الداللة يف اآلية الكرمية املذكورة  هو انه انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء احدكم اثنتني وان شاء ثالثا وان شاء       

، كام قاله ابن عباس وجمهور العلامء آلن املقام مقام إمتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بني اكرث من أربع لذكره. )الدمشقي، اربعا  

 (   111م : 9111 -هـ  0191

 السنة الرشيفة: -ب

عليه وسلم(  )صىل الله عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة واألسود عىل عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي       

شبابا النجد شيئا، فقال لنا رسول الله )صىل الله عليه وسلم( ) يامعرش الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه اغض للبرص 

 (0231م : 0222 -هـ 0101البغا،  –واحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء(.) البخاري: تحقيق 

 األجامع: -ت

اما األجامع فإن النكاح مندوب عند الجميع وزاد الحنابلة يف رواية أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة األسفراييني من الشافعية      

 (921ورصح به يف صحيحه.) الشوكاين، دون سنة الطبع : 

 أحكام األعمى يف الزواج 0-9

  مسائل الزواج من حيث رؤية األعمى ملخطوبته ووالية األعمى يفسنتناول يف هذا املطلب بيان األحكام املتعقلة باألعمى يف      

 عقد الزواج وشهادته يف الزواج عىل النحو األيت:

 رؤية األعمى ملخطوبته 0-9-0

اتفق جميع فقهاء املسلمني من الشافعية واملالكية والحنفية والحنابلة عىل جواز رؤية الخاطب ملخطوبته قبل انعقاد الزواج ،       

دليلهم يف جواز النظر اىل وجه املخطوبة هو  ما اخرجه الحاكم النيسابوري من حديث أنس بن مالك ريض الله عنه عن املغرية بن و 

شعبة انه خطب إمراة فقال له الرسول الكريم )صىل الله عليه وسلم( )اذهب فانظر إليها فإنه احرى أن يؤدم بينكام( قال فذهب 

 (002م :9119 -هـ  0199، 9ها. )النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، جفنظر إليها فذكر من موافقت

أما يف حالة عدم متكن الخاطب من رؤية مخطوبته كام هو الحال لدى الشخص األعمى، فإنه يجوز له ان يوكل غريه رؤية        

يرسل  ليتأملها ويصفها له( اي أنه يجوز له أن مخطوبته، وهذا ما ذكره الدمياطي ) وندب ملن ال يتيرس له النظر ان يرسل نحو امراة

شخصا او إمراة لينظر اىل وجهها وكفيها، وقوله بإمراة اي كمحرم لها وقوله )ليتأملها( ضمري مسترت يعود عىل نحو املرأة والبارز يعود 

 (935لطبع:، دون سنة ا2عىل املخطوبة وقوله ويصفها له اي للمرسل الخاطب( )الدمياطي، إعانة الطالبني، ج

والدليل عىل ما تقدم هو ماورد عن انس بن مالك ريض الله عنه أن النبي )صىل الله عليه وسلم( حني أراد ان يتزوج إمراة بعث     

اليها امرأة أخرى لتنظر اليها )فقال: شمي عوارضها وانظري اىل عرقوبيها، قال: فجاءت اليهم فقالوا: اال نغديك يا أم فالن؟ 
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كل إال من طعام جاءت به فالنة، قال: فصعدت يف رف لهم فنظرت اىل عرقوبيها، ثم قالت: أفليني يا بنية، قال: فقالت: ال أ

 (051م :9119 -هـ  0199، 9فجعلت تفليها وهي تشم عوارضها، قال: فجاءت فأخربت( )النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، ج

كان اعمى وال يرى فال بأس به أن يوكل غريه لرؤية مخطوبته له، من األفضل أن لذا تبني لنا مام تقدم أن الخاطب اذا         

 يكون وكيل األعمى إمرأة حينئذ تحل املرأة محل الشخص األعمى يف رؤية املخطوبة، شأنه يف ذلك شأن األنسان البصري.

 شهادة األعمى يف الزواج  0-9-9

رشوط صحة عقد الزواج وإن الرشع والقانون اشرتطا الشهادة لصحة عقد الزواج إن الشهادة يف عقد الزواج رشط أسايس من          

لرسم طريق األعالن واإلشهار، ومل يرتك أمره من غري حدود ورسوم بل تم تعيينها بالشهادة، وبحضور الشاهدين مع العاقدين 

لوغ والعقل أتني، كام يشرتط فيها الحرية والبيتحقق معنى اإلشهار واألعالن، ويشرتط يف الشهادة ان تكون برجلني أو برجل وإمر 

 (31،39: 0230واإلسالم إن كان الزوجان مسلمني، وال يشرتط البرص وال العدالة عند الحنفية.)أبو زهرة، األحوال الشخصية، 

قسموا ا يف الزواج وأنأما بالنسبة اىل شهادة األعمى يف الزواج، فإن الفقهاء اختلفوا يف مدى جواز شهادة األعمى من عدمه        

 اىل قسمني كاأليت:

 وهم فقهاء الحنفية واملالكية والحنابلة حيث أجازوا شهادة األعمى يف الزواج وكاأليت:  الفريق األول:

هـ 0191، 2معوض و عبداملوجود، بدائع الصنائع،ج -)برص الشاهد ليس برشط، فينعقد النكاح بحضور األعمى( ) الكاساين: تحقيق

 (112 م:9112 -

 وهم فقهاء الشافعية يف احد اقوالهم حيث مل يجيزوا شهادة األعمى يف الزواج وكام يأيت:  الفريق الثاين:

)اليصح شهادة األعمى يف النكاح آلنه ال يعرف العاقد فهو كاألصم الذي ال يسمع لفظ العاقد( والوجه الثاين هوالراجح فال يصح 

 (025م: 0221 -هـ 0100، 1د.الزحييل، املهذب، ج -يقالنكاح بشهادة األعمى.)الشريازي: تحق

بعد التعرف عىل اراء الفقهاء فيام يتعلق بشهادة األعمى لعقد الزواج ، نرى بأن األرجح هو ما ذهب إليه فقهاء  الرأي الراجح:

ه يف حالة الء بشهادتالشافعية بعدم جواز شهادة األعمى، وذلك ألن الشاهد يجب ان يكون بصريا وقت الشهادة ليستطيع اإلد 

حصول نزاع مستقبيل يف تلك املسألة التي شهد فيها، يف حني ان األعمى ال يرى فكيف له ان يكون شاهدا يف مسألة مل يرها 

 بعينه.

 والية األعمى يف الزواج: 0-9-2

را، ويعد هذا الحكم او كبريا، ثيبا او بك ألزمت الرشيعة األسالمية لقيام ميثاق النكاح وجود والية رشعية عن املرأة املسلمة صغريا     

 (910م: 9111 -هـ 0191أحد اهم األسس الرشعية الواجب التزامها.)أبو طالب، موسوعة الزواج والعالقة الزوجية،

قني هام يأما بالنسبة لوالية األعمى يف الزواج فإن الفقهاء أختلفوا يف جواز والية األعمى يف الزواج، حيث انقسموا اىل فر         

: 
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وهم فقهاء الحنفية والحنابلة واملالكية، فقد أجازوا كون الويل يف الزواج اعمى )آلن العمى اليقدح إال يف األداء،   الفريق األول:

 -هـ 0191، 2ود، جمعوض وعبد املوج  -وأنه ال يقدح يف والية األنكاح وال يف قبول النكاح بنفسه وال يف املنع( )الكاساين: تحقيق

 (112م: 9112

وهم فقهاء الشافعية حيث ذهبوا اىل عدم جواز أن يكون الويل اعمى يف عقد الزواج، يف الوجه الثاين من قولهم   الفريق الثاين:

 (099م: 0221 -هـ 0100، 1د.الزحييل، املهذب، ج -) والثاين: ال يجوز، ألنه يحتاج اىل البرص يف اختيار الزوج(.)الشريازي: تحقيق

نرى أن الراجح هو قول الفريق الثاين وهم فقهاء الشافعية، ألن الويل يجب ان يرى الشخص الذي سوف يكون   اجح:الرأي الر 

زوجا  للفتاة التي تويل عليها، ليُحسن اإلختيار، وهذا الرشط غري موجود لدى األعمى لذا نرى بعدم جواز ان يتوىل األعمى والية 

 ذلك.الزواج، بل ميكن له أن يوكل غريه يف 

مل ينص عىل اية مسألة من  0232لسنة  055فنجد ان قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم املرقم  الناحية القانونيةأما  من       

مسائل األعمى يف الزواج سواء يف مسألة واليته لعقد الزواج او شهادته وكذلك الحال يف القانون األردين لألحوال الشخصية لسنة 

والقانون السوداين لألحوال الشخصية لسنة  9110لسنة  9110-139الحال يف مدونة األحوال الشخصية املوريتاين وكذلك  0201

 . سوى انهم نصوا عىل احكام عامة يف الوالية والشهادة يف الزواج. 0220

الزمة توافرها يف الشهود عىل عقد مل يتكلم عن الرشوط ال 0232لسنة  055لألحوال الشخصية املرقم القانون العراقينجد ان          

 الزواج إال يف فقرة واحدة وهي البند)د( من الفقرة األوىل من املادة السادسة حيث نصت عىل ما يأيت:

 .)الزواج عقد عىل القانونية باألهلية متمتعني شاهدين شهادة -د)

الزواج والرشوط الواجب توافرها لدى الويل سوى ما  أما عن الوالية عىل عقد الزواج مل يتكلم بصورة واضحة عىل الويل يف      

 :السابعة املادةنصت عليه 

  .عرش الثامنة وإكامل العقل الزواج أهلية متام يف يشرتط 1- .

 الشخصية مصلحته يف وأنه باملجتمع يرض ال زواجه أن عىل بتقرير ثبت إذا عقليا   املريض الزوجني أحد بزواج يأذن أن للقايض 2-

 (0232:  055، قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم  0)املادة .رصيحا   قبوال  بالزواج اآلخر الزوج قبل إذا

 

 

 

 :الثامنة املادة

 وليه موافقة بعد البدنية، وقابليته أهليته له ثبت إذا له، يأذن أن فللقايض الزواج، العمر من عرشة الخامسة أكمل من طلب إذا 1-

 باإلعتبار جدير غري إعرتاضه كان أو يعرتض مل فإن له، يحددها مدة خالل موافقته منه القايض طلب لويلا إمتنع فإذا الرشعي،

 ,بالزواج القايض أذن
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 تحقق اإلذن إلعطاء ويشرتط ذلك إىل تدعو قصوى رضورة وجد إذا العمر من عرشة الخامسة بلغ من بزواج يأذن أن للقايض 2-

 (0232:  055، قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم  5)املادة .البدنية والقابلية الرشعي البلوغ

عىل القانون العراقي لالحوال الشخصية اوقفت  9115( لسنة 03قانون املرقم )برملان اقليم كردستان أما  التعديالت التي اجرتها        

 ة العراقي وقد حلت محلها ما يأيت:العمل بالبند )د( من الفقرة األوىل من املادة السادسة من األحوال الشخصي

 شهادة شاهدين متمتعني باالهلية القانونية عىل عقد الزواج ويستوي يف ذلك الرجل واملرأة( -د)

 :( من املادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ييل0وكذلك أوقفت العمل بحكم الفقرة)       

ج، فللقايض ان يأذن له، إذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه اذا طلب من اكمل السادسة عرشة من العمر الزوا   -0

الرشعي فإذا امتنع الويل طلب القايض منه موافقته خالل مدة يحددها له، فان مل يعرتض او كان اعرتاضه غري جدير باالعتبار 

 .اذن القايض بالزواج

 نصت  عىل مايأيت:حالة كون الويل غائبا او متوفيا وأضافت فقرة جديدة  للامدة السابعة تعالج        

 -:( اىل املادة كاآليت2ثانيا : تضاف فقرة بتسلسل )

 .تعترب االم وليا  اذا كان االب متوفيا  او غائبا  وكانت حاضنة  -2

ستاين عىل حاالت ون الكوردويعترب هذه التعديالت ممتازة لقانون األحوال الشخصية الكوردستاين ، لكن يُفضل لو نص القان        

 األعمى يف الزواج من واليته وشهادته عىل عقد الزواجز

إضافة نصوص قانونية يبني فيها حاالت شهادة األعمى وواليته يف عقد الزواج وتكون  لذا نقرتح عىل املرشع الكوردستاين     

 النصوص كاأليت:

 ية لديه() ال يعتد بشهادة األعمى يف عقد الزواج، آلنعدام الرؤ

 ) ليس لألعمى ان يكون وليا  يف عقد الزواج، و له ان يوكل غريه يف الوالية(

 صت عىل والية يف الزواج ورشوط الويل يف عقد الزواج مبا يأيت: ن القانون األردينونجد ان         

، القانون األردين: 01)املادة ).مسلمة طوبةاملخ كانت إذا مسلام   يكون وأن بالغا   عاقال   يكون أن الويل يف يشرتطاملادة العارشة )

0201) 

 السادسة عرش:  املادةاما عن الشهادة يف الزواج فقد نصت 

 مسلمني الزوجان كان إذا  مسلمني وامرأتني رجل أو رجلني شاهدين حضور الزواج عقد صحة يف )يشرتط

 واملخطوبة الخاطب أصول ادةشه وتجوز بهام املقصود فاهمني والقبول اإليجاب سامعني بالغني عاقلني

 (0201، القانون األردين: 01)املادة ) العقد عىل وفروعهام

 فقد نصت يف مسألة الرشوط الالزمة توافرها لدى الويل عىل ما يأيت: 9110األحوال الشخصية املوريتاين لسنة أما مدونة        
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، مدونة األحوال الشخصية 01.)املادة )مسلمة املرأة كانت إن ومسلام بالغا عاقال ذكرا يكون أن النكاح ويل يف يشرتط -. 10 (املادة

 (9110:  139املوريتاين املرقم

 فقد نص عىل ما يأيت: 0220قانون األحوال الشخصية السوداين لسنة أما        

 والقبول لإليجاب امعنيس الثقة، أهل من مكلفني، مسلمني وامرأتني رجل أو رجلني يكونا أن الشاهدين يف يشرتط - ٦٢ املادة

 (0220، قانون السوداين : 91)املادة .الزواج بهام املقصود أن فاهمني

)املادة .مسلم عىل الوالية كانت إذا مسلام ، بالغا   عاقال   ذكرا   يكون أن الويل يف يشرتط - ٣٣ نصت املادة فقد الويل أما عن رشوط       

 (0220، قانون السوداين :  22

 

 األخرس يف الزواج:أحكام  0-2

 قد يضطر األخرس اىل استعامل لغة األشارة، وأختلف الفقهاء حول األعتداد باألشارة وأنقسموا حيالها اىل ثالث فرق وهي:     

 ذهب فقهاء )املالكية والحنابلة( اىل أن اشارة األخرس يف الزواج غري معتربة يف عقد الزواج وال يجوز فيها، وحجتهم  الفريق األول/

يف ذلك، أن السامع يعد من قبيل الشهادات، وهذا ما ذكره بدرالدين العيني حيث ذكر بأنه ) ال يجوز: ألن السامع يف النكاح 

 (00م: 9111 -هـ 0191شعبان،  -شهادة( و ) ال ينعقد بشهادة أصميني وال بشهادة أخرسني(.)العيني : تحقيق

 (.219قد بشهادة أخرسني لعدم إمكان األداء منهام(.) املقديس: دون سنة الطبع: وكذلك ما ذكره ابن قدامة بأنه ) وال ينع      

وهم فقهاء الشافعية حيث ذهب اصحاب هذا الرأي اىل أنه ينعقد الزواج بإشارة األخرس، حيث أن اشارته تكون   الفريق الثاين/

أخرس مفهمة( اي مبعنى ) ينعقد نكاح األخرس بإشارته معتربة يف عقد الزواج، وهذا ما ذكره الدمياطي إذ قال: ) وينعقد بإشارة 

 (.900التي ال يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته بال خالف(.) الدمياطي، دون سنة الطبع: 

وهو رأي بعض فقهاء الشافعية ومنهم النووي، حيث ميزوا بني حالة كون اشارة األخرس مفهومة من عدمها، وأكدوا   الفريق الثالث/

ة األخرس إن مل تكن مفهومة حينها ال يعتد بها وال ينعقد بعا عقد الزواج، حيث ذكر النووي ) شهادة األخرس إن مل يعقل بأن اشار 

 (0210م :  9119 -هـ 0192األشارة مردودة(.) الدمشقي، 

ومة تدل نت إشارته معلنرى بأن األرجح هو الفريق الثالث، حيث انه يجب التمييز بني إشارات األخرس، فإذا كا  الرأي الراجح:

عدم ل عىل موافقته بانعقاد الزواج حينئذ يعتد بإشارته وتنعقد الزواج، أما إذا  مل تكن إشارته معلومة فال يعتد بها وال ينعقد الزواج بها،

 فهم النية لدى األخرس يف املوافقة من عدمها.

 

 أحكام األعمى واألخرس يف الطالق -9

 عمى واألخرس يف الطالق البد من معرفة معنى الطالق واألدلة عىل مرشوعيته، عىل النحو األيت:قبل الكالم عن احكام األ  9-0

 تعريف الطالق لغة واصطالحا :0 -0
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 تعريف الطالق لغة:

: شيعرف الطالق لغة بأنه ) طلق الرجل امرأته تطليقا، وطَلَقت هي بالفتح تطلُُق طالقا  فهي طالُق وطالِقُة أيضا، وقال األخف      

ال يقال: طلقت بالضم، ورجل مطالُق، اي: كثري الطالق للنساء، والطالٍُق من اإلبل: التي يرتكها الراعي لنفسه ال يحتلبها عىل 

 (010م: 9112 -هـ 0121تامر، شامي، أحمد،  -املاء(.)الجوهري: تحقيق

 

 تعريف الطالق اصطالحا:

هـ 0200الحال او املآل بلفظ مشتق من مادة الطالق او يف معناها(.) أبو زهرة، يعرف الطالق اصطالحا بأنه ) رفع قيد النكاح يف     

 (902م: 0230 -

 تعريف الطالق قانونا:

 بالرجوع اىل القوانني العربية والعراقية لألحوال الشخصية نجد ان تعريف الطالق يختلف من قانون ألخر عىل النحو اآليت:       

( بأنه )رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت 21ق يف الفقرة األوىل من املادة )عرف الطال املرشع العراقي       

( ، قانون األحوال الشخصية 21به أو فوضت أو من القايض. وال يقع الطالق إال بالصيغة املخصصة له رشعا (.)الفقرة األوىل، املادة)

 (0232:  055العراقي املرقم 

( من القانون العراقي، حيث اوقف العمل به وأضاف 21قد اجرى تعديالت عىل املادة ) املرشع الكوردستاينرى ان يف حني ن      

( حيث نصت )الطالق رفع قيد الزواج بصيغة رصيحة تدل عليه رشعا  وقانونا  دون التقيد بصيغة محددة 02فقرة جديدة يف مادتها )

، قانون تعديل تطبيق قانون  02( ، املادة 0الفقرة ) ان وكلت او فوضت به او من القايض(.)او لغة معينة بايقاع من الزوج او الزوجة 

 (9115( لسنة 03العراق : قانون رقم ) –املعدل يف اقليم كوردستان  0232( لسنة 055االحوال الشخصية رقم )

 

حيث نصت عىل ان   52ت الطالق بتعبري أخر يف املادة ( فقد عرف9110( لسنة )39املرقم ) مدونة األحوال الشخصية املوريتاينأما      

 (9110: 39، مدونة األحوال الشخصية املوريتاين املرقم 52)الطالق هو حل العصمة بواسطة اإلرادة املنفردة للزوج(.) املادة 

الصيغة املوضوعة له ( حيث نصت )الطالق هو حل عقدة الزواج ب095يف مادتها ) ونص قانون األحوال الشخصية السوداين      

 (.0220، قانون األحوال الشخصية السوداين: 095رشعا (.) املادة 

فإنه مل يعرف الطالق وإمنا تطرق مبارشة يف األحكام العامة  0201قانون األحوال الشخصية األردين لسنة أما ما يالحظ عىل       

كر تعريف للطالق يف القانون هو اقرب للصواب، ذلك ان للطالق يف فصلها العارش دون ذكر تعريف للطالق، وأرى ان عدم ذ 

 وضع تعريف من عمل الفقهاء وليس من عمل املرشع وإمنا عمل املرشع يكون بوضع األحكام العامة للمسائل.

 أحكام األعمى يف مسائل الطالق  9-9
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ق، وكالة يث، شهادة األعمى يف ايقاع الطال سنتناول يف هذا املطلب بيان األحكام املتعلقة باألعمى يف مسائل الطالق من ح     

 األعمى يف ايقاعه وعىل النحو األيت:

 شهادة األعمى يف ايقاع الطالق   9-9-0

قبل بيان حكم شهادة األعمى يف ايقاع الطالق فال بد من التطرق لبعض احكام الشهادة يف مسائل الطالق من الناس      

 اع الطالق قد كان محل خالف فقهي بني فقهاء املسلمني حيث انقسموا اىل فريقني وهام:املبرصين، ألن هذا الركن املهم يف ايق

 الفريق األول:

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف اىل ان الطالق يقع بدون األشهاد، ودليلهم عىل ذلك هو ان الطالق من حقوق       

ا  يرد عن الرسول الكريم )صىل الله عليه وسلم( وال عن الصحابة مالرجل وال يحتاج اىل بينة يك يبارش حقه، إضافة اىل انه مل

 (25م: 9112 -هـ 0191يدل عىل مرشوعية األشهاد عىل الطالق.)الطهطاوي، 

 الفريق الثاين:

فر عوهم أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب )ريض الله عنه(، وعمران بن حصني ومن التابعني: األمام محمد الباقر واألمام ج      

يعة األمامية ،فقهاء الش -رحمهم الله –وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سريين  -رضوان الله عليهم –الصادق وبنوهام أمئة ال البيت 

، وعن عيل بن ايب طالب )ريض الله عنه( أنه قال ملن سأله عن الطالق : )) أشهدت رجلني عدلني، كام أمر الله عز وجل، قال:ال 

 (121طالقك بطالق((.)سابق، دون سنة الطبع:  ، قال: إذهب فليس

أن عمران بن حصني ُسئل عن الرجل يطلق إمرأته ثم يقع بها ومل يشهد عىل طالقها  –ودليلهم هو ) عن مطرف بن عبد الله      

 -ين: تحقيقا وعىل رجعتها؟ فقال: طلقت لغري الُسنة وراجعت لغري الُسنة، أشهد عىل طالقها وعىل رجعتها وال تعد(.)السجست

 (11م: 9113 -هـ 0191العطار، 

 ، وانقسموا حيالها اىل فريقني هام:شهادة األعمى يف ايقاع الطالقوأختلف الفقهاء حول       

   الفريق األول:

( 519وهم فقهاء املالكية والحنابلة، حيث أجاز اصحاب هذا الرأي يف ايقاع الطالق بشهادة األعمى.)مالك، دون سنة الطبع،       

 (959ودليلهم عىل ذلك هو قوله تعاىل )) واستشهدوا شهيدين من رجالكم(( )البقرة: األية 

 الفريق الثاين:

وهم فقهاء الشافعية والحنفية، مل يجيزوا شهادة األعمى يف ايقاع الطالق  حيث قال فقهاء الشافعية ) وال يجوز ان يكون      

 (112: 0221 -هـ 0100كاح والطالق(.)الشريازي، شاهدا عىل األقوال كالبيع واألقرار والن

وكذلك الحال لدى فقهاء الحنفية إذ قالوا: ) فال تقبل شهادة األعمى سواء كان بصريا وقت التحمل أو ال، وألن اشرتاط البرص     

 -هـ 0191ملوجود، د اليس لعينيه بل لحصول العلم باملشهود به، وذا يحصل اذا كان بصريا وقت التحمل(.)الكاساين: معوض وعب

 (01م: 9112
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والدليل ما قاله النووي أحد علامء الشافعية  ) وال يصح منه التحمل أعتامدا عىل الصوت، فأن األصوات تتشابه ويتطرق اليها     

 (0202م: 9119 -هـ 0192التخييل والتلبس(.)النووي، 

من عدم جواز اشهاد األعمى عىل ايقاع الطالق، لعدم علمه الكايف األرجح هو ما اشار اليه اصحاب الفريق الثاين   الرأي الراجح:

 باملسألة املشهودة فيها  كام اشار اليه فقهاء الحنفية والشافعية.

 

فلم ينص املرشع العراقي واملرشع الكوردستاين عىل حالة اشهاد األعمى عىل الطالق وال عىل حالة   الناحية القانونيةأما من         

 الق بصورة عامة وهذا يعد تقصريا من قبل املرشع العراقي ويجب تالفيه.اشهاد الط

 إضافة نص قانوين يبني فيه حالة اشهاد األعمى يف ايقاع الطالق وعىل النحو األيت: لذا نقرتح عىل املرشع الكوردستاين

 ) اليجوز اشهاد األعمى يف ايقاع الطالق، لعدم علمه الكايف باملسألة املشهود فيها(

وكذلك الحال بالنسبة للمرشع األردين واملوريتاين مل ينصا عىل حالة شهادة األعمى للطالق وال عن حالة األشهاد عىل         

 الطالق.

أما املرشع السوداين فلم ينص عىل حالة شهادة األعمى يف الطالق وإمنا اكتفى بالنص عىل القواعد العامة  للشهادة يف        

 حوال الشخصية حيث نص عىل ما يأيت:النسب يف قانون األ 

 يثبت النسب بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني أو أربع من النسوة. - ٥٠١ثبوت النسب بالشهادة 

 ثبوت الوالدة وتعيني املولود

 تثبت الوالدة وتتعني املولود بشهادة الواحد العدل املسلم ذكرا  كان أو أنثى. - ٥٠٢

 ٥٠١-بالتسامعثبوت النسب بالشهادة بالشهرة و 

 ( يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع. ٥

 ( تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع عىل البتات فإن فرس ابتداء فتبطل الشهادة.٦

 ( ال تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع والتفسري الالحق، عند االستجواب.٣

 وكالة األعمى يف ايقاع الطالق   9-9-9

حول وكالة األعمى اليقاع الطالق البد علينا تبني املقصود بالوكالة من الناحية الرشعية والقانونية، حيث يعرف  قبل الكالم      

الوكالة بأنها ) تفويض األنسان غريه بالترصف يف أمره وإقامته مقامه، ومن املقرر أن كل من ميلك حق الترصف يف يشء: فله ان 

كون سفريا أو معربا عن املوكل فإذا جرى العقد أنتهت مهمته، وترصف حقوق العقد والتزاماته يوكل به غريه(.)والوكيل ال يعدو أن ي

اىل املوكل، إال إذا التزم هو بيشء ال بأعتباره وكيال فإنه حينئذ يطالب به بناء عىل التزامه وليس بناء عىل كونه وكيال(.)الخطيب و 

 (32م: 0251 -هـ 0111الكبييس و السامرايئ، 
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وللزوج أن يفوض زوجته يف تطليق نفسها أو له أن يوكل زوجته يف تطليق نفسها، ففي كلتا الحالتني اليسقط حقه وال مينعه       

هـ 0191من استعامله متى شاء ومن صيغ التفويض يف الطالق ) أختاري نفسك، أمرك بيدك، طلقي نفسك إن شئت( )الطهطاوي، 

 (002م: 9112 -

ظاهرية فإن األمر مختلف إذ  انهم ال يجيزون الوكالة يف الطالق حيث ذكروا ) ال تجوز الوكالة يف الطالق( أما لدى فقهاء ال      

أذ قالوا: ) فال يجوز عمل أحد عن أحد إال حيث أجازه القرأن او السنة الثابتة عن الرسول الكريم )صىل الله عليه وسلم( ومل يأت 

ـ : 0239الدمشقي،  -رأن او السنة فهو باطل(.)بن حزم : تحقيقيف الطالق أحد عن أحد بتوكيله إياه الق  -( و) الحسني: تحقيق021ه

 (329: 9112الكتاين، 

أما عن الرشوط الالزمة توافرها يف الوكيل فقد ذكرها الفقهاء بقولهم: ) صحة مبارشته ما وكل فيه مبلك او والية، فال يصح       

و واملحرم من النكاح ويصح توكيل الويل يف حق الطفل، ويستثنى توكيل األعمى يف البيع اتوكيل الصبي وال املجنون وال املرأة 

الرشاء فيصح ورشوط الوكيل صحته مبارشته الترصف لنفسه، ال الصبي وال املجنون وكذا املرأة واملحرم يف النكاح(.)الرشبيني: 

 (922، 929م: 9111 -هـ 0190معوض وعبد املوجود،  -تحقيق

د التعرف عىل الوكالة يف ايقاع الطالق وعىل رشوط الوكيل ميكن القول بأن األعمى يجوز له ان يكون وكيال يف ايقاع وبع     

الطالق ، إذ تبني لنا بعد األطالع عىل الرشوط الواجب توافرها يف الوكيل لدى الفقهاء عدم وجود  رشط ينص عىل ان يكون 

 أن إيقاع الطالق من األعمى جائز. الوكيل سليم البرص لتصح وكالته اي مبعنى

وكذلك الحال يف قانون  0232لسنة  055قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم فبعد األطالع عىل   الناحية القانونيةأما من       

الق بصورة عامة لطأقليم كوردستان مل نجد نصا  قانونيا  ينص عىل حالة وكالة األعمى أليقاع الطالق، أما عن الوكالة يف ايقاع ا

 ( حيث نص عىل ما يأيت:9( و )0( بفقرتيها )21فرنى ان املرشع العراقي إكتفى بالنص عىل التوكيل يف الطالق يف املادة )

 املادة الرابعة والثالثون:

الصيغة لطالق إال ب)أوال : الطالق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القايض. وال يقع ا

 املخصصة له رشعا .

 055(، قانون العراقي املرقم 9( و )0.) ثانيا : ال يعتد بالوكالة يف إجراءات البحث االجتامعي والتحكيم ويف إيقاع الطالق( ) فقرة )

 :0232) 

ئا جديدا عىل ال انه مل يضف شيفعىل الرغم من التعديالت التي اجريت عىل هذه املادة إ  اقليم كوردستانوكذلك الحال يف قانون 

 مسألة توكيل الطالق حيث نصت عىل ما يأيت:

 )يوقف العمل بحكم املادة الرابعة والثالثني من القانون ويحل محلها ما ييل:

ج او ا اوال : الطالق رفع قيد الزواج بصيغة رصيحة تدل عليه رشعا  وقانونا  دون التقيد بصيغة محددة او لغة معينة بايقاع من الزو 

 الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القايض.

 ثانيا : ال يعقد بالوكالة يف اجراءات البحث االجتامعي والتحكيم ويف ايقاع الطالق ما مل يكن هناك مانع من حضور احد الزوجني.
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 02(، املادة 9( و)0ايض.(.) الفقرة )ثالثا : ال يعقد الطالق اال بحضور شاهدين عدلني حني االيقاع او االقرار به امامهام او امام الق

( لسنة 03العراق : قانون رقم ) –املعدل يف اقليم كوردستان  0232( لسنة 055، قانون تعديل تطبيق قانون االحوال الشخصية رقم )

9115) 

 

ا عىل مسالة توكيل هم نصومل ينص القانون األردين واملوريتاين عىل نص قانوين يبني فيه حالة توكيل األعمى للطالق إال ان      

 الطالق بصورة عامة عىل النحو األيت:

 87 املادةنص عىل ما يأيت: القانون األردين 

، القانون األردين 50.) املادة )خطي مبستند ذلك يكون أن عىل نفسها بتطليق الزوجة يفوض وان بالتطليق غريه يوكل أن )للزوج

 :0201) 

 إذا وكل الزوج زوجته عىل طالقها فلها يف -. 23املادة نصت :  مدونة األحوال الشخصية املوريتاين

حدود وكالتها أن تطلق نفسها مرة أو مرتني أو ثالث مرات.ميكن للزوج عزلها عن ذلك ما مل تنفذ التوكيل أو يتعلق لها به حق.) 

 (9110: 139، مدونة األحوال الشخصية املوريتاين املرقم 23املادة 

، مدونة األحوال 20ملعرفة عدد الطلقات يف التوكيل والتمليك يعمل باملعنى الرصيح والضمني لعبارة املرأة.() املادة -. 20املادة وكذلك 

 (9110: 139الشخصية املوريتاين املرقم 

ل يفإنه قد نص عىل احكام عامة يف الوالية إال انه مل ينص عىل حالة التوك 0220لسنة  األحوال الشخصية السوداينأما قانون 

 بإيقاع الطالق وهذا يعد تقصريا من جانب املرشع السوداين.

 احكام األخرس يف الطالق 9-9-2

البد من التمييز بني حالتني من حاالت إيقاع الطالق من قبل األخرس وهام ) كون األخرس يحسن الكتابة وقت ايقاع الطالق(     

 ة( وعىل النحو األيت:وبني) كون األخرس ال يحسن الكتابة ويوقع الطالق باألشار 

 الحالة األوىل: إيقاع الطالق من قبل األخرس بالكتابة 0 -9-2

قال بعض العلامء: )ان كان األخرس يحسن الكتابة ال يقع طالقه باألشارة آلندفاع الرضورة مبا هو أدل عىل املراد باإلشارة،       

ا اجمله املقرونة بالتصويت منه ألن العادة منه ذلك فكانت األشارة بيانا ملوال يخفى ان املراد باإلشارة التي يقع بها طالقه باألشارة 

 (.122م: 0220 -هـ 0105عمريات،  –األخرس(.) ابن نجيم:تحقيق 

واملالحظ أنهم  قد أعتمدوا عىل الكتابة الصادرة من قبل األخرس أليقاع الطالق من دون األعتامد عىل اشارته ألن يف الكتابة        

 أوضح عىل نية األخرس يف ايقاع الطالق من عدمه. دليال 

وقال فقهاء اخرون يف طالق األخرس بالكتابة ) إذا طلق األخرس إمرأته يف كتاب وهو يكتب جاز عليه من ذلك ما يجوز        

أن البيان  صلعىل الصحيح يف كتابة ألن األخرس عاجز عن الكالم وهو قادر عىل الكتاب فهو الصحيح يف الكتاب سواء، واأل 
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بالكتاب مبنزلة البيان باللسان ألن املكتوب حروف منظومة تدل عىل معنى املفهوم كالكالم(.) الرسخيس، دون بيان سنة الطبع: 

021) 

 الحالة الثانية: إيقاع الطالق من قبل األخرس باألشارة 9-2-9

ده يف ايقاع الطالق وخاصة اذا اشار األخرس اشارة تدل عىل قص اإلشارة بالنسبة اىل األخرس أداة تفهيم لذا تقوم مقام اللفظ       

ال فيف إنهاء العالقة الزوجية، وإشرتط بعض الفقهاء أال يكون عارفا بالكتابة، وال قادرا  عليها، فإذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها 

( 123م: 9111 -هـ 0193 لرضورة العجز عنها.) السابق، تكفي األشارة ألن الكتابة أدل عىل املقصود فال يعدل عنها اىل األشارة اال

 (25م: 9112 -هـ 0191و )الطهطاوي، 

 

وإن الفقهاء متفقون جميعا عىل جواز طالق األخرس باألشارة، إذ قال  ابن قدامة املقديس ) األخرس: إذا اشار بالطالق وقع         

فارس،  -طق غريه كالنكاح،ألن اشارته كلفظ غريه(.) املقديس: تحقيقطالق آلنه يحتاج اىل الطالق فقامت اشارته فيه مقام ن

 (.091م: 0221 -هـ0101السعدين، 

ونقل الكشناوي عن صاحب العزية ) وأما ما يقوم مقام اللفظ فأنواع: منها األشارة املفهمة وهي معتربة من األخرس يف        

 (.011الطالق(.) الكشناوي، دون سنة الطبع: 

 -ال الشريازي: ) كام جعلت اإلشارة إلفهام األخرس، ثم اليقع الطالق باألشارة إال يف حق األخرس(.) شريازي: تحقيقوق      

 (210م: 0221 -هـ 0100زحييل، 

 ققد نص فقط عىل حالة الطالق املقرتن باألشارة ومل ينص عىل حالة طال  املرشع العراقيأما من الناحية القانونية، فرنى ان         

 ( عىل ما يأيت:20األخرس وهل يعتد بها ام ال، حيث نص يف املادة )

:  055( ، قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم 20)الطالق املقرتن بعدد لفظا  أو إشارة ال يقع إال واحدة(.) الفقرة الثانية، املادة)

0232.) 

جرى تعديال  عىل هذه املادة من القانون العراقي ومل يضف شيئا  فقد أ  مرشوع قانون األحوال الشخصية الكوردستاينأما          

،  03جديدا اىل تلك املادة  حيث نص عىل )ال يقع الطالق املقرتن بعدد لفظا  او اشارة اال واحدة وال يقع طالق املعقدة(.) املادة 

( لسنة 03العراق : قانون رقم ) –م كوردستان املعدل يف اقلي 0232( لسنة 055قانون تعديل تطبيق قانون االحوال الشخصية رقم )

9115) 

حيث مل ينص عىل حالة طالق األخرس، ولكن من املالحظ ان املرشع الكوردستاين قد ذكر ) الطالق املعقدة( ومل يبني لنا ماملقصود 

 منها.

 ىل النحو األيت:بل األخرس ويكون عإضافة نص قانوين يبني فيها حالة إيقاع الطالق من ق لذا نقرتح عىل املرشع الكوردستاين   

) يقع طالق األخرس باألشارة املفهومة إذا مل يكن األخرس يجيد الكتابة، أما اذا كان يجيد الكتابة حينها ال يعتد بأشارته يف ايقاع 

 الطالق(
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انون السوداين خصية املوريتاين والق، فرنى أن  القانون األردين ومدونة األحوال الشالقوانني العربية لألحوال الشخصيةأما عن        

قد ذكروا حالة طالق األخرس ولكن بصورة غري مبارشة وأتفقوا عىل ان طالق العاجز عن اللفظ أو الكتابة يقع باألشارة الواضحة 

علومة(.)  بإشارته امل( ما يأيت: )يقع الطالق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهام51يف املادة ) املرشع األرديناملفهومة، حيث ذكر 

 (0201، قانون األحوال الشخصية األردين: 51املادة 

فقد نصت عىل )ال يأخذ القايض بعني االعتبار الطالق الذي يرصح به الزوج إال إذا  مدونة األحوال الشخصية املوريتاينأما       

طالق  ن تكون املطلقة يف عصمة املطلق أو يف عدته مناستكمل الرشوط التالية: أن يكون املطلق مسلام بالغا عاقال غري مكره؛ أ 

، مدونة األحوال الشخصية 53رجعي؛ أن يقع الطالق باللفظ املفهم له أو بالكتابة ويقع من العاجز عنهام بإشارته املعلومة(.) املادة 

 (9110: 39املوريتاين املرقم 

يقع الطالق: )أ ( باللفظ الرصيح ، أو الكتابة وعند العجز عنهام فباإلشارة نص عىل ما يأيت: ) 092يف املادة  والقانون السوداين       

 (.0220، قانون األحوال الشخصية السوداين: 092املفهومة(.)الفقرة أ، املادة 

 

م قد أتجهوا هحيث   يالحظ عىل القوانني العربية أعاله بأنهم قد ذكروا حالة طالق األخرس باآلشارة املعلومة واملفهومة، أي أن       

 اىل ما  أتجه اليه الفقهاء يف جواز طالق األخرس باألشارة املعلومة. 

                                                     خامتة

دراتهم األحكام املتعلقة باملصابني يف قيف نهاية البحث التي انصب عىل موضوع مهم من مواضيع األحوال الشخصية، أال وهو      

. توصلنا إىل جملة من النتائج التي نراها رضورية الستكامل الغرض من هذا البحث، ومن هذه النتائج حسية من الناحية القانونيةال

 هي:

أن الخاطب اذا كان اعمى وال يرى فال بأس به ان يوكل غريه لرؤية مخطوبته له، ولكن من األفضل أن يكون وكيل  -0

 األعمى يف رؤية املخطوبة، شأنه يف ذلك شأن األنسان البصري. األعمى إمرأة فتحل املرأة محل الشخص

 

 اما فيام يتعلق بشهادة األعمى يف الزواج فإن فقهاء املسلمني انقسموا يف جوازه من عدمه اىل فريقني وهام: -9

 .وهم فقهاء الحنفية واملالكية والحنابلة حيث أجازوا شهادة األعمى يف الزواج  الفريق األول:

 وهم فقهاء الشافعية يف احد اقوالهم حيث مل يجيزوا شهادة األعمى يف الزواج.  ثاين:الفريق ال

أما بالنسبة لوالية األعمى يف الزواج فإن هنالك اختالفا  يف أراء الفقهاء يف مدى جواز والية األعمى يف الزواج، حيث  -2

 انقسم فقهاء املسلمني اىل قسمني وعىل النحو األيت:

 م فقهاء الحنفية والحنابلة واملالكية، حيث أجازوا  أن يكون الويل يف الزواج اعمى وال يرى.وه  الفريق األول:

وهم فقهاء الشافعية حيث ذهبوا اىل عدم جواز أن يكون الويل اعمى يف عقد الزواج، وهذا ما ذكره فقهاء الشافعية   الفريق الثاين:

 يف الوجه الثاين من قولهم.
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 خرس يف مسألة إنعقاد الزواج، فرأينا إختالفا  فقهيا  بني فقهاء املسلمني حيث إنقسموا اىل ما يأيت:أما ما يتعلق بإشارة األ  -1

ذهب فقهاء )املالكية والحنابلة( اىل أن اشارة األخرس يف الزواج غري معتربة يف عقد الزواج واليجوز فيها، ألن   الفريق األول/

 السامع يعد من قبيل الشهادات.

وهم فقهاء الشافعية حيث ذهب اصحاب هذا الرأي اىل إنعقاد  الزواج بإشارة األخرس، حيث أن اشارته تكون   /الفريق الثاين

 .معتربة يف عقد الزواج

وهو رأي بعض فقهاء الشافعية ومنهم النووي، حيث ميزوا بني حالة كون اشارة األخرس مفهومة من عدمها، وأكدوا   الفريق الثالث/

 ن مل تكن مفهومة حينها ال يعتد بها وال ينعقد بها عقد الزواج.بأن اشارة األخرس إ 

 

أما بالنسبة اىل شهادة األعمى يف ايقاع الطالق، فرأينا  اختالفا  فقهيا  يف مدى جواز شهادة األعمى يف الطالق، وانقسم  -3

 الفقهاء يف ذلك اىل قسمني هام:

 هؤالء شهادة األعمى يف ايقاع الطالق. وهم فقهاء املالكية والحنابلة، حيث أجاز الفريق األول:

 وهم فقهاء الشافعية والحنفية، مل يجيزوا شهادة األعمى يف ايقاع الطالق. الفريق الثاين:

األعمى يجوز له ان يكون وكيال يف ايقاع الطالق وذلك بعد األطالع عىل الرشوط الواجب توافرها يف الوكيل لدى  -1

هنالك رشط ينص عىل ان يكون الوكيل سليم البرص لصحة وكالته اي أن إيقاع  الفقهاء املسلمني يتبني لنا ان ليس

 الطالق من األعمى جائز.

 

يف احكام األخرس يف الطالق فإن هنالك متييزا  بني حالتني من حاالت إيقاع الطالق من قبل األخرس وهام ) كون  -0

 ن الكتابة وباألشارة يوقع الطالق(.األخرس يحسن الكتابة وقت ايقاع الطالق( وبني) كون اآلخرس ال يحس

 

من الناحية القانونية فإن القانون العراقي والقانون الكوردستاين والقوانني العربية لألحوال الشخصية مل يذكروا حاالت  -5

الزواج والطالق لألعمى واألخرس يف قوانينهم فيعد  نقصا  يف الترشيعات الوطنية يجب تالفيها ألن العميان والخرسان 

 بنفسهم. وثقتهم كرامتهم يستعيدو وبهذا األصحاء، مإخوانه مع جنب إىل جنب ا املجتمع يف مدوره شخاص ويجب أخذا

 :التوصيات

 

نقرتح عىل املرشع الكوردستاين إضافة نصوص قانونية يبني فيها حاالت الشهادة والوالية األعمى يف عقد الزواج وتكون  -0

 النصوص كاأليت:

 دة األعمى يف عقد الزواج، إلنعدام الرؤية لديه() ال يعتد بشها      

 .) اليجوز لألعمى ان يكون وليا  يف عقد الزواج، لكن يجوز له ان يوكل غريه يف الوالية(      
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 نقرتح عىل املرشع الكوردستاين إضافة نص قانوين يبني فيها حالة إشهاد األعمى يف إيقاع الطالق وعىل النحو األيت: -9

 إشهاد األعمى يف إيقاع الطالق، لعدم علمه الكايف باملسألة املشهود فيها( ) اليجوز     

 نقرتح عىل املرشع الكوردستاين إضافة نص قانوين يبني فيها حالة إيقاع الطالق من قبل األخرس ويكون عىل النحو األيت: -2

 ما اذا كان يجيد الكتابة) يقع طالق األخرس باإلشارة املفهومة إذا مل يكن األخرس يجيد الكتابة، أ       

 فال يعتد بإشارته يف إيقاع الطالق(.

 

 الكتب واملصادر

 كتب التفسري:

 0191لبنان) - ، الطبعة األوىل، دار ابن الحزم، بريوتتفسري القران العظيمايب الفداء اسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي، ، ،   (0)

 (9111 -هـ 

 

 

 كتب اللغة:

، مؤسسة ، الطبعة الثامنةالقاموس املحيط يعقوب بن الفريوز ابادي، ، بارشاف: محمد نعيم العرقسويس، ، مجد الدين محمد بن   (0)

 م(9113 -هـ 0191لبنان) –الرسالة، بريوت 

 هـ(0211لبنان) –، دار الصادر، بريوت 1، جلسان العربايب الفضل جامل الدين محمد بن مكرم ابن منظور، ، ،   (9)

دار الحديث، الصحاح، امد الجوهري، ، اعتنى به: د. محمد محمد تامر و انس الشامي و زكريا جابر، ، ايب نرص اسامعيل بن ح  (2)

 م(9112 -هـ 0121جمهورية مرص العربية) –القاهرة 

 (0250لبنان) –، مكتبة لبنان، بريوت املصباح املنرياحمد بن محمد بن عيل الفيومي، ، ،   (1)

، دار الفكر العريب، دون 1، جمعجم مقاييس اللغةعبد السالم محمد هارون، ،  –تحقيق ايب حسني احمد بن فارس بن زكريا، ،   (3)

 ذكر دولة الطبع)دون سنة الطبع(

 الكتب القانونية:

 (0203، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب، دون ذكر دولة الطبع)األحوال الشخصيةاألمام محمد أبو زهرة، ، ،   (0)

، الطبعة األوىل، دار الفتح لألعالم 0ج الزواج والعالقة الزوجية يف األسالم والرشائع األخرى، موسوعةد.صويف ابو طالب، ، ،   (9)

 م(9111 -هـ 0191جمهورية مرص العربية) –العريب، القاهرة 

مية، بريوت لالطبعة األوىل، دار الكتب الع تنبيه األبرار بأحكام الخلع والطالق والظهار،الشيخ عيل احمد عبد العال الطهطاوي، ، ،   (2)

 م(9112 -هـ 0191لبنان) –

، مطابع وزارة التعليم العايل والبحث  0احمد عيل الخطيب و حمد الكبييس و السامرايئ، الوجيز يف رشح قانون األحوال الشخصية، ج (1)

 م، 0251 -هـ 0111العراق،  –العلمي، بغداد 

 الكتب الفقهية:

 –، دار ابن كثري، دمشق 3ج صحيح البخاري،دكتور مصطفى البغا، ،  -، تحقيق األمام ايب عبد الله محمد بن اسامعيل البخاري،  (0)

 م(0222 -هـ 0101لبنان. ) –سوريا، بريوت 
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الطبعة  لهداية،بناية رشح اامين صالح شعبان، ،  -محمود بن احمد بن موىس بن احمد املعروف ببدر الدين العيني الحنفي، ، تحقيق  (9)

 م(9111 -هـ 0191لبنان. ) –ة، بريوت ، دار الكتب العلمي3األوىل، ج

، مطبعة دار احياء الكتب العربية، دون ذكر مكان 1+ ج 2جاعانة الطالبني، ايب بكر ابن العارف بالله محمد شطا الدمياطي، ، ،   (2)

 الطبع)دون سنة الطبع(

 -هـ 0192نان)لب –دار ابن حزم، بريوت  الطبعة األوىل،روضة الطالبني، األمام ايب زكريا بن يحيى بن رشف النووي الدمشقي، ، ،   (1)

 م(9119

 لبنان)دون سنة الطبع( –، دار املعرفة، بريوت 01جاملبسوط، شمس الدين الرسخيس، ، ،   (3)

حتاج مغني املعيل محمد معوض و عادل احمد عبد املوجود ،  -الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الرشبيني، ، تحقيق  (1)

 م(9111 -هـ 0190لبنان. ) –، دار الكتب العلمية، بريوت 2ج املنهاج،اىل معرفة معاين والفاظ 

 -هـ 0100سوريا. ) –، دار القلم، دمشق 1الطبعة االوىل، جاملهذب، دكتور محمد الزحييل، ،  -ابن اسحاق الشريازي، ، تحقيق  (0)

 م(0221

، اصدارات وزارة الشؤون األسالمية، 1جطار، نيل األو األمام الشوكاين محمد بن عيل بن محمد بن عبد الله الصنعاين، ، ،   (5)

 اململكة العربية السعودية. ) دون سنة الطبع(

ع الصنائع بدائعيل محمد معوض و عادل احمد عبد املوجود،  -األمام عالء الدين ايب بكر ابن مسعود الكاساين، ، تحقيق  (2)

 م(9112  -هـ  0191لبنان.، )–، دار الكتب العلمية، بريوت 2الطبعة الثانية، جيف ترتيب الرشائع، 

، دار 9ة، جالطبعة الثانياسهل املدارك رشح ارشاد السالك يف فقه امام األمئة مالك، ايب بكر بن حسن الكشناوي، ، ،  (01)

 الفكر، دون ذكر مكان الطبع)دون سنة الطبع(

 مذهب األمام األقناع يف، عبد اللطيف محمد موىس السبيك  -ايب النجا رشف الدين موىس الحجاوي املقديس، ، تعليق (00)

 لبنان)دون سنة الطبع( –، دار املعرفة، بريوت 2جأحمد بن حنبل، 

لكايف امحمد فارس، و مسعود عبد الحميد السعدين، ،  -شيخ األسالم موفق الدين عبدالله بن قدامة املقديس، ، تحقيق (09)

 م(0221 -هـ 0101لبنان) –وت الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بري يف فقه األمام احمد بن حنبل، 

األمام ايب الربكات عبد الله بن احمد بن محمود املعروف بحفظ الدين النسفي، ، و األمام زين الدين بن ابراهيم بن  (02)

، دار 2ج الطبعة االوىل،البحر الرائق رشح كنز الدقائق، شيخ زكريا العمريات، ،  -محمد النجيم املرصي، ، تحقيق

 م(0220 -هـ 0105لبنان. )  –وت الكتب العلمية، بري 

ستدرك ممصطفى عبد القادر عطا، ،  -األمام الحافظ ايب عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ، تحقيق (01)

 م(9119 -هـ 0199لبنان) –، دار الكتب العلمية، بريوت 9الطبعة الثانية، جعىل الصحيحني، 

، دار الطباعة املنريية، جمهورية مرص 01جاملحىل، الدمشقي، ،  -حقيقايب محمد عيل بن احمد بن سعيد بن حزم، ، ت (03)

 العربية. )دون سنة الطبع(

 م(9111 -هـ 0193الطبعة األوىل، دار الفتح لألعالم العريب، دون ذكر مكان الطبع) فقه السنة،السيد سابق ، ،  (01)

لفكر، الطبعة االوىل، دار ا ،،   داؤدسنن ايبصدقي جميل العطار،  -ايب داؤد سليامن األشعث سجستاين، ، تحقيق (00)

 م(9113 -هـ 0191لبنان. ) –بريوت 

، دار الكتاب العريب، دون ذكر مكان الطبع 0ج ، ،  املغنىاألمام موفق الدين ايب محمد عبد الله بن محمود بن قدامة، ،  (05)

 ، دون سنة الطبع

 القوانني:
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( 055ون تعديل تطبيق قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم )( ) قان9115( لسنة )03قانون اقليم كوردستان املرقم ) -0

 (0232لسنة )

 0201قانون األحوال الشخصية االردين لسنة  -9

 (0220قانون األحوال الشخصية السوداين للمسلمني لسنة ) -2

  (0232( لسنة )055قانون األحوال الشخصية العراقي املرقم ) -1
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 املغريب؟ االداري القضايئ االجتهاد يف املوازية الدعوى مستقبل االستثامر عقد ألطراف القانوين اناألم تحقيق يف الترشيعي الثبات رشط دور

 خصوصية المتابعة التأديبية في المجال المالي

 دراسة تحليلية الختصاص القضائي التأديب المتعلق بالميزانية
 

  

  باحث بسلك الدكتوراه

  القتصادية واالجتماعية المحمديةكلية العلوم القانونية وا

 

 املقدمة

تعكس اختصاصات املجلس األعىل للحسابات يف ميدان التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، مدى اتساع مجال 

س ميدان ، وهذا يربز الرغبة امللحة للمرشع يف اإلحاطة بكل اإلختالالت واملخالفات التي ميكن أن مت175الرقابة يف املجال املايل

، 177، وذلك من خالل تحديد مجال الرقابة املطبقة من لدن املحاكم املالية، بشكل يتوافق ورغبة املرشع هاته176تدبري املال العام

وملقاربة  الخصائص املؤطرة للمتابعة والعقاب التي يبارشها املجلس األعىل للحسابات يف مجال التأديب املايل، ينبغي تحديد أسس 

الية يف إطار مدونة املحاكم املالية )املطلب االول(، ثم محاولة تقدير حدود فعالية نظام العقوبات الناشئة عن مامرسة املتابعة امل

 سلطة التأديب املالية )املطلب الثاين(.

 املطلب األول: املتابعة والعقوبات يف التأديب املايل املتعلق بامليزانية.

بحيث ترتكز عىل ما هو مؤسسايت أي تدخل األجهزة التي مارس عليها املجلس  تتعدد أسس املتابعة يف املجال املايل،

األعىل للحسابات رقابته، أو وفق اإلعتبار املؤسسايت الشخيص الذي يهم األشخاص الخاضعني لرقابة املجلس يف ميدان التأديب 

يتعلق األمر بطبيعة ونها تتأسس عىل اإلعتبار املوضوعي واملتعلق بامليزانية والشؤون املالية )الفقرة االوىل(. كام تتميز املتابعة بك

 املخالفات )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: املتابعة التأديبية بني البعد املؤسسايت والشخيص.

 أوال: تعدد األجهزة الخاضعة للرقابة يف ميدان التأديب املايل.

                                                           

أكتوبر  69، بتاريخ 1499راقبة المالية بالمغرب، بين التدبير والتبذير "، جريدة االتحاد االشتراكي، عدد : :إدريس خودري : " منظومة الم175 

 .9، ص 4111

 61993:محمد حركات : " آفاق الرقابة العليا على األموال العمومية بالمغرب في إطار مقتضيات الدستور الجديد "، جريدة العلم، العدد : 176 

 .4ص ، 6551شتنبر  41ل

 61551:محمد حركات : " آفاق الرقابة العليا على األموال العمومية بالمغرب في إطار مقتضيات الدستور الجديد "، جريدة العلم، العدد : 177 

 .4، ص 6551شتنبر  41ل 
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ن ب املايل لينضم مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، فقد عمل موعيا من املرشع برضورة شمولية الرقابة يف ميدان التأدي

 ، وتضم هده األجهزة 178من املدونة املذكورة 30خالل مدونة املحاكم املالية، وتم تكريس هذه الفكرة من خالل املادة 

 .مرافق الدولة 

 .املؤسسات العمومية 

  ارش أو مية، عىل انفراد أو بصفة مشرتكة، بشكل مبالرشكات أو املقاوالت التي متلك فيها الدولة أو املؤسسات العمو

 غري مبارش أغلبية األسهم يف الرأسامل، أو سلطة مرجعية يف إتخاذ القرار.

  الرشكات أو املقاوالت التي متلك فيها الدولة أو املؤسسات العمومية، بصفة مشرتكة، مع الجامعات الرتابية أغلبية

 يف إتخاذ القرار.األسهم يف الرأسامل، أو سلطة مرجعية 

فمن الطبيعي أن تخضع هذه األجهزة السابقة للرقابة يف ميدان التأديب املايل، فمرافق الدولة مثال، تعمل عىل تنفيذ 

قوانني املالية، وتشغل املسؤولني واملوظفني الخاضعني للعقوبات يف ميدان التأديب املايل، أما بالنسبة للمؤسسات العمومية التي 

، أما 180، فإن منها من يخضع للمجلس األعىل للحسابات وهي األجهزة الوطنية179صية املعنوية واالستقالل املايلتتمتع بالشخ

 املؤسسات املحلية العمومية فهي تخضع لرقابة املجلس الجهوي للحسابات.

رتكة، بشكل مبارش فة مشو بالنسبة للرشكات أو املقاوالت التي متلك فيها الدولة أو املؤسسات العمومية، عىل إنفراد أو بص

أو غري مبارش أغلبية األسهم يف الرأسامل، أو سلطة مرجعية يف إتخاد القرار، والرشكات أو املقاوالت التي متلك فيها الدولة أو 

املؤسسات العمومية، بصفة مشرتكة، مع الجامعات الرتابية أغلبية األسهم يف الرأسامل، أو سلطة مرجعية يف إتخاد القرار. 

أسس هذه الطريقة يف تدبري املرفق العام، عىل أساس إقامة رشاكة بني كل من السلطات العامة واألفراد يف إدارة املرفق العام، فتت

سواء كانت هذه السلطات الدولة أو املؤسسات العمومية عىل إنفراد، أو بصفة مشرتكة بشكل مبارش أو غري مبارش أو الدولة واملؤسسات 

 كة مع الجامعات الرتابية.العمومية بصفة مشرت 

ومقتىض هذه الرشاكة هي أن تسهم كل من الدولة أو األجهزة املذكورة بحصة من األسهم والسندات، حتى تشرتك يف 

يف مائة، وذلك ليك تكون للجهاز أغلبية األسهم. وإما أن تكون له سلطة مرجعية  31إدارتها. ويشرتط يف هذه املساهمة أن تتعدى 

ار، وهنا ميكن تجاوز املقتىض املتعلق برضورة التوفر عىل أغلبية األسهم. وفيام يخص متتع السلطة العامة بحق يف إتخاد القر 

الرقابة، فليس مرد ذلك كونها مساهمة، ولكن بصفتها حامية للمصلحة العامة، بغض النظر عن نسبة إكتسابها يف رأسامل الرشكة 

 .181أو املقاولة

                                                           

، 4114، أكتوبر 94-96مزدوج معمر المصطفى: " قراءة في مضمون المحاكم المالية "، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد  -178 

 .644ص

 .96، ص 6559مليكة الصروخ: "القانون اإلداري دراسة مقارنة "، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الرابعة،  -179 

مساهمة في التأصيل الفقهي للرقابة القضائية على المال العام مطبعة طوب محمد براو " الوجيز في شرح مدونة المحاكم المالية "،  -180 

 .699ص  ،4113بريس، الطبعة األولى 

 .699:محمد براو : نفس المرجع السابق، ص 181 
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زئية محورية، تتمثل يف تخصيص املرشع االشرتاك مع الجامعات الرتابية فقرة خاصة هي وهنا البد من اإلشارة إىل ج

نها إالفقرة الرابعة، ويتعلق األمر بأنه إذا كانت الدولة أو املؤسسات العمومية متلك عىل انفراد أغلبية األسهم يف الرشكة أو املقاولة، ف

 تخضع بصفة تلقائية لرقابة املجلس األعىل للحسابات.

خالفا للمؤسسات التي يكون رأساملها مشرتكا بني الخواص والجامعات الرتابية أو هيئاتها أو املؤسسات املحلية العمومية، 

 ، رشيطة:182فهي تخضع لرقابة املجلس الجهوي للحسابات يف ميدان التأديب املايل

 لعمومية املحلية.أن تكون أغلبية األسهم يف ملك الجامعات الرتابية أو هيئاتها أو املؤسسات ا 

 .أن تكون سلطة إتخاذ القرار مرجحة لفائدة الجامعات الرتابية 

ومام سبق نخلص إىل أنه، حتى لو مل متلك الجامعات الرتابية أو هيئاتها أو املؤسسات العمومية، أغلبية األسهم يف رأسامل 

ية هذه األخرية، إن كان للطرف العمومي سلطة مرجعهذه املقاوالت أو الرشكات، فيمكن للمجالس الجهوية أن تبسط رقابتها عىل 

 .183يف إتخاذ القرار

والجدير بالذكر أن مدونة املحاكم املالية، تعد أكرث دقة وموضوعية يف هذا املجال من القانون املنظم للمجلس األعىل للحسابات 

 العامة الخاضعة لرقابة املجلس يف ميدان، حيث أن النص الجديد يتميز بتحديده الحرصي لالئحة األجهزة 184يف صيغته القدمية

والتي مؤداها "... خضوع  02/09من القانون  31التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، خالفا لإلشارة العامة والواردة يف الفصل 

 ".185األجهزة العامة وكل جهاز آخر تجري عليه مراقبة املجلس

 املايلثانيا: تعدد األشخاص الخاضعني للتأديب 

                                                           

 من مدونة المحاكم المالية الفقرة الرابعة. 669: المادة 182 

 : يمكن معرفة ذلك بالرجوع إلى القانون األساسي للشركة أو المقاولة.183 

 ، 14-91-49ز المالحظتين، الفصول السالف الذكر يمكن إبرا 64.15إنطالقا مما ورد في القانون  -184 

: اعتمد القانون القديم، في تحديده اختصاصات المجلس األعلى للحسابات في ميدان التأديب المالي، على صيغة عامة المالحظة األولى

المالي. الشيئ الذي ومبهمة مؤداها خضوع األجهزة العامة وكل جهاز آخر تجري عليه مراقبة المجلس، لمراقبة المجلس في ميدان التأديب 

 أما المالحظة الثانيةيستدعي لفهم المقصود من هذه العبارة الرجوع إلى فصول أخرى من هذا القانون وهي الفصول المذكورة أعاله، 

سبة نفتتمثل في كون القانون القديم كان يشترط لخضوع المقاوالت ذات الرأسمال المشترك مع الدولة أو الجماعات الترابية... أن تفوق 

مساهمة هذه األخيرة، ثلث رأسمال، مما كان يشكل مقتضى جامدا قد يحول دون مراقبة المجلس على بعض المقاوالت. في حين أن 

مدونة المحاكم المالية كانت أكثر مرونة، صحيح أنها صعدت النسبة إلى النصف ولكن في نفس الوقت أضافت نوعا من المرونة على هذا 

السلطة المرجحة في إتخاد القرار، ومن جهة أخرى فإنه في ظل مدونة المحاكم المالية قد تثار حالة خاصة متمثلة  المقتضى من خالل آلية

في امتالك الجماعات الترابية وهيئاتها لنسبة مهمة من رأسمال مقاولة أو شركة مناصفة ليس من الخواص وذلك مع الدول والحل الذي 

صدد يكمن في أن الشركات أو المقاوالت التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة عامة اعتمدته المدونة الجديدة في هذا ال

 امع الجماعات الترابية أغلبية األسهم في الرأسمال أو إذا كانت الجماعات الترابية أو هيئاتها أو المؤسسات العمومية المحلية هي من له

 أغلبية األسهم أو سلطة القرار الراجحة.   

 .64.51من قانون  91الفصل  -185 
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، عىل مامرسة املجلس األعىل للحسابات مهمة قضائية يف التأديب املتعلق 186من مدونة املحاكم املالية 30لقد نصت املادة 

بامليزانية والشؤون املالية، بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجهزة الخاضعة لرقابة املجلس، كل يف حدود االختصاصات 

 بعده. 31و  33و 31تكب أحد املخالفات املنصوص عليها يف املواد املخولة له، والذي ير 

ونجد أن هذه املادة قد نصت أن املسؤولية واملساءلة يف إطار التأديب املايل، تشمل فئة املسؤولني، والتي تضم إضافة إىل 

حلول يف الوظائف بواسطة ال اآلمرين بالرصف واآلمرين املساعدين واملراقبني، املحاسبني العموميني الذين يقومون بهذه

 .187االختصاص

وال تقترص املسؤولية يف ميدان التأديب عىل املحاسب العمومي فقط، بل كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل 

 .188لحسابه، معني أيضا بهذه املسؤولية

يفت لتأديب املايل، فقد أضوما يجب اإلشارة إليه يف هذا الصدد، هو كون املحاسب العمومي يخضع للمساءلة يف إطار ا

إليه مسؤولية أخرى باإلضافة إىل مسؤولية النظر يف الحسابات، مام يجعل هاتني املسؤوليتني متحدتني من حيث الصبغة القضائية 

 للرقابة املامرسة من طرف املحاكم املالية، لكن ميكن القول أنهام مستقلتني من حيث مجال هذه الرقابة، الشيئ الذي يبني مدى

 ثقل املسؤوليات امللقاة عىل عاتق املحاسب العمومي.

من املرسوم الخاص باملحاسبة العمومية، يشري إىل اآلمر  2وبالنسبة لآلمرين بالرصف ومن يف حكمهم، فنجد الفصل 

يكون  . وميكن أن189بالرصف بكونه: " كل شخص مؤهل بإسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تلقي أوامر استخالص، أو أداء "

 .190آمرا بالرصف بحكم القانون، أو آمرا بالرصف معينا، أو آمرا بالرصف منتدبا، أو آمرا مساعدا بالرصف، ونواب اآلمر بالرصف

دائرة املسؤولني أمام املحاكم املالية، باعتبارهم آمرين بالرصف أو مساعديهم، وكذا كل مسؤول أو  19.22ولقد وسع قانون  

لطتهم ولحسابهم، كل يف حدود االختصاصات املخولة له، والذين يرتكبون املخالفات املنصوص موظف أو عون يعمل تحت س

 .191عليها يف القانون

ومن يف حكمهم، فإن خضوعهم للمسؤولية يف ميدان التأديب املايل يعترب من مستجدات القانون  192تبقى فئة املراقبني

 عترب هذا املقتىض الحد الحاسم لكل نقاش فقهي أو قضايئ، أثري حول مدىالجديد للمحاكم املالية، وإخضاعها للمراقبة. وأيضا ي

 .193خضوع املراقبني للمسؤولية يف ميدان التأديب املايل

                                                           

 .14.55من القانون  96:الفصل 186 

 .656: محمد براو: مرجع سابق، ص 187 

 من مدونة المحاكم المالية. 91: المادة 188 

 بشأن نظام عام للمحاسبة العمومية السالف ذكره. 11.441من المرسوم الملكي رقم  4: الفصل 189 

 .16.55من القانون  4:المادة 190 

 من مدونة المحاكم المالية. 93و  96واد : الم191 

 :مراقبو اإللتزام بالنفقات والمراقبون الماليون.192 

 ، غير منشور أنظر الملحق.6141/3/6/4111ملف عدد  66/61/4116بتاريخ  953: قرار المجلس األعلى عدد 193 
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ورغم بعض اآلراء املعارضة لخضوع املراقبني لرقابة املحاكم املالية، اعتبارا لكون هذه األخرية يتجسد دورها يف الرقابة 

ابتها ومساءلتها للمراقبني، تكون كمن ميارس رقابة سابقة عىل املال العام، وهو تدخل حسب هذا الرأي البعدية الالحقة، ألنها برق

 .194يف عمل الرقابة القبلية

ولكن مهام يكن، فاملادة أصبحت واضحة حول خضوع مراقب اإللتزام بالنفقات واملراقب املايل، ولكل من يعمل تحت 

 .195يةإمرتهم للمسؤولية أمام املحاكم املال

وقد أصاب املرشع بإدخال هذه الفئة يف قامئة املسؤولني يف ميدان التأديب املايل، بالنظر إىل املهام البارزة التي يقومون 

بها عىل مستوى العمليات املالية وصحتها، أيضا ارتباطها الوثيق بآليات اإلنفاق العام، وأيضا لصلتها العضوية مبسؤوليات الفاعلني 

 .196املجال اآلخرين يف هذا

وباملوازاة مع ذلك فإن املرشع قد أورد إستثناءا يف ميدان التأديب املايل، والذي يخص عدم إخضاع وإعفاء أعضاء الحكومة 

والربملان من املتابعة أمام املحاكم املالية، اعتبارا لطابع مسؤولية هؤالء، والتي هي أساسا مسؤولية سياسية تثار من خالل الوسائل 

 197تعارف عليها يف املامرسات الدميقراطية، أي أمام الربملان.والطرق امل

فقد نصت مدونة املحاكم املالية عىل أنه : " ال يخضع لالختصاص القضايئ للمجلس يف ميدان التأديب املتعلق بامليزانية 

"  198ةهامهم بهذه الصفوالشؤون املالية، أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس املستشارين، عندما ميارسون م

وبالتايل فإن متابعة أعضاء الربملان والحكومة أمام املحاكم املالية يبقى غري ممكن يف ميدان التأديب املايل، العتبارهم مسؤولني 

أمام  نسياسيا يحاسبون أمام الربملان وامللك، كام أنهم إذا ارتكبوا مخالفات معاقب عليها يف القانون الجنايئ، فإن متابعتهم تكو 

املحاكم العليا، وفقا للمقتضيات الدستورية والتنظيمية املنظمة لهاته األخرية، وأمام القضاء الزجري بعد رفع الحصانة فيام يتعلق 

 بأعضاء مجلس النواب واملستشارين.

يل، فاملرشع املاغري أن هناك صورة أخرى، ميكن عىل إثرها أن تثار مسؤولية عضو الربملان أو الحكومة يف ميدان التأديب 

يف نص املادة أعاله وضع رشطا أساسيا للحيلولة دون مساءلة العضوين املذكورين، أال وهو رضورة أن تكون املخالفات املرتكبة خرقا 

لقواعد التنظيم املايل، قد ارتكبت وهم ميارسون مهامهم بصفتهم الحكومية أو الربملانية. ومبفهوم املخالفة يتضح أنه عندما يكون 

الوزير أو الربملاين قد ارتكب مخالفة تستوجب املساءلة يف ميدان التأديب املايل، وهو ال ميارس هذه االختصاصات بصفته وزيرا 

 وال برملانيا، فإن هذا األخري يكون مسائال أمام القضاء املايل.

                                                           

ام ما بين وزارة المالية والمجلس األعلى للحسابات "، : أنظر في هذا الصدد: السويني المنتصر وملين محمد فيصل: " مراقبة المال الع194 

 .19مرجع سابق، ص 

 من مدونة المحاكم المالية. 49: المادة 195 

 .464:محمد براو " الوجيز في شرح مدونة المحاكم المالية" مرجع سابق، ص 196 

لرقابية الحديثة "، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في محمد حيمود: " إشكالية تقييم التدبير المحلي مقارنة نقدية على ضوء التوجهات ا :197 

 .619الحقوق تخصص القانون العام، وحدة تكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، ص 

 من مدونة المحاكم المالية. 94المادة  :198
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ة امعة ترابية أو هيئة أو مؤسسوهذه الصورة ميكنها أن تتحقق، عندما يكون عضو الحكومة أو الربملان آمرا بالرصف لج

عمومية محلية معينة، فهنا ال شك أن هذا األخري سواء كان وزيرا أو برملانيا، ال ميارس بكل تأكيد مهامه عىل رأس الجامعة املحلية 

 .199ايلملأو املؤسسة العمومية بصفته تلك، وبالتايل فهو يكون خاضعا لرقابة املجالس الجهوية للحسابات يف ميدان التأديب ا

واألمر مل يقترص عىل ذلك فقط، فمدونة املحاكم املالية قد أكدت هذا الطرح عندما تعاملت بشكل أكرث دقة ووضوحا مع 

كل من الوايل والعامل، واللذان يخضعان لقضاء املجلس الجهوي للحسابات، يف ميدان التأديب املايل، يف الحالة التي يعمالن 

عة محلية أو هيئة. وما عدا هذه الحالة فإنهم يعاملون معاملة أعضاء الحكومة والربملان فيام يخص باعتبارهام آمرين بالرصف لجام

 .200عدم خضوعهم للمساءلة أمام املحاكم املالية يف هذا امليدان

 الفقرة الثانية: املخالفات الخاضعة للتأديب املايل 

تأديب جلس األعىل للحسابات واملجالس الجهوية يف ميدان التم تقسيم املخالفات التي تؤدي إىل إثارة املسؤولية أمام امل

 املايل، بحسب املتدخلني يف تهيئة وإنجاز مختلف العمليات املالية واملحاسبية الخاصة باألجهزة الخاضعة لرقابة هذه املجالس.  

 أوال: املخالفات املرتكبة من قبل األمر بالرصف.

الفات التي ميكن أن تؤدي إىل إثارة مسؤولية اآلمرين بالرصف أو اآلمرين املساعدين املخ 19-22من القانون  31حددت املادة 

 بالرصف أو املسؤولني وكل موظف أو عون يعمل لحساب هؤالء أو تحت سلطتهم يف: 

 .مخالفة قواعد اإللتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها ورصفها 

 مومية.عدم إحرتام النصوص التنظيمية املتعلقة بالصفقات الع 

 .مخالفة النصوص الترشيعية والتنظيمية الخاصة بتدبري شؤون األعوان واملوظفني 

  .مخالفة القواعد املتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها واألمر برصفها 

 .مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد بها إليهم عمال بالنصوص الترشيعية الجاري بها العمل 

 ة قواعد تدبري ممتلكات األجهزة الخاضعة لرقابة املجلس.مخالف 

 .التقيد غري القانوين لنفقة بهدف التمكن من تجاوز االعتامدات 

 .إخفاء املستندات أو اإلدالء إىل املحاكم املالية بأوراق مزورة أو غري صحيحة 

 د تقديم إمتياز لواجبات املرتتبة عليها قصعدم الوفاء تجاهال أو خرقا ملقتضيات النصوص الرضيبية الجاري بها العمل با

 بصفة غري قانونية لبعض امللزمني بالرضيبة.

 .حصول الشخص لنفسه أو لغريه عىل منفعة غري مربرة نقدية أو عينية 

  إلحاق رضر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب اإلخالل الخطري يف املراقبة التي هم ملزمون

 خالل اإلغفال أو التقصري املتكرر يف القيام مبهامهم اإلرشافية. مبامرستها أو من

وتتمثل أول مالحظة ميكن إبدائها بشأن الئحة املخالفات هذه أنها ال تتطابق مع ما هو وارد يف املادة الرابعة من القانون 

 31ردة يف املادة أن عدد املخالفات الوا املتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالرصف واملراقبني واملحاسبني العموميني، حيث 22-10

                                                           

 .431-444-654-654: أنظر محمد براو: مرجع سابق، الصفحات: 199 

 من مدونة المحاكم المالية. 696-94: المواد 200 
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رغم أن هذه األخرية تنظم ليس فقط املخالفات املتعلقة بالتأديب املايل، بل أيضا املخالفات التي  1يفوق بكثري ما هو وارد يف املادة 

تتحدث عن مسؤولية اآلمرين  1ادة . بل أن امل201ميكن أن تؤدي إىل إثارة املسؤولية التأديبية أو املدنية أو الجنائية للمعنيني باألمر

رغم  31وهي مخالفة غري متضمنة يف املادة  202بالرصف فيام يخص أوامر التسخري التي إستعملوها فيام يخص أداء النفقات العمومية

رح أي إشكال طأنها مخالفة تتعلق باملسؤولية يف مجال التأديب املايل أكرث من أي نوع آخر من املسؤوليات. وإن كان هذا األمر ال ي

ألنهام معا يتعلقان بتحديد  1أو يف املادة  31بالنظر إلمكانية قضاة املجالس الجهوية اإلعتامد عىل املخالفات الواردة يف املادة 

مسؤولية اآلمرين بالرصف يف مجال التأديب املايل، فإنه كان أوىل باملرشع، خاصة أنه تم إعداد ومناقشة مرشوعي القانونني 

، محاولة إيجاد نوع من التطابق والتكامل بني نصني ينظامن نفس املسؤولية، أي مسؤولية اآلمرين بالرصف يف مجال 203بالتتابع

 .204التأديب املايل. ونفس األمر ينطبق عىل صياغة بعض املخالفات

افة مخالفة قواعد الصفقات ، وذلك بإض31وتهم املالحظة الثانية قيام املرشع بالتفصيل يف املخالفة األوىل الواردة يف املادة 

العمومية والقواعد املرتبطة بتدبري شؤون األعوان واملوظفني كمخالفتني متميزتني عن مخالفة قواعد اإللتزام بالنفقات العمومية 

 فوتصفيتها واألمر برصفها، يف حني ميكن إعتبار الصفقات العمومية والقرارات املتعلقة بتدبري شؤون املوظفني أهم أشكال رص 

النفقات العمومية، ذلك أن أغلب نفقات الجامعات الرتابية تخص إما األعوان أو املوظفني أو األشغال والتوريدات والخدمات التي 

 تتم أغلبيتها عن طريق الصفقات العمومية.

لتزام بالنفقات وقد أحسن املرشع املغريب بهذا التفصيل وذلك تفاديا لكل لبس قد يحصل يف تفسري عبارة " مخالفة قواعد اإل

العمومية وتصفيتها واألمر برصفها " ففي فرنسا تدخل مجلس الدولة كمحكمة نقض لقرارات محكمة التأديب املايل وذلك من أجل 

تفسري قواعد تنفيذ مداخيل ونفقات األجهزة العمومية باعتبارها ال تنحرص فقط يف القواعد ذات الطابع املوازين واملحاسبي بل أيضا 

 .205د املتعلقة باملشرتيات واألجورالقواع

وتتجسد املالحظة الثالثة يف ورود مخالفة ال تهم عدم إحرتام أية قاعدة قانونية بقدر ما تتعلق بعدم إحرتام مقتضيات املراقبة 

باملهام اإلرشافية  مالداخلية، وهي املخالفة املتعلقة باإلخالل الخطري يف املراقبة الالزمة أو اإلغفال أو التقصري املتكرر يف القيا

 بالنسبة لذوي املسؤوليات داخل األجهزة العمومية.

ورغم االنتقادات التي ميكن توجيهها إىل الطريقة التي صيغت بها هذه املخالفة، من قبيل تحديد األشخاص املخالفني أي 

فإن إدخال هذه املخالفة ضمن املخالفات ، 206مفهوم ذوي املسؤوليات يف األجهزة العمومية، والطابع املتكرر لإلهامل يف املراقبة

                                                           

 .16.55: المادة األولى من القانون 201 

 .16.55من القانون  3: البند الرابع من المادة 202 

 14.55و  16.55: القانونين معا يحمالن أرقاما متتالية: 203 

 على التوالي الصياغة التالية لنفس المخالفة. 93والمادة  3: على سبيل المثال تتضمن المادة 204 

 التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية بصفتهم آمرين بقيض مواردها وصرف نفقاتها. -

 مخالفة قواعد تدبير ممتلكات األجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية. -

205 -CHRISTIAN DESCHEEMAEKER :  "le conseil d’Etat et la cour de discipline budgétaire et financière  "R.F.F.P. N 70. 

2000. P 80. 

206 - Jacques Magnet : " la cour des comptes, les institutions associées et les CRC  9 "ème Ed. beger- levrant, paris, 

2001, p 327. 
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 املتعلقة بالتأديب املايل يعترب تطورا إيجابيا باملقارنة مع القانون السابق، خاصة بالنسبة لألجهزة العمومية التي تسري وفقا لقواعد

ومية والوظيفة العم القانون الخاص والتي تكون غري ملزمة باعتامد مقتضيات املحاسبة العمومية والقواعد املنظمة للصفقات

 .207العمومية

وقد صيغت هذه املخالفة بشكل يجعلها تقرتب مام يسمى يف قانون الرشكات بالخطأ يف التسيري، وهي مخالفة متميزة عن 

 .208مخالفة املقتضيات الترشيعية والتنظيمية أو القواعد املتعلقة باألنظمة األساسية للرشكات

ات نظم ملحكمة التأديب املايل رصاحة عىل الخطأ يف التسيري كمخالفة من املخالفففي فرنسا رغم عدم تنصيص القانون امل

التي ميكن تحريك املتابعة عىل أساسها، بادرت هذه املحكمة إىل معاقبة السلوكات املرضة مبصالح األجهزة العمومية ودون أن 

انون ت يف مجال أجهزة القطاع العام الخاضعة للقيتعلق األمر مبخالفة النصوص الترشيعية والتنظيمية، وصدرت أوىل القرارا

، حيث جاء يف قرار املحكمة ما ييل : " بإغفاله استشارة مجلس اإلدارة، وبعدم تنظيمه لعملية إشهار كافية، وهي إهامالت 209التجاري

، هذه القواعد LA SNCANتجاهل قواعد تسيري رشكة  PIETTEكان من نتيجتها التخيل عن آليات هامة بثمن منخفض، فإن السيد 

التي تأيت ليس فقط من النصوص املطبقة عىل رشكات املساهمة ومن األنظمة، ولكن أيضا من املبادئ التقليدية والثابتة والتي 

 .210تشكل أساس تدبري صناعي وتجاري جيد

ه من النصوص وغري  فمفهوم الخطأ يف التسيري يف اجتهاد محكمة التأديب املايل ال يقترص عىل مخالفة قانون املالية

الترشيعية والتنظيمية، بل اتسع ليشمل مخالفة املبادئ التي تؤطر إستعامل االعتامدات العمومية والتدبري السيئ للمرافق 

 .211العمومية

                                                           

 العمومية الوطنية،منه، وقصرها على المقاوالت  46في المادة  6559نونبر  49في فرنسا هذه المخالفة نص عليها قانون  -207 

 jacques magnet, op, cit, p 326. cité par 

 

208 :chrishtian descheemaeker :  ( la cour de discipline budgétaire et financière face aux fautes de gestion) le R.T, n :6, 

1994, p.319. 

209 - op. cit p : 321. 

210 - ( qu’en ométtant de consulter le conseil d’administration, en n’organisant pas une suffisante publicité négligence 

qui ont eu pour conséquence  la cession d’un important matériel à un prix particulièrement bas, sieur PIETTE a 

méconnu la règle de gestion de la SNCAN. Lesquelles découlent non seulement des textes applicables aux sociétés 

anonymes et des statuts, mais aussi des principes traditionnels et constants qui sont la base même d’une saine 

gestion industrielle et commerciale ). CDBF, 22 mai 1957, PIETTE, société nationale de construction aéronautique du 

nord, cité par CHRIHSTIAN DESCHEEMAEKER, op .cit.  

211 :SAUNIER PHILIPE :  "la faute de gestion dans la jurisprudence de la CDBF  "REDA ;1992, p.1058 et 1070, cité par 

Stéphane damarey :  "le juge administratif, juge financier  "nouvelle bibliothèque thèses ; ED. DALLOZ, paris 2001, p : 

91. 
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وميكن إعتبار التنصيص عىل هذه املخالفة مرحلة هامة نحو إعطاء قضاة املحاكم املالية، إطارا قانونيا لتكييف العديد من    

لحاالت التي يالحظون فيها إهدارا للامل العام وغريه من املوارد العمومية يف ظل إحرتام تام للنصوص الترشيعية والتنظيمية، ا

 .212خاصة يف األجهزة الخاضعة للقانون الخاص، ما دام أن قانون التسيري العمومي يظل قانونا ناقصا ومجزأ

 ملاليني. ثانيا: املخالفات املرتكبة من قبل املراقبني ا

مادة خاصة بتحديد مسؤولية املراقبني املاليني يف مجال التأديب املايل. وهكذا  19-22خصص القانون  02-09عكس قانون 

كل مراقب اإللتزام بالنفقات وكل مراقب مايل وكذا كل  213عىل أنه يخضع للعقوبات املنصوص عليها يف هذا الفصل. 33نصت املادة 

رة مراقب اإللتزام بالنفقات أو املراقب املايل أو يعمل لحسابهام، إذ مل يقوموا باملراقبات التي هم موظف أو عون يعمل تحت إم

ة ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية املعمول بها عىل الوثائق املتعلقة بااللتزام بالنفقات وعىل الوثائق املتعلق

 ألجل التأكد من:  باملداخيل إن كانت من اختصاصهم، وذلك

 .توفر االعتامدات 

  .توفر املنصب املايل 

 .إحرتام القواعد النظامية املطبقة عىل التوظيفات والتعيينات والرتقيات يف الدرجة 

  مطابقة مرشوع الصفقة للنصوص التنظيمية املتعلقة بإبرام الصفقات العمومية والسيام اإلدالء بالشهادة اإلدارية أو

 ق بتقديم الصفقة الذي يربر طرق إبرام الصفقة.بالتقدير املتعل

 .مطابقة صفقة األشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب املنافسة املطبقة عىل الجهاز املعني باألمر 

 .مرشوعية القرارات املتعلقة باقتناء العقارات واالتفاقيات املربمة مع الغري ومبنح اإلعانات املالية 

  املقرتح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم بها اإلدارة.كون مبلغ اإللتزام 

وكام هو األمر بالنسبة للمخالفات املتعلقة باآلمرين بالرصف، يالحظ عدم انسجام يف النصوص املنظمة ملسؤولية املراقبني 

ا هو منوط مبراقبي اإللتزام بالنفقات بني م 10214-22من القانون  3ال تأخذ بالتمييز الوارد يف املادة  33املاليني. وهكذا يالحظ أن املادة 

 وما هو منوط باملراقبني للمؤسسات واملقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة املالية للدولة.

 ثالثا: املخالفات املرتكبة من قبل املحاسبني العموميني

فس القانون لتأديب املايل من نيخضع للعقوبات املنصوص عليها يف هذا الفصل املتعلق با 19-22من القانون  31حسب املادة 

كل محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه، إذ مل ميارسوا أثناء مزاولة مهامهم املراقبات التي 

 هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التنظيمية املطبقة عليهم والتي تتمثل ب: 

 .صفة اآلمر بالرصف 

 .توفر االعتامدات 

  ة تقييد النفقات يف أبواب امليزانية املتعلقة بها.صح 

                                                           
212 : HeLene  GISSEROT, OP, cit, p, 346. 

 المقصود الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب األول من مدونة المحاكم المالية. -213 

لمراقبين الماليين للمؤسسات والمقاوالت منوط مراقبتها والتأكد منها با 99من المادة  1و  1و  9حسب هذه المادة النقاط رقم  -214 

 العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة وال تهم مراقبي اإللتزام بالنفقات.
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 .تقديم الوثائق املثبتة التي يتعني عليهم طلبها قبل أداء النفقات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل 

 ويتعرضون كذلك لنفس العقوبات يف حالة ثبوت اقرتافهم لألعامل التالية:

 نزيل املداخيل املرصودة يف صناديقهم.إذا مل يقوموا مبراقبة مرشوعية تحصيل وت 

 .إذا أخفوا املستندات أو أدلوا للمجلس بوثائق مزورة أو غري صحيحة 

وأول ما ميكن مالحظته عىل هذه املادة هو أنها عىل الرغم من أنها أخذت بالتمييز الذي أدخله املرشع فيام يخص املخالفات 

ث مل تتضمن تي قد تؤدي إىل الترصيح بالعجز وتلك املتعلقة بالتأديب املايل، بحيالتي يرتكبها املحاسبون العموميون، بني تلك ال

إال الفئة األخرية، فإن الفقرة األخرية من هذه املادة أدخلت بعض الغموض حول هذا التمييز عندما نصت عىل : " غري أن  31املادة 

أعاله، ال ميكن متابعته لنفس األسباب يف ميدان  11إىل  20املحاسب العمومي الذي حكم عليه بالعجز طبقا ملقتضيات املواد من 

 التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية..." وتدفع هذه الصياغة إىل طرح التساؤل حول ما إذا كان للمحكمة املالية حرية االختيار

املتعلقة بالبث يف الحسابات، ألنه مبفهوم  20 املادة أو عىل 31بني متابعة املحاسب العمومي يف ميدان التأديب املايل بناء عىل املادة 

من مجال التأديب املايل إذا مل  20املخالفة للفقرة املذكورة ميكن متابعة املحاسب العمومي بناء عىل املخالفات الواردة يف املادة 

 يكن قد حكم عليه بالعجز لنفس األسباب.

م آلمرين بالرصف واملراقبني املاليني ومراقبي اإللتزام بالنفقات، عدويالحظ يف مستوى ثان، وكام هو األمر بالنسبة ل

 31من القانون املتعلق مبسؤولية اآلمرين بالرصف واملراقبني املاليني واملحاسبني العموميني، إذ ال تأخذ املادة  1االنسجام مع املادة 

 عات الرتابية وهيئاتها من جهة، واألعوان املحاسبني للمؤسساتبني املحاسبني العموميني للدولة والجام 1بالتمييز الوارد يف املادة 

 واملقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة املالية للدولة من جهة أخرى.

 :215واملتعلقة ب 1جميع املخالفات الواردة يف املادة  31كام ال تتضمن املادة 

 .املحافظة عىل األموال والقيم املعهود إليهم بحراستها 

 حسابات الخارجية لألموال املتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون بحركيتها.وضعية ال 

عىل مستوى ثالث يالحظ أن املرشع ألزم املحاسب العمومي مبراقبة مرشوعية تحصيل وتنزيل املداخيل املرصودة يف صندوقه، 

ظمة قد إحرتام جميع القوانني واألنوذلك دون تحديد املقصود مبرشوعية التحصيل. ذلك أن أخد مصطلح " املرشوعية " مبعنى 

من  09، واملحال عليه مبقتىض الفصل 216من القانون الجنايئ 912يجعل املحاسب مرتكبا لجرمية الغدر املعاقب عليها يف الفصل 

                                                           

 .14-55من القانون  41والتي تؤدي إلى الحكم بالعجز حسب المادة  1: بالطبع دون المخالفات المذكورة في المادة 215 

لغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آالف إلى مائة ألف درهم، كل على أنه يعد مرتكبا ل 434: ينص الفصل 216

قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء لإلدارة العامة أو 

 األفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.

 .ا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهمتضاعف العقوبة إذ
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ي ما سامه ه املرسوم مبثابة نظام ملحاسبة الجامعات املحلية وهيئاتها. ويبدو أن املرشوعية املطلوبة من املحاسب العمومي مراقبتها

 باملرشوعية الشكلية: 217بعض الكتاب الفرنسيني

 la régularité formelle par rapport à la légalité de fond)  .) 

والتي تتمثل فيام إذا كان رسم ما مثال يدخل ضمن الرسوم املقررة من طرف املرشع، وهل كان هذا الرسم موضوع جدول 

لسلطة املختصة، ودون أن يتجاوز ذلك إىل معرفة هل الشخص املفروض عليه الرسم رضيبي أو تعرف صودق عليهام من طرف ا

 .218بالفعل ملزم به قانونا وباملبلغ املذكور

والبد من اإلشارة إىل أن املرشع وضع أجال جد قصري تتقادم بانرصامه املخالفات املتعلقة بالتأديب املايل سواء تلك املرتكبة من 

 19-22من القانون  010ملراقبني املاليني أو املحاسبني العموميني. وهكذا تنص الفقرة األوىل من املادة طرف اآلمرين بالرصف أو ا

أعاله، إذا مل يتم اكتشافها من طرف املجلس أو كل سلطة  31و  33و  31عىل أنه " تتقادم املخالفات املنصوص عليها يف املواد 

 ريخ الذي تكون قد ارتكبت فيه ".سنوات كاملة يبتدئ من التا 3مختصة، داخل أجل 

ورغم أن األمر يتعلق بحامية األموال العامة وضامن تدبري معقلن للمرافق العمومية فقد وضع املرشع هذا األجل القصري جدا 

للجنح سنوات بالنسبة  3سنة بالنسبة للجنايات و 91باملقارنة مثال مع ما هو مقرر يف املادة الجنائية، حيث هذا األجل محدد يف 

 .219وسنتني بالنسبة للمخالفات

 املطلب الثاين: محدودية نظام العقوبات الناشئة عن مسطرة التأديب املايل

يف هذا املطلب سنقف عند الطابع االزدواجي لنظام العقوبات املتعلقة بالتأديب املايل )الفقرة األوىل(، ثم عند تناسب العقوبة 

 وع املتابعة )الفقرة الثانية(.الناشئة عن التأديب املايل والجرم موض

 الفقرة األوىل: الطابع االزدواجي لنظام العقوبات املتعلقة بالتأديب املايل.

يهدف أي نظام عقايب يخص مجاال معينا إىل تحقيق غايات وأهداف محددة وعىل غرار ذلك، فالنظام العقايب الخاص 

هو اآلخر إىل تحقيق جملة من املرامي واألهداف منها ما هو كالسييك  بالعقوبات التأديبية الصادرة عن املحاكم املالية، يرمي

 وطبيعي، ومنها ما هو خاص بهذا النظام العقايب الذي يخص املحاكم املالية، وهذا ما يهمنا يف هذا املحور.

 ظل قانون يففمهمة املحاسب العمومي واآلمر بالرصف واملراقب املايل واالختصاصات املوكولة لهم فرضت عىل املرشع 

، اللتان يتميز بهام النظام 220، التعامل مع املخالفات املرتكبة بنوع من التشدد والرصامة، وذلك من خالل صفتي الزجر والردع22-19

 :العقايب يف نطاق التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية. وتتمثل صفة الردع من خالل مبلغ الغرامات وكذا احتسابها وهي بالتايل

                                                           
217 : JEAN CONVERT :  "le contrôle de légalité exercé par le juge financier à travers l’examen des comptabilités  "la 

R.T, n : 8-9, 1994, p 512. 

218 - cour de roen, 9 mars 1892, cour de cassation 21/03/1887 et 28/03/1840 cités par gean convert , op, cit, p :514. 

 من قانون المسطرة الجنائية. 9المادة  -219 

220 :C/MAZER :  "le procureur général près de la cour des comptes  "30-06-1961, les GAJF, DALLOZ 1996, pp.471 et 

ss. 
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 ( عن كل مخالفة. 0111فبالنسبة للمبلغ األدىن للغرامة فتم تحديده يف) درهم 

  وأما املبلغ األقىص للغرامة يف حالة املخالفة الواحدة، فال ميكن أن يتجاوز األجرة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها

 املعني باألمر عند تاريخ ارتكاب املخالفة.

 ة، فإن مجموع مبالغ الغرامات ال ميكن أن يتجاوز أربع مرات مبلغ األجرة السنوية ويف حالة ارتكاب مخالفات متعدد

 السالفة الذكر.

 221نفس هذه املقتضيات تطبق يف حالة ما إذا كان مرتكب هذه املخالفات يستفيد من أجرة غري عمومية. 

 ة يعادل األجرة الصافية ملوظف بدرج أما إذا كان املعني باألمر ال يتقاىض أجرة، فيجوز أن يصل مقدار الغرامة إىل ما

 .00مترصف باإلدارة املركزية يستفيد من أعىل رتبة يف سلم األجور رقم 

، أي أن املحاسب العمومي 222تنضاف إىل ذلك اإلمكانية الجديدة الواردة يف القانون، والكامنة يف إمكانية تعويض الخسارة

 .223أسامل وفوائدملزم بإرجاع املبالغ املالية للجهاز املعني من ر 

تأسيسا عىل ماسبق نخلص إىل أن النظام العقايب الجديد يتصف بجملة من الخصائص التي متيزه عن النظام العقايب يف 

 ، إضافة إىل أنه يتضمن العنارص الرئيسية لنظام العقوبات املعمول به بفرنسا.09224-02القانون 

. وقد تم التأكيد 225ميكن متثيلها بالعقوبة اإلدارية وكذا العقوبة الجنائيةويكمن ذلك يف أن العقوبة املتعلقة بالتأديب املايل 

 .000إىل ما جاء يف املادة  11عىل هذه الخاصية يف اإلحالة الواردة يف الفقرة األخرية من املادة 

أن املبالغ  القولإن القانون الجديد قد أعاد النظر يف مبلغ الغرامات والتي كانت محل انتقاد واسع. لكن رغم ذلك ميكن 

. وإضافة للصفة الزجرية التي اتسم بها القانون 227، قد تم تصعيدها يف اتجاه التحيني أكرث من التشديد226الدنيا ومبالغ غرامات العرقلة

ثر ردعي عىل أ  الجديد فيام يخص التأديب املايل، فيمكن القول، أنه قد ينجح يف جعل املقتضيات الواردة يف باب التأديب، ذات

املحاسب العمومي، واآلمر بالرصف واملراقبني العموميني، فإضافة إىل مبلغ الغرامات املرتفع نسبيا، وما يخلقه من رهبة وتخوف يف 

                                                           

 من مدونة المحاكم المالية. 11:المادة 221 

 حاكم المالية.من مدونة الم 11المادة  -222 

 .465محمد براو : " الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية ...."، مرجع سابق، ص،  -223 

، ومما جاء في حيثياته أن المحاسب العمومي 649/3/59ملف عدد  641رقم  64/14/6551القرار الصادر عن المجلس األعلى، بتاريخ  -224 

بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية بمراقبة  46/13/6511وم الملكي المؤرخ في من المرس 66المكلف بالتسديد يلزم طبقا للفصل 

صحة النفقات التي سيتحملها وإنجاز النفقات الملزم بدفعها وتبرير عملياته مما يجعل القرار مرتكزا على أساس قانوني وبالتالي رفض 

بسن نظام عام للمحاسبة العمومية الذي يحدد  46/13/6511 من المرسوم الملكي المؤرخ في 69الطلب. عمال بمقتضيات الفصل 

المتعلق بالمجلس األعلى  64-15من القانون  651كما وقع تغييره بالفصل  14/13/6599مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا للمقتضيات 

 للحسابات. 

ة لمخالفة توبع من أجلها المعني باألمر جنائيا حتى ال تكون من دون أن تكون هناك معارضة مع إمكانية تجاوز المحكمة أو النيابة العام -225 

 هناك مبالغة في العقاب.

 من مدونة المحاكم المالية. 45المادة  -226 

والذي جاء في أحد حيثياته، قاعدة ال جريمة  614/3/6/4111ملف عدد  953رقم  66/61/4116القرار الصادر عن المجلس األعلى بتاريخ  -227 

 بنص تطبق في القانون الجنائي في حين ان المجال التأديبي يخضع للقوانين واألنظمة والمناشير والدوريات. وال عقوبة إال

 وهو ما يجعلنا نؤكد على الفكرة السابقة في عدم تأسيس القانون الجديد للمحاكم المالية لقاعدة تتميز بالصرامة الالزمة في التعامل مع

 .64-15ان ساريا من خالل القانون رقم مخالفات التأديب المالي وهو ما ك
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نفسية هؤالء، يأيت عنرص إرجاع املبالغ املطابقة للخسارة ليبني قوة التأثري الذي يخلصه هو اآلخر عىل توازن واستقرار واطمئنان 

حاسب العمومي واآلمر بالرصف واملراقب املايل، وتأثري ذلك عىل مردوديتهم وأدائهم، ودفعهم التخاد الحيطة والحذر وكذا جميع امل

 االحتياطات الالزمة يك ال يقعوا يف الخط، أو يتعمدا اإلقدام عىل ارتكاب مخالفات فيام يتعلق باملهام املوكولة لهم.

 شئة عن التأديب املايل والجرم موضوع املتابعةثانيا: عدم تناسب العقوبة النا

رغم محاولة املرشع املغريب يف مدونة املحاكم املالية تقديم مقتضيات تهدف إىل الرفع من شدة العقوبات يف مجال التأديب 

أن فئة عريضة من  إذ املايل، إال أن الصيغة الحالية لهذه العقوبات تثري أكرث من تساؤل وأكرث من انتقاد يف األوساط القانونية.

، إذ كام يعربون برصاحة وبشكل واضح عن كون 228أساتذة القانون الباحثني يف املجال املايل. يقللون من أهمية هذه املقتضيات

هذه األخرية ال تتناسب ووزن وحجم املخالفات املرتكبة من طرف املحاسبني العموميني واآلمرين بالرصف واملراقبني املاليني، فكيف 

ذلك خسارة مالية فادحة تكون لها انعكاسات خطرية ووخيمة عىل سري  ل أن يتسبب هؤالء يف ضياع ماليني الدراهم ويسببيعق

 املرفق العمومي، ومساس مبصالح املستفيدين منه، وأن يحكم عليهم فقط بغرامات مالية مهام كانت طبيعة هذه األخرية.

أن املقتضيات الواردة يف مدونة املحاكم املالية تتعارض مع نظريتها الواردة  كام أن من بني اآلراء الفقهية يف هذا الباب،

يف القضاء الزجري، ذلك أن هذا األخري يصدر العقوبة وجوبا بصورة متناسبة وطبيعة الجرم املرتكب. وهو ما يحقق العدالة واإلنصاف، 

، وهو ما ال يتحقق يف القانون الجديد 229جرمني املفرتضنيوبذلك يكون القضاء الزجري أكرث تأثريا عىل ما ميكن أن نسميهم امل

للمحاكم املالية. إذ ال ميكن مقارنته باملقتضيات القانونية املعمول بها يف القضاء الزجري املذكور، الشيئ الذي يبقي الباب مفتوحا 

لشؤون املالية؟ فلامذا املتعلق بامليزانية وا عىل مرصاعيه لكثري من التساؤالت حول: جدوى وفعالية النظام العقايب يف ميدان التأديب

 ال يتم إقرار عقوبات حبسية وكذلك اإلعتامد عىل اإلكراه البدين يف ميدان التأديب املايل؟

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، والذي جاء في أحد حيثياته " أن الفصل 145/3/6/4116ملف عدد  119رقم  66/61/4116القرار الصادر عن المجلس األعلى بتاريخ  -228 

لعمومي، وعلى ، يحدد الحد األقصى الممكن الحكم به كغرامة على أساس الراتب السنوي اإلجمالي للموظف ا64-15من القانون  99

والمتعلق بتحديد سالليم األجور المشتركة لموظفي اإلدارات  4-14-144أساس رقمه االستداللي طبقا للفصل األول من المرسوم رقم 

 .14-55العمومية. والمالحظ أن هذه المقتضيات تتشابه ونظيراتها الواردة في القانون رقم 

229 Oujemaa :  "le contrôle des finances publiques au maroc  "EDS wallada casablanca 1995. 
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 الخامتة

تأسيسا عىل االختصاص القضايئ ميارس املجلس األعىل للحسابات مهمة قضائية يف ميدان التأديب املتعلق بامليزانية 

املالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجهزة الخاضعة لرقابة املجلس، والذي يرتكب إحدى املخالفات  والشؤون

املنصوص عليها يف مدونة املحاكم املالية، ويعمل املجلس األعىل للحسابات يف مجال التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية 

ل مستلزمات و ضامنات حقوق الدفاع واالستامع ألي شخص ميكن أن تثار مسؤوليته كمحكمة وفق املقتضيات الترشيعية وك

 بحضوره الفعيل أو بحضور محاميه أثناء جلسة الحكم وذلك فضال عن استدعاء الشهود.

 ةوميكن القول أن الرقابة القضائية يف مجال التأديب املايل تتسم بالتعدد والتنوع الذي تتصف به مهام املحاكم املالي

باملغرب، واالزدواجية التي تعرفها مخرجاتها الرقابية، باعتباره هيئة قضائية مل يخول لها املرشع إصدار أحكام عىل مختلف 

اإلختالالت التي تقف عليها يف إطار رقابة التسيري، اما عىل مستوى أداء املجلس ومخرجاته ترتبط ارتباطا مبارشا بحجم وطبيعة 

 اء املادية والبرشية، و املحيط الرقايب والسيايس واالجتامعي للمحاكم املالية يؤثر عىل مخرجاتها الرقابية.اإلمكانات املخصصة له سو 

وتضل فعالية األجهزة العليا للرقابة مرهونة برشط بضامن توفر هذه األجهزة عىل مجموعة مقومات يف مقدمتها ضامن االستقالل 

تقوية فعاليتها من حيث املردودية إىل تحصني هذه األجهزة من تأثري املحيط الخارجي  التام سواء املايل أو اإلداري، والعمل عىل

  وتكريس روح التعاون والتكامل مع محيطها الرقايب.



 

 

 9102 وليوزي 46دد ــالع

131 

ملحكمة ئية ا لجنا ليات الدولية ا سية القانونية واالشكا  العدوان بجرمية والسيا

 

 الحق في الحصول على المعلومة
 

 بهيئة القنيطرةمحام م 

 مهتم بقضايا العدالة الجنائية الدولية      

  باحث بسلك الدكتوراه بالسويسي بالرباط            

 

 مقدمة

ليس خافيا عىل أحد أن العرص الذي نعيش فيه اليوم يتسم بغلبة املعلومات واالتصال والتكنولوجيا الحديثة، فقد انتقل    

 املعلومات، والذي ميكن تسميته بعرص انفجار املعلومات. فال ميكن بأي حال من العامل من عرص الصناعة إىل عرص

األحوال مواكبة عرص املعلومات دون متكني املواطنني من حقهم يف الحصول عىل املعلومة، وذلك من خالل إقرار 

 230الدول لشعوبها مامرسة هذا الحق.

قرن املايض تطورات عىل مستوى حقوق اإلنسان والتي تعززت هذا وقد شهد املغرب منذ أواخر الثامنينات من ال     

. فعىل املستوى املحيل 231الذي أىت يف سياق التفاعل مع املتغريات املحلية والدولية  2011يوليوز  29مبناسبة دستور 

ويل هناك دتنامت مطالب املجتمع املدين والسيايس يف اتجاه تنمية وتعزيز حقوق اإلنسان باململكة، وعىل املستوى ال

تزايد االهتامم بقضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان والحريات العامة، وخاصة من طرف املنظامت والهيئات الدولية التي 

  232تهتم بالدفاع عن حقوق اإلنسان وتسهر عىل احرتام كل الدول لها.

                                                           

عبد الله اإلدريسي: حق الحصول على المعلومة بالمغرب، مقاربة قانونية، بحث لنيل الماستر في القانون العام شعبة التدبير اإلداري  230 

 .1ص:  2012/2011المحلي الفوج األول، جامعة محمد الخامس السويسي بسال، السنة الجامعية: 

على الخيار الذي ال رجعة فيه للمملكة المغربية لبناء سيادة القانون الديمقراطية ،  4166أكد اإلصالح الدستوري في يوليو / تموز  231 

 والتزامها باالشتراك في المبادئ والحقوق وااللتزامات في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان كما هي في جميع أنحاء العالم معترف بها.

 ينظر :

Conseil national des droit de l’homme, colloque international « Le droit d’acces a l’information, avis de CNDH sur le 

projet de loi N 31-13 » Hotel golden Tulip-Farah, Casablanca: 21 et 22 Sep 2012. Page : 4. 

لدسترة وآفاق التفعيل، مقال منشور بالمجلة اإللكترونية للقانون المغربي، يونس بنمهدي: حق الحصول على المعلومات، سياق ا 232 

 www.marocdroit.com على الموقع التالي 

 .2018دجنبر  8اطلع عليه بتاريخ السبت 

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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انسجاما  27ه الدستور يف فصله وملا كان حق الحصول عىل املعلومات حق من الحقوق والحريات األساسية التي كرس   

، فقد بات من الالزم وضع إطار قانوين 234باملواثيق واملعاهدات الدولية 233مع االلتزام الدائم واملتواصل للمملكة املغربية

لضبط هذا الحق وضامن مامرسته بروح من املسؤولية واملواطنة امللتزمة تعزيزا النفتاح اإلدارة عىل محيطها، وللشفافية 

 236مع رضورة إبقاء بعض االستثناءات التي ينبغي عدم اإلفصاح عنها. 235بة الفساد وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدةومحار 

هذا ويتبوأ موضوع الحق يف املعلومة مكانة ال جدال فيها ضمن موضوعات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، كام    

 237الثقة بني مؤسساتها وإدارتها العمومية وبني مواطنيها. أنه ضمن األولويات لدى الحكومات الراغبة يف إعادة كسب

ذلك أن هذا الحق ال يعترب حاجة املواطن فحسب، بل هو أيضا حاجة أساسية ألية حكومة ترغب يف إثبات صالحها. 

ال من إ فإصالح مؤسسات الدولة وجعلها أكرث كفاءة وشفافية يعترب ركنا أساسيا من أركان الحكم الصالح، وال يتأىت هذا 

 .238خالل توفري املعلومات وتسهيل الوصول إليها

 انطالقا مام سبق، ميكن طرح اإلشكال التايل:  

 هل كرست املواثيق الدولية والترشيعات الداخلية آليات فعالة ملامرسة وحامية حق املواطن يف الحصول عىل املعلومة؟ 

 ويتفرع عن هذا اإلشكال األسئلة التالية:

الدولية التي اهتمت بالحق يف الحصول عىل املعلومة؟ وكيف عالج املرشع املغريب للحق يف املعلومة  ـ ما هي املصادر

؟ وما هي أهم صور وتطبيقات هذا الحق من خالل بعض القوانني 31.13انطالقا من الدستور، ومرورا بالقانون 

 الخاصة؟ وما هي االستثناءات والقيود الواردة عىل هذا الحق؟

                                                           

تبسيط المساطر وتقريب اإلدارة من المواطن، جاء  وهنا نستحضر تأكيد جاللة الملك محمد السادس في مناسبات عدة على ضرورة 233 

 في خطابه :"..أمرنا بتبسيط اإلجراءات وتحيين النصوص اإلدارية وتحديث وسائل التدبير وتعبئة اآلليات القانونية واالربوية والتواصلية

لة لالعتناء بتكوين الموظف تكوينا مستمرا المتاحة لحد من البيروقراطية ومن خلو السلطات التقديرية لإلدارة واستعمال الوسائل الكفي

 حتى تتسنى رقابة سلوكه ومجازاته إذا أحسن ومعاقبته إذا أساء.."

 .1999أكتوبر  28مقتطف من الرسالة الملكية السامية بمناسبة الندوة الوطنية حول دعم األخالقيات بالمرفق العام، في 

 10وق اإلنسان، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة كل من اإلعالن العالمي لحق 19والسيما المادة  234 

 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

متعلق بالحق في الحصول على المعلومات،  13.31وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة: مذكرة تقديم مشروع قانون رقم  235 

 للوزارة، الصفحة األولى.منشور بالصفحة اإللكترونية 

م.م. محمد جبار طالب: حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق اإلنسان، كلية القانون/جامعة القادسية، بدون نشر وال طبعة  236 

 .1وبدون سنة، ص: 

نسان والحريات زعباط الطاهر: حق المواطن في الحصول على المعلومة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير حقوق تخصص حقوق اإل 237 

 .2ص:  2013-2014العامة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

(، الهيئة الفلسطينية 20بالل البرغوثي: الحق في االطالع أو حرية الحصول على المعلومات: سلسلة مشروع تطوير القوانين ) 238 

 .6-7 صص: 2004ايلول  –المستقلة لحقوق المواطن، رام الله 
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 عن ذلك، ميكن تقسيم املوضوع وفق اآليت:لإلجابة   

 املطلب األول: املصادر الدولية والوطنية لحق الحصول عىل املعلومة

 اردة عليهواالستثناءات الو  املطلب الثاين: بعض تطبيقات الحق يف املعلومة )من خالل بعض القوانني الخاصة(

 

 املعلومةاملطلب األول: املصادر الدولية والوطنية لحق الحصول عىل 

تعود بدايات الحق يف الوصول إىل املعلومة إىل ما قبل قرنني من الزمن، إذ كانت السويد رائدة يف مجال توفري    

، ثم ظهرت الحركة املنارصة للولوج إىل 1766الوصول للوثائق العمومية مبوجب قانون حرية الصحافة الصادر يف 

قوق اإلنسان والتي استقت مصدرها من اإلعالن العاملي لحقوق املعلومة مع موجة الحركات املعارصة من أجل ح

 239اإلنسان.

، عىل أن نعرج يف 240وهكذا سنتناول يف هذا املطلب الحق يف املعلومة من خالل املواثيق الدولية وفق الفرع األول   

 الفرع الثاين لهذا الحق من خالل املصادر الوطنية.

 241لومة من خالل املواثيق الدوليةالفرع األول: الحق يف الحصول عىل املع

لقد تم التأكيد تدريجيا عىل حق الوصول إىل املعلومات من قبل املنظامت الدولية واإلقليمية وتم االعرتاف بها من   

العرتاف وتبعا لهذا ا طرف االجتهاد القضايئ الدويل كحق أسايس ، والتي تم إنشائه عن الحق يف حرية التعبري،

الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان وذلك بالتطرق لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وكذلك العهد سنتناول  242األممي

 243الدويل للحقوق.

 الفقرة األوىل: الحق يف املعلومة من خالل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

اإلطالع عىل املعلومات، هي األساس القانوين األول لحق  19يعترب املصدر الرئييس لحقوق اإلنسان الدولية ومادته   

 :244التي تكفل حق حرية التعبري والحصول عىل املعلومات، وذلك يف ثالث نطاقات أساسية

                                                           

 .9سعد الفياللي المكناسي:    ص:  239 

تبنت أنظمة حقوق اإلنسان اإلقليمية رسميا االعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، إال أننا سنكتفي في هذه الدراسة  240 

ة الذي يستوجب على بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، دون التطرق للمصادر اإلقليمية، وذلك مراعاة منا لشروط إنجاز موضوع الدراس

 كلمة بشكل يحقق الغرض من دراسة الموضوع من خالل تناول أهم محاوره. 3500المتباري عدم تجاوز 

ذلك أن الرجوع لألوفاق الدولية ضرورة حتمية لمعرفة الضوابط واإلجراءات التي أخذت بها المواثيق المتعلقة بحقوق اإلنسان، لكون حق  241 

ق األساسية لألفراد تستمد شرعيتها من اإلعتراف الدولي بها، حيث تشكل المصادر الدولية من أهم مصادر المعلومة وغيرها من الحقو

 وجود حق اإلنسان في المعلومة. وهو ما جعلنا نقتنع بضرورة وروده ضمن موضوعات هذه الدراسة، ولو بشكل مقتضب.

242  Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc : Etude 

comparative avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde, Organisation des nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture. Unesco 2011, publié pour le maroc B.P.1777 Rabat. Page : 23. 

 وهنا سنعرض اتباعا لكل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ثم للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.243

 .16ـ17برنامج الحق في المعرفة، حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة،            صص:  244 
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 ـ الحق يف التامس املعلومات سواء أخذت هذه املعلومات صيغة األنباء، أو أخذت صيغة األفكار.

 ـ الحق يف تلقي املعلومات، مبعنى استالمها من الغري.

 علومات، أي نرشها وإذاعتها.ـ الحق يف نقل امل

أعاله يف معرض تناول حرية تداول املعلومات، أنه مل يقيد مامرسة هذا الحق  19املالحظ أن أهم ما مييز نص املادة  

 245بأية قيود، وهو ما تجاوزته املواثيق الدولية التي تلته.

 الفقرة األوىل: الحق يف املعلومة من خالل العهد الدويل للحقوق 

 ول أوال الحقوق املدنية والسياسية، ثم نعرض للحقوق االقتصادية واالجتامعية ثانيا.نتنا  

 أوال: العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

كذلك  19عىل الحق يف املعلومة من خالل املادة  1966لقد نص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة    

يف حرية التعبري. ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار  جاء فيه " لكل إنسان الحق

وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء يف شكل شفهي أو مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة 

، 34 ار لها أعاله، من خالل املالحظة العامة رقمأخرى يختارها. وقد علقت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول املادة املش

ذلك أنه يتعني من أجل تفعيل الحق يف الوصول إىل املعلومة عىل الدول األطراف العمل بشكل فعال عىل طرح كل 

املعلومات ذات النفع العام واملوجودة بني يدي الحكومة يف املجال العمومي. ويتعني عىل الدول األطراف أن تقوم بكل 

ميكن القيام به يف سبيل ضامن وصول سهل وفعال وعميل لهذه املعلومات. كام يتعني عىل الدول األطراف أن  ما

تنص عىل اإلجراءات الرضورية والكفيلة بتوفري الوصول لهذه املعلومات، من قبيل إصدار نص قانوين يتعلق بحرية 

 246اإلعالم.

طاقا واضحا لتطبيق االستثناءات الواردة عىل هذا الحق، وهو أن أعاله، أنه حدد ن 19املالحظ من خالل نص املادة   

تكون منصوص عليها مبوجب قانون، وأن تكون رضورية، إال أن ما يعاب عليه أنه مل يضع تعريفات واضحة لالستثناءات 

 247الواردة عىل حرية تداول املعلومات لكل من النظام العام واآلداب العامة.

 قوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.ثانيا: العهد الدويل للح

لقد أكد العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الحق يف املعرفة واستيقاء املعلومات، حيث جاءت   

عىل حق  15الصيغة أكرث تحديدا ووضوحا عىل غرار العهد الدويل للحقوق املشار له أعاله، ويتجىل ذلك من تأكيد املادة 

كل فرد يف املشاركة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي، وهو ما يدخل يف نطاق طلب املعرفة والتامس 

                                                           

 وما تبعه من معاهدات دولية. 9661من خالل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  245 

 .9سعد الفياللي المكناسي،   ص:  246 

سمير صمري: حماية حق المعلومة وفق القانونين الدولي والمغربي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  247 

 .142. ص: 2017-2018السنة الجامعية الخاص، وحدة التكوين التشريع مناهجه وقضاياه، جامعة محمد الخامس السويسي بسال، 
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املعلومات، كذلك إلزام الدول األطراف يف هذا العهد مبوجب الفقرة الثالثة منه. باحرتام الحرية التي ال غنى عنها للبحث 

 248العلمي والنشاط اإلبداعي.

بعد أن تعرفنا عىل املصادر الدولية للحق يف املعلومة، البد من معرفة املصادر الوطنية الناظمة لهذا الحق )الفرع إذن   

 الثاين(.

 الفرع الثاين: الحق يف الحصول عىل املعلومة من خالل املصادر الوطنية

املتعلق  13.31إصدار القانون رقم وتتويجه ب  2011يوليوز  29إن التنصيص عىل الحق يف املعلومة من خالل دستور    

، ويساهم يف تحقيق مالمئة الترشيعات الوطنية مع الصكوك الدولية، بشكل 249باملعلومة، يجسد ملبدأ دستورية القوانني

يرسخ لدولة الحق والقانون، ويف تقوية الرصح الترشيعي التي وضعها املغرب بإصدار قانون إلزام اإلدارات العمومية 

رتابية واملؤسسات العمومية بتعليل قراراتها اإلدارية، باإلضافة إىل تعزيز الثقة يف عالقة اإلدارة والجامعات ال

 250باملتعاملني معها، وضامن الشفافية والنزاهة يف تدبري الشأن العام.

لقانون لعالقة مبا سبق، سنتطرق بالتحليل للحق يف املعلومة من خالل الدستور )الفقرة األوىل(، عىل أن نتعرض    

 وفق الفقرة الثانية. 13.31

 الفقرة األوىل: التأصيل الدستوري للحق يف الحصول عىل املعلومة

يعترب الدستور السند القانوين األسايس إىل جانب املصادر الدولية واإلقليمية لهذا الحق، فجميع الدساتري السابقة مل    

، هذا األخري جاء مبجموعة من 2011يوليوز  29 تخصص نصا مستقال يضمن هذا الحق، إىل حني نفاذ دستور

املستجدات ذات الصلة بحقوق اإلنسان، من خالل تنصيصه عىل الحق يف املعلومة، حيث تم التعريف به بشكل 

منه، جاء فيه:" للمواطنني واملواطنات حق الحصول عىل املعلومات، املوجودة يف حوزة اإلدارة  27رصيح يف الفصل 

 سسات املنتخبة، والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام.العمومية، واملؤ 

 251ال ميكن تقييد الحق يف املعلومة إال مبقتىض القانون..". 

                                                           

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية الحسن التايقي: الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب،  248 

 .61ص:   .2014واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد بن عبد الله فاس، سنة 

ة وفق القانونين الدولي والمغربي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، سمير صمري، حماية حق المعلوم

 .143ص: 

249 A partir de : 

Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc : Etude comparative 

avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde,  Op Cit. Page : 40. Paragraphe 2. 

 بشأن الحق في الحصول على المعلومات. 13.31مقتطف من تقديم مشروع القانون رقم  250 

 أشار إليه كذلك:

 .241سمير صمري، م.س.، ص: 

الواردة على الحق في المعلومة وفقا لما يقتضيه القانون  من الدستور على االستثناءات 27ذلك أنه نصت الفقرة الثانية من الفصل  251 

 حقوقكلما تعلق األمر بحماية الدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات وال
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وبالتايل يكون املغرب قد عرف طفرة نوعية يف مجال إقرار الحق يف املعلومة، وأضحى املغرب أول بلد عريب يستحدث  

من املمكن الحديث عن بداية عهد جديد من الشفافية واالنفتاح   أصبح، وبالتايل252نصا دستوريا يكفل الحق يف املعلومة

 253واملامرسة الدميقراطية، وتحسني عالقة املواطنني باإلدارة وتوسيع مجال الحقوق والحريات.

 دمن الدستور لحق املواطنات واملواطنني يف الحصول عىل املعلومة، املوجو  27هذا و تطرقت الفقرة األوىل من الفصل    

 يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة، والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام.

ويستفاد من ذلك أن املعلومة يجب أن يكون لها وجود قانوين ومادي، ومحفوظة حفظا سليام، وأن تكون ذات صبغة   

 254إدارية.

فإننا نستشف هذا الحق ضمنيا إثر تصفح فصول  ،27وإذا كان الدستور نص رصاحة عىل الحق يف املعلومة يف الفصل   

منه الذي ينص عىل حرية  28الذي ينص عىل حرية الرأي والتعبري وكذا الفصل  25أخرى للدستور، من بينها الفصل 

 .255اإلبداع والنرش والعرض، والتي ال ميكن أن تتحقق هذه الحرية إال ارتباطا بحق املعلومة

  13.31الحق يف املعلومة من خالل القانون الفقرة الثانية: ضامنات حامية 

يف إطار أجرأة أحكام الدستور وكذا تنفيذ االلتزامات الدولية للمغرب، ونظرا لألهمية القصوى التي يكتسيها الحق يف   

املعلومة يف تعميق الدميقراطية قيام ومامرسة، بادر املرشع املغريب إىل إصدار هذا القانون ، بعد أن عمر طويال  

املتعلق بالحق يف املعلومة سبعة   13.31. حيث يشمل القانون  256مرشوع القانون يف صفوف األمانة العامة للحكومة

أبواع مكونة من ثالثني مادة. حيث عد هذا القانون خطوة جادة لتحديد مسؤوليات اإلدارات العمومية يف الجانب 

 257املتعلق بحق املواطنني يف املعلومة اإلدارية.

                                                           

لتي يحددها القانون بدقة" ونظرا ألهمية هذه األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجاالت ا

حيث ضمن هذه االستثناءات في الباب  13.31االستئناءات المنصوص عليها كما مر معنا، والمقررة بمقتضى القانون الذي صدر أخيرا رقم 

 منه.  9و   8و 7الثاني منه وفقا للمواد 

 . 214سمير صمري: م.س.، ص 252

 .91حسن التايقي: م.س.  ص:  253

 .215سمير صمري: م. س.، ص:  254

وحري باإلشارة هنا إلى كون حق المعلومة إلن ارتبط بجملة الحقوق والحريات األساسية لألفراد، فإنه يعتبر دعامة أساسية من خالل  255 

معلومات (، وكذا في االطالع على ال68فصول أخرى من الدستور، وذلك بحق المواطنين في االطالع على جلسات البرلمان )الفصل 

)إلزام المجلس األعلى للحسابات بنشر جميع  148(، ومن خالل الفصول 123(، وكذا علنيات جلسات المحاكم )الفصل 117القضائية )الفصل 

من الدستور المتعلق  167)المتعلق بالتصريح الكتابي بالممتلكات واألصول سواء أكان الشخص منتخبا أو مسؤوال عموميا( و  158أعماله(و

 اء هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تتولى نشر المعلومات المرتبطة بذات المجال.بإنش

لم يرى النور في إخراجه ونشره بالجريدة  2013المتعلق بالحق في المعلومة  سنة  13.31حيث منذ إصدار مشروع القانون رقم  256 

على أن نفاذه وتكريس العمل به لن يتأتى إال بعد مرور أجل السنة حسب مقتضيات المادة ، هذا عالوة 2018مارس  12الرسمية إال بتاريخ 

 من الباب األخير والذي جاء تحت عنوان أحكام ختامية. 30

يمكن أن يستعمل الحق في الوصول إلى المعلومة في الحياة اليومية من طرف المواطنين وذلك لضمان المساواة في الفرص،     257 

سسات أكثر مسؤولية وجعلهم تحت المساءلة العامة. وقد بينت تجارب كثيرة أن األمر يتعلق بوسيلة ناجعة من أجل ضمان وجعل المؤ

 المحاسبة والمساءلة االجتماعية للهيآت العمومية.
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يف معرض تحليلنا لنص القانون أعاله، نتناول مسطرة الحصول عىل املعلومة )أوال(، عىل أن نعرض لاللتزام  وهكذا  

 بالنرش االستباقي للمعلومات وفق )ثانيا(.

 أوال: مسطرة الحصول عىل املعلومة.

تضيات إجرائية إجراءات الحصول عىل املعلومات  مبق 13.31أحاط مرشع الحق يف املعلومة من خالل القانون    

مفروضة عىل اإلدارة، بحيث يستطيع من خاللها العموم معرفة ما تقوم به اإلدارة وتكفل للمواطن الحق يف املعرفة 

وفهم ومراقبة وتقييم قراراتها، وتتوزع هذه اآلليات يف اإلجراءات الشكلية لتقديم الطلب واآلجال الزمنية لإلجابة عىل 

  258الطلب ثم الكلفة.

نه يتم الحصول عىل املعلومة بناء عىل طلب يقدمه املعني باألمر وفق منوذج تعده اللجنة املكلفة بإعامل الحق ذلك أ    

، يتضمن االسم الشخيص والعائيل لصاحب الطلب  وعنوانه الشخيص ورقم تعريفه 259يف الحصول عىل املعلومات 

، وعند 260عملصفة قانونية طبقا للترشيع الجاري به الالوطنية، أو بالنسبة لألجانب رقم الوثيقة التي تثبت اإلقامة ب

االقتضاء، عنوانه اإللكرتوين، واملعلومات التي يرغب يف الحصول عليها، مع ذكر مربرات تقديم الطلب، حيث يوجه 

بل االطلب إىل رئيس الهيئة املعنية عن طريق اإليداع املبارش مقابل وصل أو عن طريق الربيد العادي أو اإللكرتوين مق

  261إشعار بالتوصل.

وهكذا فإن اإلدارة يقع عىل عاتقها اإلجابة عىل طلب املعلومة وتقدميها إىل طالبيها داخل األجل القانوين املقرر  

يوما من أيام العمل الفعلية من تاريخ تسلم الطلب حسب ما يستشف من  20والذي حدده مرشع الحق يف املعلومة يف 

، وميكن متديد هذا األجل وملدة مساوية لها متى مل تتمكن املؤسسة أو الهيئة املعنية من 13.31من القانون  16املادة 

 االستجابة جزئيا أو كليا لطلب الراغب يف اإلعالم.

                                                           

 أفضل الممارسات هي االستجابة الفورية أو في أسرع وقت ممكن.نشير هنا إلى أن  258 

الية في هذا الصدد. القانون السويدي بشأن حرية الصحافة تنص على أنه يجب معالجة طلب الحصول على فمثال السويد وفنلندا هي مث

(. ذلك أنها تعتبر واحدة من نقاط القوة العظيمة للنظام السويدي 64، المادة  4نسخ من المعلومات "في أسرع وقت ممكن" )الفصل 

 بير بالساعات واأليام وليس بأسابيع. للتوسع أكثر ينظر:واالجتهاد القضائي للمحاكم اإلدارية فسرت هذا التع

Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc ; Op cit. p: 57. 

 

السهر على تفعيله ذلك أن المادة حيث تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة الحق في المعلومة و  22وهي اللجنة المشار لها في المادة  259 

حددت المهام التي تناط بهذه اللجنة من ضمان حسن ممارسة هذا الحق وتقديم االقتراحات من أجل تجويد مسطرة الحصول على  22

المعلومة وتسهيل توفرها وإتاحتها لألشخاص سواء الطبيعيين أو المعنويين، وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على 

 المعلومة قصد القيام بالبحث والتحري واتخاذ المتعين قانونا وغيرها من المهام التي ورد تعدادها بالنص.

 .2003الصادر بتاريخ  03.02يتعلق األمر بقانون الهجرة واللجوء رقم  260 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. 13.31من القانون رقم  14يراجع المادة  261 

شرع على خالف المشروع الذي لم يتضمن عبارة األجانب ما دامت المعلومة التي في حوزة اإلدارة هي ملك لجميع وحسنا فعل الم

 األشخاص طالما لم يشملها أي استثناء من حيث القانون.
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غري أنه يتعني عىل املؤسسة أو الهيئة إشعار املعني باألمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عرب الربيد اإللكرتوين، مع   

 262التمديد.تحديد مربرات 

إال أنه عىل الشخص املكلف بالرد عىل طلب الحصول عىل املعلومة توفريها داخل أجل ثالثة أيام كلام تعلق األمر   

، مع 263بالحاالت املستعجلة، والتي يكون فيها الحصول عىل املعلومة رضوريا لحامية حياة حرية األشخاص وسالمتهم

 مراعاة حاالت التمديد الواردة أعاله.

التي ترفض بشأنها اإلدارة تقديم املعلومات  264بتعداد الحاالت 13.31من القانون  18ا وعقبت مقتضيات املادة هذ 

املطلوبة منها كتابة، مع إلزام هذه املؤسسات أو الهيئات بتعليل ردها، والذي يجب أن يتضمن اإلشارة إىل حق املعني 

 بالطلب يف تقديم شكاية بشأن الرفض.

الة عدم االستجابة لطالب الحق يف االطالع، يحق له تقديم شكاية لرئيس املؤسسة أو الهيئة يف ذلك أنه يف ح  

 265يوم عمل من تاريخ انقضاء األجل املخصص للرد أو من تاريخ التوصل بالرد. 20غضون 

 30اخل أجل د 266عىل أن لطالب املعلومات الحق عند عدم االستجابة للطلب، تقديم شكاية للجنة الحق يف املعلومة  

يوما بعد انرصام األجل القانوين املخصص للرد عىل الشكاية املوجهة لرئيس املؤسسة، أو من تاريخ التوصل بالرد، 

مع العلم أن  267يوما من تاريخ التوصل. 30ويتعني عىل اللجنة دراسة الشكاية وإخبار املعني باألمر مبآلها داخل أجل 

 يد املضمون أو الربيد اإللكرتوين مقابل إشعار بالتوصل.املرشع أجاز توجيه الشكاية عرب الرب

إىل جانب ذلك، يبقى من حق الطالب يف املعلومات الطعن أمام املحاكم اإلدارية املختصة يف قرار رئيس املؤسسة أو   

مة ق يف املعلو يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة املكلفة بالح 60أعاله، داخل أجل  19الهيئة املشار لها يف املادة 

                                                           

 .13.31من القانون رقم  16الفقرة الثانية من المادة  262 

 13.31من القانون رقم  17المادة  263 

 :وهذه الحاالت هي 264 

من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الرد، في هذه الحالة،  7ـ عدم توفر المعلومات المطلوبة، ـ االستثناءات المنصوص عليها في المادة 

االستثناءات المقصودة، ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان 

لطالب المعلومات الحصول عليها فيه، ـ الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر من مرة واحدة، الذي يمكن 

خالل نفس السنة، من قبل نفس الطالب ويتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له، ـ إذا كان طلب المعلومات غير واضح، ـ إذا 

 ت في طور التحضير أو اإلعداد، ـ إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة أرشيف المغرب.كانت المعلومات المطلوبة ال زال

من القانون المتعلق بالمعلومة، حيث يتعين على رئيس المؤسسة دراسة الشكاية  19وهو ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة  265 

 يوما من تاريخ التوصل. 15ل وإخبار المعني باألمر بالقرار المتخذ بشأنها خالل أج

بغية االنفتاح المتواصل للمؤسسات المعنية، نظم مشرع الحق في المعلومة الحماية اإلدارية لحق المعلومة، وذلك من خالل  266 

نة التنصيص على إحداث لجنة إعمال الحق في الوصول للمعلومة، خاضعة لرئيس الحكومة وعهد إليها بجملة من المهام، حيث يرأس اللج

. حيث حددت وظائفها 08.09من القانون  27رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب المادة 

في السهر على ضمان احترام ممارسة هذا الحق، بما تبديه من آراء وفتاوى بشأن قرارات اإلدارة، برفض طلبات االطالع على الوثائق 

ة، وما تقدمه من مشورة إلى السلطات المختصة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو ما تقدمه من مقترحات الزمة المطلوبة من جه

 للنصوص ذات ارتباط بالحق في المعلومة.

 من قانون الحق في المعلومات. 20المادة  267 



 

 

 9102 وليوزي 46دد ــالع

139 

 268بشأن شكايته أو من تاريخ انرصام األجل القانوين املخصص للرد عىل الشكاية.

بأن تكاليف الحصول عىل املعلومة تكون مجانية، وهو ما يشكل من جهتنا   13.31من قانون  5هذا، وقد أقرت املادة  

ا الحق بفرض رضائب والتزامات مالية قد حجر الزاوية لضامن مامرسة الحق عىل أوسع نطاق ممكن، إال أن إثقال هذ

ميثل قيدا يحول دون تحقيق الحق، وعكس ذلك فإن تكريس املجانية قد يثقل كاهل العاملني باملؤسسات والهيئات 

 269املعنية.

 ثانيا ـ االلتزام بالنرش االستباقي للمعلومات.

النرش االستباقي بوضع التزاما عىل عاتق  من الباب الثالث املتعلق بتدابري 10استهل املرشع مقتضيات املادة   

املؤسسات والهيئات املعنية، بنرش جملة من الوثائق واملعلومات من تلقاء نفسها ودون حاجة لتقديم طلبات يف املوضوع 

 270بجميع وسائل النرش املتاحة خاصة منها اإللكرتونية، وهو ما يعرف بتدابري النرش االستباقي.

ت املعنية تعيني أشخاص مكلفني بتلقي طلبات الحصول عىل املعلومة، وكذا املساعدة الالزمة علام أنه عىل املؤسسا  

 271عند االقتضاء لطالب املعلومات يف تقديم طلبه.

هذا وميكن القول بإلزام اإلدارة بنرش ما تصدره من وثائق بصفة مطردة، يكون املرشع املغريب قد ساهم يف تخفيف   

لبات التي ستقدم لهذا الغرض ويف تسهيل مهمة األفراد يف تحديد الوثائق، وأيضا يف تعزيز العبئ من حدة دراسة الط

 شفافية املرفق العمومي وترضية املرتفق بها.

إذن كان هذا عن املقتضيات الناظمة للحق يف املعلومة انطالقا من اآلليات الدولية والوطنية، فامذا عن تطبيقات هذا  

 خرى واالستثناءات الواردة عليه؟ هذا ما نتناوله يف املطلب املوايل.الحق يف نصوص قانونية أ 

 

 

                                                           

 لى المعلومة.من الباب الرابع والمعنون بإجراءات الحصول ع 21وهو ما نصت عليه صراحة المادة  268 

ذلك أن طالب المعلومة يتحمل على نفقته التكاليف التي يستلزمها نسخ أ, معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه. حسب  269 

 .13.31ما يستفاد من مقتضيات المادة الخامسة من القانون 

يئات العامة، عامال معرقال ال يشجع األفراد على االمتناع عن لذا يقتضي بأال تصبح كلفة الحصول على المعلومة، التي تكون في حوزة اله 

تقديم طلبات للحصول على المعلومات، ألن الكلفة إذا كانت باهضة ستشكل مانعا أمام النفاذ، وتتوقف العديد من البيانات الدولية 

متحدة أن كلفة النفاذ " يجب أال تكون مرتفعة المتعلقة بالحق في المعلومة على التكاليف، فعلى سبيل المثال، تذكر معايير األمم ال

 بالنسبة للمهتمين، كذلك ال يجوز مخالفة القوانين المتعلقة بحرية المعلومات".

 أورده:

 .49ـ حسن التايقي، م س. ص: 

 .248ـ سمير صمري، م س.، ص: 

 مات.يرجى مراجعة مقتضيات المادة العاشرة من القانون والتي حددت موضوعات هذه المعلو 270 

 من نفس القانون. 12طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة  271 
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 املطلب الثاين: بعض تطبيقات الحق يف املعلومة من خالل النصوص القانونية واالستثناءات الواردة عىل هذا الحق  

ستثناءات الواردة ان لال ذلك أننا سنتناول يف مطلب أول لبعض تطبيقات الحق يف املعلومة، عىل أن نعرج يف مطلب ث  

 عليه.

 الفرع األول: الحق يف اإلطالع أو اإلعالم من خالل قانون حامية املستهلك وقانون الوظيفة العمومية

سنتعرض بالتحليل للحق يف اإلعالم مبجال حامية املستهلك )فقرة أوىل(، عىل أن نعرض يف )فقرة ثانية( لحق    

 ر الوظيفة العمومية.اإلطالع خالل مرحلة التأديب يف إطا

 الفقرة األوىل: االلتزام باإلعالم وفق قانون حامية املستهلك

إن إعالم املستهلك بشكل كايف بحقيقة وأوصاف السلعة أو الخدمة التي سوف يقتنيها تتيح له أن يتهيأ إلبرام العقد   

ملستهلك املتشابهة، لذلك فإن إعالم ابعد املقارنة بني كافة السلع والخدمات املعروضة عليه من طرف منتجي السلع 

 272يعترب رشطا رضوريا لضامن حرية االختيار لديه.

ملزما بإحاطة املستهلك علام باملميزات والخصائص األساسية للمنتوج  08.31ق.  3وهكذا يعترب املورد من خالل املادة   

 نتوج وتاريخ صالحيته لالستهالك إن كانتأو السلعة أو الخدمة التي يريد اقتناءها أو استعاملها وكذلك مصدر امل

 273طبيعته تفرض ذلك، أو كان محل العقد من املنتوجات أو السلع التي يصيبها الفساد.

كام أوجب املرشع عىل املورد رضورة إخبار املستهلك مبدة الضامن اإلتفاقي يف تأمني حقوق ومصالح املستهلك   

عالم املستهلك بكل املعلومات التي من شأنها أن تساعده عىل االختيار ورشوط االستفادة منه بكل دقة، باإلضافة إل 

 274املعقول وفقا لحاجياته وإمكانياته املادية.

يتبني من ذلك أن االلتزام بإعالم املستهلك ومده بالبيانات األساسية حول عملية التعاقد هو التزام إيجايب يجعل رضاه   

 إبرام العقد عن بينة واختيار.مستنريا وحرا، ويساعده يف اتخاذ قرار 

                                                           

، مقال منشور بمجلة القضاء المدني: حماية المستهلك "سلسلة نزهة الخلدي: اإللتزام باإلعالم ودوره في تنوير إرادة المستهلك 272 

ية المستهلك" ، الطبعة األولى مطبعة المعارف القاضي بتحديد تدابير لحما 31.08دراسات وأبحاث في ضوء مستجدات القانون رقم 

 .160ص:  .2014الجديدة 

 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ينصب على ما يلي: 08.31من القانون رقم  3االلتزام باإلعالم وفق المادة  273 

 ـ اإلعالم بالمميزات األساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة.

لعة، ـ اإلعالم بتاريخ صالحية المنتوج إن اقتضى الحال ذلك، ـ اإلعالم بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات ـ اإلعالم بمصدر المنتوج أو الس

الخدمات، ـ اإلعالم بطريقة االستخدام أو دليل االستعمال، ـ اإلعالم بمدة الضمان وشروطه، ـ اإلعالم بالقيود المحتملة للمسؤولية 

عالم بكل المعلومات التي من شأنها مساعدة المستهلك على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته العقدية إن اقتضى الحال ذلك، ـ اإل

 وإمكانياته.

 .162نزهة الخلدي: اإللتزام باإلعالم ودوره في تنوير إرادة المستهلك   ص:  274 
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باإلضافة لذلك فاملورد ملزم باإلعالم أثناء تنفيذ العقد، وأهميته تربز يف الثقة وحسن النية يف مجال تنفيذ العقود، وثانيا   

 يعمل عىل تحقيق نوع من التكافؤ يف املراكز العقدية ويحقق املساواة يف العلم بني املتعاقدين.

 اإلطالع خالل مرحلة التأديب يف إطار الوظيفة العمومية.الفقرة الثانية: حق 

إن حقوق الدفاع تعترب ضامنة من ضامنات املحاكمة العادلة، والتي تتجسد يف متكني املوظف العمومي من حقه يف    

 االطالع عىل ملفه قبل اإلقدام عىل اتخاذ القرار من قبل السلطة اإلدارية املختصة.

من النظام األسايس للوظيفة العمومية، الذي جاء فيه أن  67ىل امللف يجد أساسه يف الفصل ذلك أن حق اإلطالع ع  

للموظف املتهم الحق يف أن يطلع عىل ملفه وعىل جميع الوثائق امللحقة به، وذلك مبجرد ما تقام عليه دعوى 

يف الكثري  ه القاعدة طبقها القضاءالتأديب، وميكنه أن يقدم إىل املجلس التأديبي مالحظات كتابية أو شفاهية.." وهذ

من الدعاوى املرفوعة إليه، عىل الرغم من أنها كانت مقترصة يف أول األمر عىل مجال املنازعات اإلدارية املتعلقة 

 275بالوظيفة العمومية، بعد ذلك تم متديد تطبيق هذا املبدأ إىل مجاالت أخرى.

 املعلومةالفرع الثاين: االستثناءات الواردة عىل الحق يف 

ملا كان الحق يف الحصول عىل املعلومة حقا من الحقوق املقيدة بضوابط معينة، ذلك أن جملة من املفاهيم شكلت    

، ويجب أن تكون هذه االستثناءات واضحة ومحددة وتخضع ملعيار 276قيدا عىل حق املعلومة،كاألمن والدفاع الوطني

 .277صلحة العامةاملعقولية وهو املوازنة بني الرضر الخاص وامل

مسألة االستثناءات ذلك أنه ال ميكن تقييد الحق يف املعلومة إال مبقتىض  2/27وقد تناول الدستور املغريب يف فصله   

القانون، بهدف حامية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحامية أمن الدولة الداخيل والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، 

ريات والحقوق األساسية املنصوص عليها يف هذا الدستور، وحامية مصادر املعلومات وكذا الوقاية من املس بالح

 واملجاالت التي يحددها القانون بدقة.

انطالقا مام سبق، نتعرض ملعالجة الرس املهني ضمن الفقرة األوىل، عىل أن نعرض يف نقطة أخرية ألهم القيود   

 الواردة عىل الحق يف املعلومة.

 : الرس املهنيالفقرة األوىل

يعترب سببا رئيسا من أسباب رفض اإلفصاح عن املعلومات أو حظر تداولها، هو كون املعلومة رسية، تحدد الرسية    

مبوجب قرار من الجهات الحكومية، إال أن ما يتعلق باملعلومات الخاصة باألفراد فإنها تكون رسية وفقا للحق يف 

جاهني علومات تعترب استثناء عىل القاعدة العامة التي تقيض بإتاحتها، وهناك اتالخصوصية، وبطبيعة الحال فإن رسية امل

 278رئيسيني فيام يتعلق بحدود الرسية التي تفرض عىل املعلومات.

                                                           

 .41ـ 40صفحة: -عبد الله اإلدريسي: م. س.، صفحة 275 

 .83لمعلومات دراسة قانونية مقارنة، م.س.، ص: أحمد عزت وآخرون: حرية تداول ا 276 

 .266م.م. محمد جبار طالب:    ص:  277 

 .83أحمد عزت وآخرون: حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة، م.س.، ص:  278 



 

 

 9102 وليوزي 46دد ــالع

142 

تلك املشمولة بطابع الرسية مبقتىض  7الحق يف املعلومة ضمن الفقرة األخرية من املادة  13.31وقد استثنى القانون رقم   

يعية الخاصة الجاري بها العمل والتي من شأن الكشف عنها اإلخالل مبا ييل: رسية مداوالت املجلس النصوص الترش

الوزاري، رسية األبحاث والتحريات اإلدارية، سري املساطر القضائية والتمهيدية املتعلقة بها، مبادئ املنافسة الحرة 

 واملرشوعة وكذا املبادرة الخاصة".

أن يكون الرس مودعا لدى األمناء مبقتىض وظيفتهم الدامئة  446ط املرشع الجنايئ يف الفصل وباملوازاة مع ذلك، اشرت  

أو املؤقتة، فاألمناء بحكم وظيفتهم تجيز لهم التعرف عىل أدق الخصوصيات، لذلك تقع عىل عاتقهم مسؤولية اإلفصاح 

 279عن الثقة املمنوحة لهم.

نوط بهم كتامن الرس املهني عىل سبيل املثال ال الحرص،  كونه يخضع أعاله حدد األشخاص امل 446وملا كان الفصل   

 كل من املوظفني العموميني واألطباء واملحامون وكافة مامريس املهن الحرة لقاعدة كتامن الرس املهني.

امل.  وقد ع فاملحامي مثال ليس الوحيد امللزم بالرس املهني بل جميع العاملني معه من متمرنني ومساعدين وكاتبات أو  

منه عىل هذا االلتزام  بحيث "ال يحق له تسليم  29و  36من خالل الفصل  08.28نص القانون املنظم للمحاماة رقم 

 الوثائق املودعة له من طرف املوكلني أو اإلدالء بشهادة ضده واحرتام الرسية دون أي متييز أو استثناء".

ل ضيق بهدف إحقاق الحقوق وتحقيق العدل، حيث أصدرت املحكمة ونشري أخريا إىل أن القضاء يفرس الرسية بشك  

حول نازلة تتلخص يف طلب الزوجة املعلومات املتعلقة بالقرض املمنوح للزوج والوثائق  280اإلدارية بالرباط أمرا استعجاليا

ر العتامدها يف طلب و املتعلقة بدخله من مؤسسة القرض الفالحي قصد التثبت من الوضعية املالية الحقيقية للطرف املذك

من القانون املتعلق  181و  180الزيادة يف النفقة املحكوم بها للمحضونتني، معتربا أن الطلب ال يدخل ضمن املواد 

 مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها والتي متنع املؤسسات أعاله من إفشاء الرس املهني.

 امذا عن أهم القيود الواردة عىل املعلومة؟ هذا ما نتناول وفق الفقرة املوالية.إذن كان هذا عن طابع الرسية املهنية، ف 

 الفقرة الثانية: أهم القيود الواردة عىل الحق يف املعلومة

من القانون املتعلق بالحق يف املعلومة، نجد بأن هذه القيود قد يفرض بعضها لصالح اإلدارة  7عالقة مبقتضيات املادة   

 وضع بعضها لصالح األفراد )ثانيا(.)أوال(، وقد ت

 أوال:  املقررة لصالح اإلدارة

تعرض املرشع املغريب لواجبات املوظفني ضامنا لحسن سري الوظيفة العمومية، ومن أخطرها واجب كتامن أرسار   

لمؤسسات لالوظيفة، فاملوظف بحكم وظيفته قد يطلع عىل أمور وأرسار يتعلق البعض منها مبسائل متس السري العادي 

من القانون  187من قانون املعلومة والفصل  7وأرسار الدفاع الوطني واألمن الوطني واملنصوص عليها ضمن املادة 

الجنايئ، والتي تشمل املعلومات املتعلقة باألرسار العسكرية، وبالسياسات العليا أو باألمن العام، باإلضافة لقيود ذات 

                                                           

 من ق ج. 446يراجع مقتضيات الفصل  279 

 .11/06/2018بتاريخ  2854/7101/2018ملف رقم  2729أمر رقم  280 
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، وتلك  281دية والتي تم تحديدها يف السياسة النقدية أو االقتصادية أو املالية للدولةارتباط بالجوانب املالية واالقتصا

 املرتبطة بسري إجراءات التقايض كعدم السامح للجمهور بحضور إجراءات التحقيق وحرض نرش املحارض..

 ي.ر الداخيل والخارجفاملالحظ أن هذه القيود املقررة لصالح اإلدارة كثرية الهدف منها تحقيق األمن واالستقرا  

 282ثانيا :  املرتبطة بحرمة الحياة الخاصة

ميكن تعريف الحياة الخاصة بكونه النطاق الذي يكون للمرء يف إطاره إمكانية االنسحاب أو االنزواء عن اآلخرين   

 283بقصد تحقيق نوع من السكينة والحفاظ عىل رسية الحياة الخاصة.

وكذلك القانون املتعلق بالعنف ضد النساء، عىل أنه يعد   13.88افة والنرش رقم من قانون الصح 89وقد نصت املادة   

تدخال يف الحياة الخاصة كل تعرض لشخص ميكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختالق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو 

اة العامة، أو ثيقة بالحيصور فوتوغرافية أو أفالم حميمية ألشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما مل تكن لها عالقة و 

 تأثري عىل تدبري الشأن العام.

وانطالقا مام سبق، ميكن القول أن هذه االستثناءات مل تخرج عن نظريتها من االستثناءات الواردة يف األوفاق الدولية،   

له من طرف غالومع ذلك فإن ما يؤخذ عىل املرشع املغريب عدم وضعه لضوابط هذه االستثناءات، وهو ما نخىش معه است

 اإلدارة العمومية وعدم تحقيق التوازن مع املواطن باعتباره طرف راغب يف املعلومة.

 خامتة

ميكن القول أن إصدار القانون املتعلق بالحق يف املعلومة وضامنه للمواطنني سيزيد من شفافية اإلدارة وقابليتها    

امة ة وتتبع وتقييم القرارات اإلدارية والسياسات العللمحاسبة، ويقلل من فرص الفساد، وسيخول لألشخاص مراقب

 والعمومية للدولة وللقطاعات.

باملقابل فإن اإلدارة العمومية ملزمة مبراجعة طرق التسيري اإلداري، عن طريق تفعيل سياسة التحديث اإلداري   

ار تكنولوجيا للمرتفقني. كام أن انتش باعتباره حجر الزاوية للدفع بعجلة التنمية املندمجة، وبهدف تقديم أجود الخدمات

املعلوميات واالتصاالت وتوافرها للمواطنني، شكلت أهم األسباب التي جعلت مختلف الفاعلني يطالبون الحكومات 

بتحسني كفاءة اإلدارة يف مجال تقديم املعلومات وتوفريها للجميع بتحقيق املساواة. كام أن هذا الحق سيساهم يف 

واصل من خالل تداول املعلومة، اليشء الذي يستلزم معه تأهيل املوارد البرشية باملؤسسات والهيئات تفعيل آليات الت

 املعنية عن طريق التكوين املستمر لتعزيز ثقة املواطن وإرشاكه يف صنع القرار اإلداري.

 

                                                           

 المتعلق بالمعلومة. 13.31من ق  7ة الماد 281 

ارتأينا اإلشارة عرضيا لهذه القيود، مع لعلم أن الئحة القيود كثيرة هي منها ما يرتبط بحماية الشهود والمبلغين استنادا للقانون  282 

  11.35المتعلق بالمسطرة الجنائية كما عدل وتتم من خالل القانون 

 أورده: 283 

 371سمير صمري: م. س.، ص: 
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 املصادر

 اإلعالنات واألوفاق الدولية

 .1948ـ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

 .1966 الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ـ العهد 

 ـ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية.

 الدساتري

 .2011يوليوز  29الدستور املغريب 

 القوانني

 .2018مارس  12املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات، منشور بالجريدة الرسمية  13.31ـ قانون 

 لوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العمومية.ـ مدونة قواعد الس

 الئحة املراجع

 املراجع الخاصة

(، الهيئة الفلسطينية 20ـ بالل الربغويث: الحق يف االطالع أو حرية الحصول عىل املعلومات: سلسلة مرشوع تطوير القوانني )

 .2004املستقلة لحقوق املواطن، رام الله ـ أيلول 

 .2011: دراسة حول حرية تداول املعلومات دراسة قانونية مقارنة، الطبعة األوىل، طباعة زوم القاهرة ـ مؤسسة حرية الفكر والتعبري

 الرسائل

ـ املكيني سعيد: حق الوصول إىل املعلومات باملغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون العام وحدة البحث 

 .2008-2009حمد الخامس السوييس بالرباط، السنة الجامعية والتكوين تدبري الشأن العام، جامعة م

ـ عبد الله اإلدرييس، حق الحصول عىل املعلومة باملغرب: مقاربة قانونية، بحث لنيل شهادة املاسرت يف القانون العام وحدة البحث 

 .2011-2012 التدبري اإلداري املحيل الفوج األول، جامعة محمد الخامس السوييس بسال، السنة الجامعية

ـ زعباط الطاهر: حق املواطن يف الوصول إىل املعلومة: بحث لنيل شهادة املاجستري يف الحقوق تخصص حقوق اإلنسان والحريات 

 .2013-2014العامة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعية: 

 شعبة املعايري الدولية، رسالة لنيل املاسرتـ يحيى شقري: مدى توافق قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات يف األردن مع 

 .2012القانون العام، جامعة الرشق األوسط، ترشين األول 

 األطروحات
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ـ سمري صمري: حامية حق املعلومة وفق القانونني الدويل واملغريب دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون 

 . 2017-2018ضاياه، جامعة محمد الخامس السوييس بسال، السنة الجامعية الخاص، وحدة التكوين الترشيع مناهجه وق

قانونية أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلية العلوم الالحسن التايقي: الحق يف الحصول عىل املعلومات باملغرب، ـ 

 .2014واالقتصادية واالجتامعية، جامعة محمد بن عبد الله فاس، سنة 

 االتاملق

ـ نزهة الخالدي: االلتزام باإلعالم ودوره يف تنوير إرادة املستهلك، مقال منشور مبجلة القضاء املدين: حامية املستهلك "سلسلة 

القايض بتحديد تدابري لحامية املستهلك" ، الطبعة األوىل مطبعة املعارف  31.08دراسات وأبحاث يف ضوء مستجدات القانون رقم 

 .2014الجديدة 

 قاالت اإللكرتونيةامل

ـ يونس بنهدي: حق الحصول عىل املعلومات، سياق الدسرتة وآفاق التفعيل، مقال منشور باملجلة اإللكرتونية للقانون املغريب، 

 .2012دجنرب  15بتاريخ 

 وقع:املـ م.م. محمد جبار: حق الحصول عىل املعلومات كحق من حقوق اإلنسان، كلية الحقوق/ جامعة القادسية منشور عىل 

ـ عبد الرحامن اللمتوين: قراءة يف قرار املجلس الدستوري حول حق املحامي يف الحصول عىل نسخ من محارض وإجراءات 

 التحقيق، مقال منشور باملوقع اإللكرتوين لوزارة العدل والحريات. 

 الندوات

ية ل عىل املعلومات: رافعة للدميقراطية التشاركـ وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، مناظرة وطنية حول: الحق يف الحصو 

 .2013يونيو  13)تقرير عام(، الرباط يوم الخميس 

 املنشورات

طبعة  31.13ـ املجلس الوطني لحقوق اإلنسان: الحق يف الحصول عىل املعلومات: رأي املجلس بخصوص مرشوع القانون رقم 

 رباط ـ املغرب.حي الرياض ال 2221527. شارع الرياض ص ب 2016يناير 

متعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات..  13.31ـ وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة: مذكرة تقديم مرشوع قانون رقم 

 تاريخ

ـ سعد الفياليل املكنايس: الولوج إىل املعلومة حقنا جميعا، دليل عميل من أجل النهوض بالوصول إىل املعلومة العمومية باملغرب: 

ظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، طبع ونرش من طرف قطاع االتصال واإلعالم ـ مكتب اليونسكو للجزائر، املغرب، من

 .2014املغرب. اليونسكو ماي  –الرباط  1777ص.ب  3.5كلم.  1موريطانيا وتونس. شارع عني خلوية 

 .2008شأن العام، املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان، ـ ميت هومل: اإلنفتاح والولوج إىل املعلومة دليلك إىل ال
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 باللغة الفرنسية

Séminaires 

- L’association marocaine de lutte contre la corruption : «  Le droit d’accès a l’information, un pilier pour ne 

meilleure gouvernance ». Rapport de synthèse des travaux du séminaire sur l’accès a l’information, ‘ vendredi 

12 et samedi 13 décembre 2008-RABAT’. 

- Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc : Etude 

comparative avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde, Organisation des nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture. Unesco 2011, publié pour le maroc B.P.1777 Rabat. 

- Conseil national des droit de l’homme, colloque international « Le droit d’acces a l’information, avis de CNDH 

sur le projet de loi N 31-13 » Hotel golden Tulip-Farah, Casablanca: 21 et 22 Sep 2012. 

- Association nationale des informatistes : La gestion de l’information, levier d’acces a l’information publique, la 

bibliothèque nationale du royaume du Maroc, le samedi 25 janvier 2014.  
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 التعاقدي التوثيقي االمن ورضورة املوثق عقود عىل الرقابة

 قراءة قانونية وفنية لتضريب التجارة االلكترونية 
 

في القانون الخاص باحث  

 

 مقدمة                         

لف أوجه ت أثرت بدرجة كبرية عىل مختشهد العامل خالل القرن العرشين ثورة حقيقية يف تقنية املعلومات واالتصاال      

النشاط االقتصادي واالجتامعي، وأدت إىل ظهور ومنو العوملة القامئة عىل تحرير التجارة وإزالة القيود الجمركية والحدود 

يف دعم  تاالقتصادية للدولة، وتحولت معها األسواق املحلية إىل سوق عاملية مفتوحة، مام يزيد يف االعتامد عىل شبكة االتصاال 

التجارة العاملية، ويف ظل كل ذلك برزت العديد من القضايا الجبائية التي أثرت سلبا عىل واقع النظم الرضيبية ملختلف الدول، حيث 

أصبحت هذه النظم الرضيبية لغالبية الدول عاجزة عن مسايرتها، وإذا ما تم فرض الرضيبة عىل التجارة اإللكرتونية وهو أمر 

ال محال فإنه ميكن تصور مجموعة من الصعوبات التي تواجه مثل هذا الغرض، كام أن املستقبل قد يكشف عن  باعتقادي قادم

صعوبات أخرى، ولعل املعضلة الرئيسية تتمثل يف بعض النقط األساسية ولعل أهمها تحديد الدولة صاحبة الحق يف فرض تلك 

 الرضيبة.  

عىل التجارة االلكرتونية من املواضيع املهمة املطروحة عىل طاولة الحوار الدويل  وتتجىل أهمية املوضوع يف ركون فرض الرضيبة

، ويحظى هذا املوضوع باهتامم كبري من قبل الباحثني يف هذا املجال ، فبعضهم يرى برضورة إخضاع التجارة االلكرتونية  للرضائب 

ة الصعوبات رة االلكرتونية ، ويسعى هذا البحث إىل تحليل ودراسو البعض األخر يطالب باإلعفاء الرضيبي ويعتربه أساسا لنمو التجا

 القانونية والفنية لترضيب التجارة االلكرتونية والتعرف عىل االتجاهات الحديثة للرضيبة املعتمدة يف التجارة االلكرتونية .

يثة التي أثرت لعديد من القضايا الجبائية الحدويف إطار العوملة والتطور التكنولوجي الهائل الذي يعرفه عاملنا اليوم برزت للوجود ا

سلبا عىل االرادات الجبائية ، حيث أصبحت النظم الجبائية ملختلف الدول عاجزة عن مسايرتها ، فعىل الرغم من املزايا الكبرية 

ا نطرح اإلشكالية يلها فإننجلبتها شبكة االنرتنت إال أنها خلفت تحدي كبري أمام اإلدارة الجبائية وللوقوف عىل هذه الظاهرة وتحل

 التالية مفادها : 

إىل أي حد استطاع املرشع املغريب من مواكبة الترشيع الرضيبي للتجارة االلكرتونية ، وماهي الصعوبات القانونية والفنية 

 الستخالص الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية ، واليات ضبطها .

الفنية ني، بحيث نجعل املبحث األول للحديث عن الصعوبات القانونية و ومنه ميكن تفصيل هذا الشأن يف مبحثني أساسي

 واملبحث الثاين للحديث عن أهم االتجاهات الرامية إىل فرض وإعفاء الرضائب عىل التجارة اإللكرتونية.

    املبحث األول: الصعوبات القانونية والفنية لترضيب التجارة اإللكرتونية                              

ال شك أن تبادل السلع والخدمات سواء تلك املادية أو الرقمية من خالل تعامالت التجارة اإللكرتونية داخل الدولة 

الواحدة يعطي الحق لتلك الدولة يف فرض  الرضيبة عىل تلك املعامالت، أما بالنسبة للسلع والخدمات التي يتم تبادلها من خالل 

 توى الدويل فإنه ال بد من التمييز بني:التجارة اإللكرتونية وعىل املس
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سلع مادية، وال تثري هذه السلع أية إشكاالت رئيسية حيث أنها تتعدى الحدود الدولية وتستطيع الدول من خالل إدارتها -أ

 الرضيبية فرض الرضيبة عليها وتحصيلها أثناء عبور تلك السلع حدودها اإلقليمية.

ورة مادية وتتعدى الدول دون استئذان، حيث تسلم بطريقة إلكرتونية تصعب سلع وخدمات رقمية، ال تظهر يف ص-ب

تسجيلها أو تدقيقها عىل الحدود. هذا النوع من السلع والخدمات يثري إشكاليات حول أحقية الدولة يف الرضيبة: هي دولة املقصد 

الرقمية ال يشكل اآلن أمرا خطريا وإن كان مرشحا أو دولة املنشأ مع اإلشارة يف هذا املجال إىل أن مدى مشكلة السلع والخدمات 

أن يكون كذلك يف السنوات املقبلة، عىل اعتبار أن آخر اإلحصائيات تشري غىل أن املبيعات الدولية للسلع والخدمات الرقمية ال 

األمريكية وأوروبا بأنها ( يف كل من الواليات املتحدة Boyleتشكل سوى نسبة صغرية من مجال التجارة اإللكرتونية حيث يقدمها )

 .284ال تشكل إال ثالثة إىل خمسة باملائة عىل التوايل من مجمل التجارة اإللكرتونية

 املطلب األول : الصعوبات القانونية  

مع تزايد حجم التجارة اإللكرتونية العاملية، ويف ظل العالقة بني هيكل النظام الرضيبي من جهة والتكنولوجيا الحديثة 

رى، فإن اإلدارة الرضيبية تواجه العديد من الصعوبات التي من شأنها التأثري عىل إمكانية االستمرار يف جباية الرضائب من جهة أخ

 يف عامل يتسم مبرونة انتقال كل من الرشكات واألفراد واألصول ومن بني هذه الصعوبات نجد:

 الفقرة األوىل : صعوبة تحديد هوية املكلفني

دي رئييس نتيجة عدم وجود آليات محددة إلخضاع التعامالت اإللكرتونية للقواعد الجبائية ، ويرجع تواجه دول العامل تح

ذلك لصعوبة تحديد الهوية، إذ ال يرى طريف التعامالت اإللكرتونية كل منهام اآلخر، ونتيجة لذلك قد يستغل  هؤالء األطراف 

 الدفاتر املحاسبية، ضف عىل ذلك التحول نحو إنتاج منتجات ذلك ألغراض التهرب الرضيبي بعدم تسجيل هذه املعامالت يف

رقمية، حيث أن هناك عدد من املنتجات مثل الصور الفوتوغرافية، والتسجيالت الصوتية، واالستشارات الطبية واملالية والخدمات 

خص املعاملة الرضيبية كل صعوبة فيام يالتعليمية والربامج التطبيقية ميكن حاليا الحصول عليها مبارشة من خالل االنرتنت، مام يش

 لهذه املنتجات.

والتجارة اإللكرتونية تلغي فكرة املوقع أو املكان بالنسبة للنشاط التجاري وهذا يعني احتامل عدم الكشف عىل مصدر 

ونية املتحركة من حيث رت النشاط، كام تثري مشكلة النظام القانوين املختص بالعالقات وااللتزامات الرضيبية، حيث أن التجارة اإللك

خوادمها التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات النظم الرضيبية األسهل واألكرث تشجيعا، وبالتايل فإن فرض الرضائب عىل هذا النمط 

 .285الجديد يتطلب اسرتاتيجيات رضيبية مختلفة يف املتابعة والكشف والجمع واألهم تعاونا وتنسيقا إقليميا ودوليا

وقع املشرتي أمرا كبري األهمية من أجل تطبيق مقرتحات االتحاد األوريب بشأن تطبيق الرضيبة عىل القيمة يعترب تحديد م

عىل عمليات بيع املنتجات الرقمية، فالبائع بحاجة إىل التعرف عىل موقع املشرتي والدولة التي يقيم بها ليعلم فيام إذا كان يف دولة 

 قيمة الرضيبة مع مثن املنتوج أو الخدمة، أم أنه مقيم يف دولة أخرى فيعفيه من الرضيبة، من دول اإلتحاد األوريب فيقوم بتحصيل

املشكلة أن التكنولوجيا املوجودة حاليا ال متكن من هذا التحديد كام أن العملية بذاتها ال تساعد عىل ذلك، فالبائع ليك يتم عملية 

                                                           
284   Boyle, J.M. Peteson, W.J. Sample, and T.L Schottenstien 1999, The Energing International Tax environment for 

electronic journal, 28: 357-382.  

، ضرائب في دولة الكويتخالد بداج السهلي، "مستوى التحديات الضريبية التي تواجه التجارة اإللكترونية من وجهة نظر مدراء و,,,,,,,,,, ال 285 

 .4166سنة  34رسالة لنيل درجة الماجستير تخصص المحاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط ص 
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إذ أن كل ما يهمه هو اسمه ورقم بطاقة اعتامده ليحصل عىل مثن املنتوج،  بيع املنتوج الرقمي ال يحتاج ملعرفة موقع املشرتي، 

ومن ثم تتم العملية كلها عرب االنرتنت، وهذا هو الفارق بني عمليتي بيع املنتجات الرقمية وتلك التقليدية بحيث ال يتمكن البائع 

 .286قوم بإرسال املنتوج إليهمن إمتام العملية والقيام بواجبه إال إذا عرف موقع املشرتي وعنوانه لي

ومن هنا نرى بأن مقرتحات االتحاد األورويب ستكون عدمية الفاعلية إذا مل يتم إيجاد طريقة لتحديد مكان املشرتي، 

فمن املمكن أن يسأل البائع املشرتي عن مكانه وعن  الدولة التي يقيم فيها ليقوم عىل أساس  جوابه بتحصيل قيمة الرضيبة منه 

لقيام بذلك، نتيجة لذلك لن ترىض اإلدارات الرضيبية يف اإلتحاد األورويب بإتباع هذا األسلوب فاملشرتون قد تكذبوا أو عدم ا

ويجيبوا عىل هذا السؤال بالطريقة التي يريدون لتجنب دفع الرضيبة، ولن يكون بني يدي البائع الوسائل التي متكنه من التأكد 

 من صحة جوابهم.

حالية ال متكننا من الوصول لذلك، ولن يكون بإمكان دول االتحاد األورويب تطبيق مقرتحات إال إذا إن التكنولوجيا ال

 تطورت التكنولوجيا وأوجدت حال "لهذه املشكلة.

وقد قامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بتشكيل لجنة خاصة متكونة من أعضاء مختصني لدراسة الحلول 

 بات ومشكالت التجارة اإللكرتونية والنظام الرضيبي، وسميت هذه اللجنة باللجنة االستشارية للشؤونالتكنولوجية املمكنة لصعو

 التقنية الخاصة بالحلول التكنولوجية.

(Technology Technicial Advisory Groupوال تزال هذه اللجنة تجري إيحائها حول هذه املواضيع )287. 

 احبة الحق يف فرض الرضيبةالفقرة الثانية : صعوبة تحديد الدولة ص

يتفق هذا املبدأ مع املامرسة التقليدية لرضيبة املبيعات التي تفرض عىل مبيعات السلع والخدمات ويتحمل عبئها املستهلك 

 ويقوم البائع بتحميلها، لذلك فإن الدولة التي لها الحق يف فرض الرضيبة هي دولة "مقصد تلك السلع والخدمات.

إىل فرض الرضيبية عىل  0220والذي دعا يف عام  288(Mclureهذا املبدأ الكثري من الكتاب أمثال )ولقد نادى بتطبيق 

التجارة اإللكرتونية مستندة عىل مكان استهالك السلع والخدمات عن طريق التسجيل املستند إىل هدف الوصول من قبل البائعني، 

رضيبة املبيعات األمرييك مع األخذ بعني االعتبار تبسيط إجراء   ( يف هذا الشأن إجراء مراجعة شاملة لنظامMclureوقد طلب )

املبيعات األمرييك مع األخذ بعني االعتبار تبسيط إجراءات اإلدارة الرضيبية وكيفية االستجابة من قبل البائعني، ويتألف اقرتاحه 

 من العنارص التالية:

 نية والتجارة التقليدية.قاعدة رضيبية متامثلة لجميع مبا فيها التجارة اإللكرتو -أ

 إعفاء جميع املشرتيات وأولئك التجار الذين ال تتجاوز مبيعاتهم مبلغا معينا.-ب

 الطلب من البائعني عىل شبكة االنرتنت تسجيل أسامئهم ومبيعاتهم لدى املدن التي يقوم فيها.-ج

                                                           

 99ص  4114-4116عدنان غسان برانبو، تحديات التجارة اإللكترونية للنظام الضريبي، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون/  286 

 .91و

 .54و، تحديات التجارة اإللكترونية للنظام الضريبي مرجع سابق ص عدنان غسان برانب 287 

288  Mclure, C.E 1997. Electronic commerce, sales Taxation and Intergovernment  fiscal relation National Tax journal, 

50: 731-749. 
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 وجود إطار قانوين مامثل.-د

 " مزايا واضحة فهي:ولهذه القاعدة التي يقرتحها "ماكلور واآلخرون

 حاجة البائع ملعرفة عنوان املشرتي ليك يقرر مجال التزاماته الرضيبية.-

 تحمي هذه القاعدة أساس رضيبة املبيعات.-

 .289حامية هذه القاعدة البائع ما دام أنه يقوم بجهود معقولة للتأكد من عنوان املشرتي-

كرث تعقيدا، فهدف املستهلك ال يكون دوما معروفا لدى البائع، إال أن هذا املبدأ عىل الجانب اآلخر يجعل املشكلة أ

فاملشرتي يستطيع أن يستخدم وسائل تكنولوجيا متعددة تخفي مكانه الحقيقي وتظهره يف بلد آخر قد ال يفرض رضيبة املبيعات، 

الخصوصية  سواء كان ذلك يداعي فمجهولية االنرتنت تجعل من السهل بالنسبة للعمالء عن طريق إخفاء هويتهم ومواقعهم املادية

 .290أو لتجنب دفع الرضيبة

إنشاء مجلس توجيهي للتجارة اإللكرتونية فيام يتعلق برضيبة القيمة  9119ويف هذا الشأن تبنت املفوضية األوروبية عام 

 فرض رضيبة عىل ية يفاملضافة، كام أصدرت وبالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية توصية تعطي الحق للدول األوروب

وشغل  9112بيع السلع والخدمات التي يشرتيها رعاياها من خارج دول االتحاد األورويب، ولقد بدأ العمل بهذه التوصية يف متوز عام 

 هذا النظام عىل أساس فرتة تجريبية للسنوات الثالث القادمة، ولكنه انتقد بشدة لفرضه أعباء استجابة وإذعان عىل البائعني غري

األوروبيني، فال بد من إثبات وتأكيد وضع الرضيبة من خالل تحديد مكان وإقامة زبنائهم األوروبيني وتقديم ايرادات الرضائب 

لبلد التسجيل، إضافة إىل أن أسلوب االتحاد األورويب هذا مييز بني بعض السلع املادية وتلك املطروحة عىل االنرتنت متجاوزا مبدأ 

صحف من متجر صغري عىل قارعة الطريق يعد غري خاضع لرضيبة القيمة املضافة بينام تخضع الصحف الرقمية الحيادية، فرشاء ال

 .291لتلك الرضيبة

أما بالنسبة للخدمات الرقمية واملنتجات فتواجهنا عند فرض الرضيبة عليها مشكلتني، املشكلة األوىل تتعلق باملنتجات 

ة الرضيبية عىل أنها بضائع أم نعتربها خدمات، واملشكلة الثانية تتعلق بكيفية جبائي الرقمية فقط وبكيفية تصنيفها، هل نصنفها

خضع للرضيبة يف ذا يعني أنها تا اعتربنا املنتجات الرقمية بضائع فه\املرتتبة عىل عملية رشاء املنتجات أو الخدمات الرقمية. فإ

ي استيفاء ن يدفع قيمة الرضيبة لإلدارة عىل خالف البضائع التقليدية التمكان تقدميها وهو دولة البائع غري األورويب واملشرتي هنا ل

الرضيبة املفروضة عليها عند الحدود الجمركية، فاملنتجات الرقمية ال متر يف الحرم الجمريك وآلية توصيلها ال متكن اإلدارة 

 .292الرضيبة من اكتشافها، لتقوم بفرض الرضيبة عليها وقبضها من املشرتي

لشأن يشكل ثغرة يف نظام الرضيبة عىل القيمة املضافة تؤدي إىل عدم إمكان جباية الرضيبة املرتتبة عىل عمليات وهذا ا

بيع املنتجات والخدمات الرقمية. إن هذه الثغرة قليلة األهمية اليوم ولكنها تزداد حجام وأهمية بازدياد اإلقبال عىل املنتجات 

 والخدمات الرقمية.

                                                           
289 Hellerstiv, Walter, 1997, trasaction Taxes and Eletron commerce Desingning state Taxes tht work in an Interstate 

environment, national tax journal, 50 : 598. 

290 Houghton Kendall, and walter Hellerstion, 2000, state Taxation of electronic commerce : Perspective on proposals 

for change and their constitutionality » Brigham young university law review 200,1,P10. 

291 Lighart, J, 2004. Consumption Taxation in a Digital World : primer,Tilburg university NO 2004-102,PP 17,18. 

 .619عدنان غسان برانبوا، تحديات التجارة االلكترونية للنظم الضريبة، مرجع سابق ص  292 
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  أحد الباحثني إىل أن االنرتنت ستجعل وظيفة الجباية الرضيبية صعبة عرب ثالث طرق مختلفة:يف هذا الصدد يشري

+األوىل: أنها سوف تزيد سهولة التهرب من دفع الرضائب عىل املبيعات، فعندما يشرتي مواطن مثال اسطوانة من أحد 

املرجح أن يتخلص افة، أما لو اشرتاها عرب شبكة االنرتنت فمحالت بيع األسطوانات املوسيقية فإنه يدفع تلقائيا رضيبة القيمة املض

واملفرتض أن يدفعها، ومن املستحيل عىل األجهزة الرضيبية اقتفاء أثر املنتجات الرقمية، وغالبا ال يدفع املشرتون عرب االنرتنت أية 

 قعي من دفع الرضائب، إن رضائبرضيبة، بل أنهم يحجمون عن الرشاء يف حال إلزامهم بدفع رضائب، ويحقق متريرهم الوا

 املبيعات تجرب من قبل البائع عند نقطة البيع.

تزيد االنرتنت حركة الرشكات وتنقلها مع أنواع معينة من األيدي املاهرة، فاألعامل أو األفراد العاملون عىل  +الثانية:

كات العاملة ن صعوبة تحديد هوية األفراد أو الرش الشبكة يستطيعون االنتقال إىل البلدان املنخفضة الرضائب، كام أنها ستزيد م

 يف األنشطة القابلة لفرض رضائب عليها.

تزيد االنرتنت من الصعوبات التي تواجهها األجهزة الرضيبة وذلك عن طريق تعطيل قدرة التجار واملرصفني  +الثالثة:

 . 293يف توفري معلومات التجارة االلكرتونية وغريهم من الوسطاء الذين يلعبون اليوم دورا هاما يف حياذية الرضائب أو

ويعد مبدأ السيادة الرضيبية بعنرصيه يواجه صعوبات عند ربطه مبعامالت التجارة اإللكرتونية القامئة عىل مفهوم الالمكان 

لتحديد املكاين ا أو الالجغرافية محددة، وبالتايل فإن العنرص األول للسيادة الرضيبية سيضعف إىل حد كبري، خاصة وأنه قائم عىل

الواضح ملجال سلطة الدولة وسيادتها، وهذا يعني االصطدام مع السيادات الرضيبية للدول األخرى أو االزدواج الرضيبي، مام يعني 

 .294ظهور مفهوم جديد للدولة يقوم عىل فكرة العاملية أو الدولة غري اإلقليمية

إللكرتونية يقوم عىل رضورة التضامن االجتامعي العام ألفراد يف املقابل فإن مام يدعم فرض الرضائب عىل التجارة ا

املجتمع، واستنادا ملفاهيم العدالة االجتامعية والرضيبة واملساواة أمام القانون الرضيبي، أما اإلشكالية فإنها تكمن ليس يف فرض 

رضيبي تحصله بي وتحصيلها، فالدين الالرضيبة من عدمها وإمنا يف آلية التحاسب الرضيبي، ولو تناولنا خصائص الدين الرضي

سلطة يحددها القانون الداخيل للدولة ومتنح كافة الصالحيات التي توفرها اإلمكانيات ألداء واجبها يف تأمني وصول املوارد املالية 

 للخزانة العامة للدولة. 

 World) دأ اإلقامة أو عاملية اإليرادومن جهة أخرى تربز سيادة الدولة رضيبيا من خالل النتائج املرتتبة عىل األخذ مبب

wideincome يتم األخذ بأكرث من معيار لتحديد الفئات الخاضعة للرضيبة، منها ما استند إىل العالقة القانونية والسياسية بني )

جنسيات ل الشخص والدولة مستخدما يف ذلك الجنسية كمحدد ملفهوم اإلقامة ولذا تفرض الدول رضائبها عىل األفراد الحاملني

، ومنها ما قام عىل مفهوم إقامة الشخص يف مكان بصورة دامئة 295دولهم عام يحققونه من إيرادات بغض النظر عن مكان تواجدهم

صادر داخل التي يحصل عليها من م -املوطن واإلقامة الدامئة–أساسا مينح الحق للدولة يف فرض الرضائب عىل جميع غري ايرداته 

مقيام، أما إن كان غري مقيم فتفرض الرضيبة عىل إيراداته املتحققة داخل الدولة فقط، وهذا ما  نإن كا دولة اإلقامة وخارجها

تطبقه معظم الدول الصناعية املتقدمة وخاصة الواليات املتحدة  األمريكية وانجلرتا وكذلك دولة العراق، واألسلوب الثاين هو األخذ 

رض الرضيبة بغض النظر عن جنسية األشخاص وأماكن إقامتهم، فتفرض الرضيبة عىل مببدأ اإلقليمية أي مصدر الدخل أساسا لف

                                                           

اللكترونية وأثر استخدامها على نظم المعلومات المحاسبية، مجلة كلية التجارية، جامعة طنطا، المجلة األولى العدد مقلد محسن، التجارة ا 293 

 (.4166-4161سنة ) 14-96األول، ص 

 .49ص  4115منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  6جاسم محمد زكريا، مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر، ط  294 

 .11، 6599لبطريق المالية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، يونس ا 295 
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الدخل املتحقق داخل الدولة فقط أما ما ينشأ من دخل خارجها فال يخضع للرضيبة وإن تحقق لدى أشخاص يحملون جنسية الدولة 

 .296أو يقيمون فيها

ية، رض الرضائب عىل الدخل الناجم عن األنشطة التجارإن هذين املبدأين يعتربان من بني األسس التي يقوم عليها ف

 ومع ذلك يثري األخذ فيهام يف إطار التجارة اإللكرتونية تحديد املوقع أو املكان الذي تحقق فيه الدخل )إبرام العقد، استالم املقابل،

تجاري واملكان أو املوقع ة بني النشاط التسليم السلعة....( فإن طبيعة البيئة التي متارس فيها التجارة اإللكرتونية ستقطع الصل

الذي تحقق فيه الدخل ويصبح من الصعوبة عىل اإلدارة الرضيبية التوصل إىل املعلومات الالزمة واملتعلقة باملكلف وفق مبدأ اإلقامة. 

( X الدولة )يف وميكن توصيف هذه الصعوبات بافرتاض أن الرشكات التي متارس نشاطها التجاري عرب االنرتنت لديها مقرات

(، فإن هذا الطلب سيتحول A( عىل موقع لها موجود يف الدولة )yوتلقت إحدى هذه الرشكات طلبا من مستهلك يقيم يف الدولة )

 .297(X( و)Sالكرتونيا إىل قسم املبيعات يف الرشكة يقوم بنقل البضاعة من مخازن الرشكة يف الدولة )

ت إلكرتونية وليس سلعا مادية، فهنا ال يؤخذ مببدأ اإلقامة إذ ميكن الحصول فإذا كانت البضاعة رقمية وتضمنت معلوما

عىل هذه السلعة يف أي مكان يتواجد يف املستهلك إن وجد اتصال مع الشبكة العاملية، فالرشكة ابتداء ال تعرف املوقع الجغرايف 

ن أن املخزن الذي يتم نقل البضاعة منه ال يعدو أ الذي أرسلت إليه السلعة أو الخدمة، وميكن أن تتحقق صعوبة أخرى إن كان ك

يكون مجرد حاسبة آلية أو جهاز هاتف نقال أو أي وسيلة إلكرتونية مرتبطة بالشبكة العاملية، وهذا يعني إن مخزن الرشكة ذاته ليس 

سليك مفهوم الربط الله موقع جغرايف محدد وخاصة إذا تم استعامل وسائل االتصال اإللكرتونية الالسلكية واالبتعاد عن 

 .298لالنرتنت

ويف مواجهة هذه الصعوبات قدمت مقرتحات بصدد  مبدأ اإلقامة واإلقليمية من خالل إمكانية فرض الرضائب عىل دخل 

التجارة اإللكرتونية من خالل إجراء تعديالت بسيطة عىل مضامني مبدأي اإلقامة واإلقليمية يك تتفق وطبيعة التجارة اإللكرتونية 

ئصها املتميزة بعدم االستقرار والثبات، وفقا ملبدأ اإلقامة اتجه هذا الرأي نحو اعتبار الدولة التي متارس فيها املنشأة نشاطها وخصا

التجاري اإللكرتوين من خالل موقعها عىل الشبكة وتتم فيها كافة العمليات التجارية من البيع والتسليم وليس مجرد العرض 

 .299ذه الدولة مكانا إلقامة املنشأة ولها الحق يف فرض الرضيبة عىل هذه املنشأة التجاريواإلعالن، تعترب عندها ه

ورغم هذه اإلشكاالت التي تطردها الرضائب عىل التجارة اإللكرتونية، فإن العديد من الدول وخاصة دول اإلتحاد 

ة يد مصدر الدخل متهيدا لفرض الرضائب عليها خاصاألورويب من خالل ترشيعاتها وإجراءاتها اإلدارية، حاولت اعتامد معايري لتحد

بالنسبة للنشاطات التجارية التي تتم بني الرشكات األجنبية ومستهلكني يقيمون يف دول اإلتحاد األورويب، ويف انجلرتا يتم 

شبكة  مكان املنشأة عىل( وهو مجموعة من امللفات الرقمية توفر املوقع الذي يستقر عليه serverاالعتامد عىل مكان وجود الخادم )

االنرتنت وميكن تحميل السلع املوجودة يف هذا املوقع أو عرضها أو إجراء التعاقدات من خالل الخادم، مع االشرتاط أن يكون 

 الخادم املستضيف ملوقع الرشكة أو املنشأة هو الذي تجري فيه األنشطة الرئيسية للمنشأة من بيع ورشاء وليس مجرد إعالن.

                                                           
296 Joseph A.Pechsman federal tax policy 3rd the Brokings institution, Washington DC 1976. P 54. 

ق، العدد الثالث، السنة السادسة رمضان صديق محمد، مشكالت الضريبة على دخل التجارة اإللكترونية والحلول الممكنة، مجلة الحقو 297 

 .499، ص 4114والعشرون أيلول، الكويت 

298 Clinton Hampel : E.commerce : Thinking tax, www.s.hrmr.com. 

299 Valpy Fitzgerald, International tax co-operation and capital Hobility, development studies, vol, No,3, carfax oxford 

publishing, uk,2002, p: 255. 

http://www.s.hrmr.com/
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 الثاين : الصعوبات الفنية املطلب 

 (BITTAXالفقرة األوىل  : صعوبة الوحدة الرقمية )

يف ضوء الصعوبات القانونية والفنية التي تواجه فرض رضيبة عىل التجارة اإللكرتونية فقد اقرتح فرض رضيبة جديدة 

ألخرى لفرض ي يطبق عندما ال تكون الوسائل ابديلة أطلق عليها اسم )رضيبة الوحدة الرقمية( لتمثل هذه الرضبة امللجأ األخري الذ

، ويفرتض بأن تتالءم هذه الرضيبة 300الرضيبة متاحة بشكل يضمن عدم تأكل القاعدة الرضيبية من جراء التجارة اإللكرتونية والعوملة

ادية )الرقمية( ( عىل السلع والخدمات غري املVATضمن فكرة أوسع لتحل محل األنظمة املرتكزة عىل رضيبة القيمة املضافة )

( وحدة متثيلية تقدم إشارة لكثافة البث BITSلتفرض عىل كثافة بث املعلومات أو االتصال،  حيث يعترب عدد الوحدات الرقمية )

( ويستخدم األخري BYTE( متثل واحد )XBITSبغض النظر عن القيمة الحقيقية لهذا االتصال، علام بأن كل مثاين وحدات رقمية )

( من ide Ran( و )Arthur cordell.ويف هذا الصدد اقرتحت رضيبة الوحدة الرقمية من قبل )301احد يف كل اتصاللتمثيل حرف و 

، ولقد انطلقت فكرة هذه 0221خالل ورقة عمل حملت عنوان )الثورة الجديدة لألمم(، قدمت يف اجتامع عقد يف نادي روما عام 

 كبري يف نشوء اقتصاد كبري وجديد مام زاد يف اإلنتاجية، دون أن يصاحبالرضيبة من أن تكنولوجيا املعلومات ساهمت وبشكل 

ذلك منو متكافئ يف الوظائف واألعامل، فقد كان معظم الناس يعملون بداية يف الزراعة وعندما حلت اآللة تحول الناس إىل 

ل ل هؤالء إىل وظائف فتحت يف مجااألعامل والوظائف الصناعية، وعىل مدى العقود التالية حل محل املكنة مجال جديد وتحو 

 302الخدمات وبعدها أصبح هذا القطاع آليا أيضا وأصبح من الواضح عدم معرفة أين سيذهب العاملون يف عامل آيل التشغيل؟

ويرى أحد الباحثني يف هذا املجال أنه ستكون هناك صعوبة حقيقية لتحديد هذه الرضيبة والتحكم فيها إذا كانت البضائع 

ا الكرتونيا عرب الشبكة،  مام يحتاج إىل رقابة وإجراءات دقيقة ملتابعة هذه الصفقات، ويقرتح فيام يتعلق باإلجراءات الرقابية يتم نقله

للصفقات التي تتم من خالل االنرتنيت لخضوعها للرضائب ومنعها من التهرب أن يتم تطوير الترشيعات الرضيبية للدول لصياغة 

ديد سيادتها عىل الدخل املحقق من الصفقات، وال يتم التقيد بالتعريف املعمول به حاليا للمنشأة منوذج رضيبي ميكنها من تح

الدامئة أو اشرتاط الوجود املادي أو رضورة توافر مبدأ عاملية اإليراد كأساس لفرض الرضيبة عىل املعامالت الدولية، ويضيف بقوله 

يل عىل مستوى مصلحة الرضائب العامة ومصلحة الرضائب عىل املبيعات عىل أنه يجب إنشاء شبكة موحدة ألجهزة الحاسب اآل 

ومصلحة الجامرك وربطها بشكبة االنرتنيت والتنسيق الكامل بني هذه املصالح لتبادل املعلومات فيام بينها بالنسبة للصفقات التي 

ية التي تتم عن ار مصالح الرضائب بالتحويالت املالتتم من خالل التجارة االلكرتونية وإلزام البنوك واملؤسسات املالية برضورة إخب

طريقها بني املرشوعات بأن تحجز نسبة معينة من هذه التحويالت تحت حساب الرضيبة املستحقة وتوريدها إىل مصلحة الرضائب 

املؤسسة املالية  وخالل خمسة عرش يوما من تاريخ التحويل بحيث يجب أن يقرتن السداد بتقديم بيان موقع عليه من طرف البنك أ 

يوضح فيه نوع كل هذه التحويالت. كام يجب عىل كل مؤسسة مالية بتحويل مبالغ ما بني املرشوعات أن تكلف طالب التحويل 

                                                           
300 Houghton,Kendall, and we lter Hellerstien, 2000, state Taxation of Electronic commerce : perspective on proposals 

for change and their contitutionality », Brighan youthg university Law Review, 200,1,p,10. 

301 Houghton,K,L and Gary c. cornia 2000 the national Tax associations project on Electronic commerce and 

Telecommunication taxes National tax journal, 53: 1361. 

 944، )ملحق( ص 43والقانون بالعراق، المجلد إبراهيم كامل الشوابك، ضريبة المبيعات على التجارة اإللكترونية، دراسات، علوم الشريعة  302 

 .4115/4119سنة 
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بتقديم بيان موقع عليه منه يوضح نوعية وقيمة هذه التحويالت وأسبابها كام يتعني عىل البنوك واملؤسسات املالية إخبار الهيئة 

 .   303ائب وفروعها املختصة بهذا البيانالعامة للرض 

 الفقرة الثانية  : صعوبة استخدام النقود االلكرتونية: 

يرى بعض االقتصاديني أن النقود االلكرتونية سوف تحل مبرور الزمن محل النقود الحقيقية يف املعامالت التجارية، 

تحقات عىل أرصدة أموال األفراد، وسوف تستخدم يف دفع املس حيث ستحوي الرقائق أو الرشائح املوجودة يف البطاقات االلكرتونية

، زيادة عىل ذلك فإن املدفوعات 304وتسوية الحسابات، األمر الذي سوف يزيد من الصعوبات التي تواجهها اإلدارة الرضيبية

التي تتم تسويتها عن  تااللكرتونية تنفذ بدون تسجيل محاسبي، وبالتايل متنح مجال واسع للرتهب الرضيبي، ومنه فإن العمليا

 طريق النقود ال ترتك آثار محاسبية. 

ويرى أحد الباحثني أن نظام الدفع أو التسديد االلكرتوين هو نظام تم تطويره لغرض معالجة طرق دفع الفواتري الخاصة 

 سائل منها: عىل عدة و باملنتجات والبضائع، والخدمات، وتسديد حساباتها الكرتونيا، عىل االنرتنيت ، ويشتمل هذا النظام 

املحفظة الرقمية وهي عبارة عن برمجية وخاصة تعمل عىل تخزين بطاقات االئتامن، والنقد االلكرتوين، وبطاقة تعريف -

املالك وبيانات العنوان، وتقوم املحفظة االلكرتونية بتجهيز هذه البيانات واملعلومات بشكل تلقايئ /آيل من خالل معامالت الرشاء 

 ة االلكرتونية.التجاري

نظم بطاقات االئتامن الرقمية وهي نظم تؤمن خدمات آمنة للدفع ببطاقة االئتامن، عىل االنرتنيت، وتعمل عىل حامية -

 .305املعلومات املنقولة بني املستخدمني ومواقع الرشاء، وبنوك التعامل

 debit cardالسحب، وبطاقة السحب أو  وهناك نوع آخر من البطاقات التي تعمل يف األنظمة املفتوحة وهي بطاقة    

هي بطاقة بالستيكية تخول صاحب البطاقة بتحويل قيمة مالية معينة من حسابه إىل حساب البائع من خالل تقديم دليل إثبات 

 الهوية، وبطاقة السحب يصدها البنك ألحد املستهلكني. وصاحب البطاقة يستطيع أن يستعمل هذه البطاقة من أجل نقل النقود

واملال من حسابه الشخيص يف البنك املصدر إىل بنك البائع، وعند الرشاء، فإن مسجل النقد االلكرتوين يقوم بتسجيل قيمة البيع 

يقوم البائع –وتخزينها مع تسجيل اسم الجهة املصدرة للبطاقة ويف وقت آخر أو يف نفس الوقت أو يف وقت متأخر من يوم البيع 

أو  املسجلة إىل بنكه الذي ميتلك حسابه. ومن ثم يقوم بنك البائع مبطالبة املستحقات من بنك املستهلكبإرسال بيانات املعامالت 

 . 306صاحب البطاقة. وعندما يرسل بنك املستهلك موافقته لرد املستحقات، فإن بنك البائع يزيد رصيد الحساب للبائع

                                                           

 .396سعاد كشكول عبدو، أثر التجارة االلكترونية في فرض الضرائب، مرجع سابق، ص: -303 

العدد ، 49فيتو تانزي، "العولمة والنمل األبيض الذي ينخر في بنية الضرائب"، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، المجلد -304 

 .49، ص: 4116، 6

 .311، ص: 4166، عمان 6تعلب سيد صابر، نظم المعلومات اإلدارية، دار الفكر ناشرون وموزعون، ط -305 

يونس عرب، بحث في التعاقد والدفع االلكتروني تحديات النظامين الضريبي والجمركي، معهد التدريب واإلصالح القانوني، الخرطوم، -306 

 . 4114كانون 

http://www.mn940.net/forum/forum30/thread7029, html 

 .   66/64/4161تاريخ الدخول  
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 املقرتحة   املبحث الثاين : اتجاهات ترضيب التجارة االلكرتونية والحلول

لتطبيق هذه الرضيبة طرق عدة من أهمها : الرضيبة الواحدة التي تفرض عند مرحلة معينة من مراحل انتقال السلعة أو تداولها ، 

وهي يف طريقها إىل املستهلك النهايئ ، أو أن تكون رضيبة عىل القيمة املضافة . ويف ظل هذا التزايد املستمر لحجم التجارة 

أسفرت العديد من دول العامل يف صياغة ترشيعات جديدة تواكب هذا النوع من التجارة وبذلك ظهرت أراء مؤيدة و  االلكرتونية ،

 أخرى معارضة لهذا التوجه ، وأدى إىل ظهور مجموعة من الحلول املقرتحة . 

 رضيبانطالقا مام سبق ميكن تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني ، نتحدث يف املطلب األول عن اتجاهات ت

 التجارة االلكرتونية ثم نتناول يف املطلب الثاين للحلول املقرتحة . 

 

 املطلب األول : االتجاهات املؤيدة واملعارضة لترضيب التجارة االلكرتونية 

فالرضائب  ،أدى منو التجارة االلكرتونية وزيادة معدالتها يف السنوات املاضية إىل اهتامم كثري من الدول لدراسة فروعها ومجاالتها  

عىل التجارة االلكرتونية ينظر إليها من زاويتني ، فمن األوىل يرى البعض إن إخضاع الصفقات التي تتم عرب شبكة االنرتنت إىل 

رضائب أو رسوم يعد كبحا للنمو التكنولوجي ، بينام يرى البعض األخر إن اإلعفاء الرضيبي للتجارة االلكرتونية  يؤدي إىل التقليل 

موارد الدولة ذلك أن األفراد واملؤسسات أصبحوا يفضلون إبرام العقود والصفقات التجارية عىل االنرتنت لقلة تكاليفها من من أهم 

حيث القيمة والزمن عىل حد سواء ، فضال عن ذلك فإن اقتصار األنظمة الرضيبية عىل التعامالت التجارية التقليدية دون 

محدودة الكفاءة ، وكذلك يف حالة عدم قيام الدولة بفرض الرضائب عىل التجارة االلكرتونية  االلكرتونية يجعل منها أنظمة رضيبية

، يبقى اإلشكال مطروحا هل نحن أمام منطقة بال قانون لكون املتجول يف فضاء االنرتنت غري معروف إن كان يف فضاء دويل أو 

ا إىل رة االلكرتونية ، والتي أوجدت مواقف متباينة ميكن تصنيفهوطني ومن أهم هذه املوضوعات املثارة املعاملة الرضيبية للتجا

 –الفقرة الثانية  –وآخر يؤيد وبشدة فرض الرضيبة عليها  –الفقرة االوىل  –موقف رافيض لفكرة إخضاع التجارة االلكرتونية للرضيبة 

 

 الفقرة األوىل :  استبعاد التجارة االلكرتونية من نطاق الرضيبة 

ذا االتجاه عدم إقرار اية رضائب عىل أنشطة التجارة االلكرتونية انسجاما مع تحرير التجارة والخدمات . فإذا كانت يرى أصحاب ه

األنشطة التقليدية تتجه نحو التحرير فإنه من باب أوىل إن ال تفرض أية رضائب أو قيود عىل التجارة االلكرتونية النها بذاتها 

، بحيث برز أصحاب هذا االتجاه رأيهم بعدم فرض رضائب 0وال تعيقها األنظمة الجغرافية القامئة  وبطبيعتها عاملية ال تقيدها حدود

 بحجج ومربرات من شأنها أن تحول دون فرض الرضائب : 

إن فرض الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية اآلن سيكون من أكرث العوامل املعيقة لنمو االنرتنت وانتشاره ، وهو ما عرب عنه جام 

 .9سويف بقوله : إين قلق جدا من أن الرضيبة عىل االنرتنت ستعيق منو هذا القطاع وهو ما ال ميكن تحمله أالن 

 . 0222 –بيز راط  يف أيلول -وتدعم هذه الحجة مبا أظهرته الدراسات البحثية املختلفة ، فلقد أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة 
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، وتبعا 2النرتنت سيقلصون حجم مشرتياتهم إذا ما فرضت الحكومات رضائب عليها يف املائة من املشرتين من خالل شبكة ا03إن 

مستطلع ممن قاموا بالرشاء عرب شبكة  0111للجنة االستشارية األمريكية والتي شملت  –ارنست اندي ونج  –لدراسة أخرى أجراها 

هم يف املراحل األوىل من تجربتهم يف الرشاء يف املائة منهم أنهم دفعوا رضيبة للحكومة عن مشرتيات 20االنرتنت ، أجاب 

 االلكرتوين.

وبذلك تحيط بعملية فرض الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية صعوبات عديدة تتعلق حول القانون الرضيبي الواجب التطبيق عىل 

ألخذ بعني االعتبار تنوع نت بعد االصفقات التجارية التي تتم عرب وسائل االتصال الحديثة الدولية ،السيام تلك املربمة عىل االنرت 

 .1الترشيع الدويل وتضاربه ، ناهيك عن ضعف اإلمكانيات والكفاءات لإلدارة الرضيبية حول كيفية استخدام الوسائل االلكرتونية 

تتبعها  ةوهذا يؤدي إىل صعوبة فرض الرضائب عىل التجارة االلكرتونية التي يكون محلها سلع غري مادية أي غري ملموسة الستحال

أو قياسها ، كام أن ارتفاع تكاليف الجباية يجعل من فرض الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية أمر غري مجدي ، فضال عن صعوبة 

 تتبع ومعرفة طبيعة املعامالت التي تتم عرب شبكة االنرتنت هل هي تجارية أم ال .

ائب طاق الرضيبة دون متثيل من قبل الربملانات ، ألن  رض ال شك أن فرض الرضائب عىل التجارة االنرتنت سيوسع ويحد من ن

كالقيمة املضافة والدخل واملبيعات مثال سيتم تحصيلها من خارج حدود الدول ، وبذلك فإن القواعد الدستورية يف كثري من الدول 

نونية التي تعطي للدولة والرشوط القاستقف حائرا دون فرض الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية نظرا الفتقارها للمتطلبات الدستورية 

الحق يف فرض الرضيبة وتحصيلها ، ذلك أن تلك القواعد قد وضعت أصال يف ظل التجارة التقليدية التي تحكمها خصائص 

يكية ر. ولقد برزت هذه املسألة عىل سبيل املثال يف الواليات املتحدة األم3وأوضاع التجارة االلكرتونية والتي مل تكن قد ولد بعد 

عن مناقشة أمر تحصيل رضيبة املبيعات من قبل بائعني متواجدين خارج حدود الواليات ومدى سلطة الكونغرس يف إصدار ترشيعات 

 .  3تحل هذه املسألة 

 

 الفقرة الثانية : وجوب إخضاع التجارة االلكرتونية للرضيبة 

رة يبة ، ظهرت آراء تدعوا إىل فرض الرضيبة عليها وتبني رضو يف مواجهة الداعني الستبعاد التجارة االلكرتونية من نطاق الرض

 ذلك وتقدم حججا تدعم موقفها وتؤكده ، وميكن حرص هذه الحجج باألمور التالية :

إن الحجة القائلة بأن التجارة االلكرتونية يف مرحلة الطفولة هي حجة مبالغ فيها ، ذلك أن هذه الحجة تصدق فقط إذا كان منو 

سيتباطأ بدرجة كبرية إذا ما فرضت رضيبة عىل مبيعاته ، وهو ما مل يتوقع حدوثه ، كام أن كثريا من مواقع البيع املتواجدة االنرتنت 

 .1عىل شبكة االنرتنت هي مواقع كبرية تجاوزت منذ أمد املراحل األولية  

ات رضائب اص الذين يعيشون يف دول ذان عدم فرض الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية سيشوه سلوكا املستهلكني ، فاألشخ

مرتفعة سيقبلون عىل الرشاء عن طريق الخط املفتوح للتهرب من دفع تلك الرضائب ، مام يشكل حافزا ألصحاب املهن واألعامل 

ا و لتقديم منتجاتهم و سلعهم عىل الخط املفتوح ، كام أن األشخاص الذين يشرتون عن طريق االنرتنت اآلن من املحتمل أن يكون

قد اشرتوا نفس السلع من متاجر التجزئة ، ومع تقدم الوقت فقد تتوسع املشرتيات عن طريق الخط املفتوح بعد انخفاض أسعار 

 .0النقل الناجم عن التقدم يف هذه الخدمات اللوجيستية 
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يدية والتجارة جارة التقلوبذلك فان فشل فرض الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية سيؤدي إىل عدم املساواة والعدالة بني الت

االلكرتونية ، ولعل ذلك يبدو حجة مرشوعة للباعة التقليديني الذين يشاهدون املستهلكني يحرضون إىل محالتهم ويختارون 

السلع التي يريدونها ثم يشرتونها عن طريق االنرتنت لتجنب دفع ويف النهاية فان األمر سيؤدي إىل سوء يف توزيع املواد ، ثم إن 

فرض الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية سيؤدي إىل تفاقم زيادة خسائر الدول من العوائد الرضيبية ، فعىل سبيل املثال يقدر  عدم

نتيجة عدم فرض  9119يقدروا اقتصاديو/ جامعة تينيس / بأن خسارة الواليات املتحدة األمريكية من عائدات رضيبة املبيعات عام 

بليون دوالر وهذا ما دفع أحد الباحثني إىل أن يصف أثره إعفاء التجارة االلكرتونية من فرض  01.5يل الرضيبة عىل االنرتنت بحوا

 .5الرضيبة بأنه سيكون مبثابة النمل األبيض الذي سيلتهم القاعدة الرضيبية 

هالك ، فاملعلومات ئب االستولعل التأثري عىل الدول النامية سيكون أشد وطأة عىل اعتبار أن معظمها يعتمد وبشكل كبري عىل رضا

الواردة من الدول النامية والدول الصناعية تدل عىل أن نسبة رضيبة الدخل إىل رضائب االستهالك يف الدول الصناعية تبقى 

وبشكل ثابت أكرث من ضعفي النسبة يف الدول النامية ، فمقارنة هذه الدول ، فإن الدول الصناعية تحقق ما يقدر مبثيل العائدات 

ملتحققة من رضيبة الدخل منها رضيبة االستهالك ، علام بأن الدول النامية هي دول مستورة ، و أن عدم فرض رضائب عىل ا

التجارة االلكرتونية سعيد توزيع الدخل ملصلحة األغنياء ،ألن الفقراء هم األقل اهتامما باستخدام االنرتنت ، فمستخدمو االنرتنت 

ألف دوالر  99ية عىل سبيل املثال هم من الحاصلني عىل درجات علمية ، ويزيد دخل األرسة لديهم يف الواليات املتحدة األمريك

 .2سنويا 

وبعد هذا االستعراض ألراء املؤيدين واملعارضني ، نجد أن دعوة املعارضني لفرض رضيبة عىل االنرتنت يف الغالب األعم  ليست 

ية إلعطاء التجارة االلكرتونية مزيدا من الوقت لالزدهار والنمو ، وحتى يتم البحث دعوة مطلقة ومؤيدة ، وإمنا هي دعوة آنية ومرحل

عن آليات مناسبة ، تسهل عملية فرض الرضيبة عليها وبشكل غري مكلف ماديا ، ولذلك فإن كال الطرفني بشكل عام مع فرض 

ل املقرتحة يف توقيته ، وإن كان األمر كذلك فام الحلو  الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية استجابة لعدالة هذا الفرض ، وإن اختلفوا

 ملواجهة هذه الصعوبات الناتجة عن رضيبة القيمة املضافة ؟ 

 

 املطلب الثاين : الحلول املقرتحة ملواجهة الصعوبات التي تعرتض هذا التنظيم 

انونية أوتاوا / يف كندا لدراسة موضوع الجوانب الق عقدت منظمة التعاون والتنمية االقتصادي مؤمترا وزاريا يف مدينة / 0255يف عام 

للتجارة االلكرتونية ، وقد نال موضوع التجارة والنظام الرضيبي اهتامما كبريا من قبل املجتمعني وقد توصل املؤمتر إىل عدد من 

 النتائج يف هذا املجال من أهمها : 

خدمة املكلف  هامة لإلدارات الرضيبية تسمح لها باالستفادة منها لتحسني تقدم التقنيات التي تقوم عليها التجارة االلكرتونية فرصا

 الرضيبي ، ومن هذا الواجب استغالل هذه الفرص .

 إن املبادئ الرضيبية املتبعة فيام يتعلق بالتجارة التقليدية يجب إتباعها أيضا يف بيئة التجارة االلكرتونية.

 لكرتونية يجب أن يراعي املحافظة عىل السيادة املالية للدول ، إن تطبيق هذه املبادئ يف بيئة التجارة اال

والوصول إىل مشاركة عادلة يف الحصيلة الرضيبية الناتجة عن فرض الرضيبة عىل نشاطات التجارة االلكرتونية بني الدول ، 

د محاولة  بعني االعتبار من الدول عنباإلضافة إىل تجنب االزدواج الرضيبي ، وقد قدم املؤمتر عددا من املبادئ التي يجب أخذها 



 

 

 9102 وليوزي 46دد ــالع

158 

وضع  حلول لتطبيق ترشيعاتها الرضيبية عىل عمليات التجارة االلكرتونية ، ومن أهم هذه املبادئ ، نجد مبدأ الحيادية والذي يعني 

رارات التجار لخوض قأن فرض الرضيبة يجب أن يكون حياديا و متساويا يسن أساليب التجارة املختلفة التقليدية منها وااللكرتونية ف

العمل يف هذا املجال أو ذاك يجب أن تكون مبنية عىل دوافع اقتصادية وليس عىل اعتبارات رضيبية  أي أن املكلفني الرضيبيني 

 .01الخاضعني للظروف نفسها والذين يقومون بنفس األعامل التجارية يجب أن يخضعوا للقدر نفسه  من الرضيبة 

لحجم األعامل االلكرتونية ، رشعت العديد من الدول يف صياغة ترشيعات جديدة تواكب هذا النوع من ويف ظل التزايد املستمر 

 التعامالت واقرتحوا يف هذا املجال بعض الحلول املمكنة منها :

 

 الفقرة األوىل  : تطبيق رضيبة البيت أو بيت تاكس                                                   

ىل يبة البيت أحد الحلول املقرتحة لتنظيم التعامالت التي تنطوي عىل انتقال الكرتوين للبيانات ، ويتم تحصيل الرضيبة عتعترب رض

أساس كمية البتس الرقمية التي ميكن استخدامها ، ويتطلب ذلك وجود معدات ذات مواصفات خاصة يف األجهزة املختلفة التي 

 كس ، وغريها / خاصة بقياس البيانات عىل أساس البيتس .تقوم بنقل املعلومات / كمبيوتر ، فا

وميكن اعتبار رضيبة البيت من بني أفضل الحلول املقرتحة لفرض الرضيبة عىل انتقال السلع والخدمات االلكرتونية عرب االنرتنت 

يبة البيت سوف التايل فإن رض، حيث أن هذه السلع يتم تحويلها إىل كمية من البيتس وتتم عملية انتقالها عرب االنرتنت ، وب

 تتمكن من حرص العدد الفعيل من البيتس الذي تم نقله وتقوم بفرض رضيبة عليه .

 الفقرة الثانية  : تطبيق رضيبة االستهالك  

يهدف هذا املقرتح إىل التحول من فرض الرضيبة عىل الدخل إىل فرض الرضيبة عىل االستهالك وامللكية حيث كل منهام منخفض 

رونة و يصعب إخفاؤها ، وتساعد هذه الرضيبة يف جمع الرضائب من املتهربني من دفعها ، حتى أولئك الذين يحققون دخوال امل

مرتفعة من التعامالت غري امللموسة عرب شبكة االنرتنت  ألنهم يقومون بإنفاق هذه الدخول بأي حال من األحوال ، وهناك فكرة 

 رض الرضيبة عىل املستهلك من خالل الرشكات التي تقدم خدمة االنرتنت .أخرى مطروحة للنقاش وهي إمكانية ف

مبعنى أن تقوم هذه الرشكات مبحاسبة عمالئها عىل التعامالت التي يقومون بها عرب االنرتنت ، أي تفرض رضيبة مبيعات عىل 

 هذه الفكرة الحكومة واملستهلكني ، وتثرياملعامالت املختلفة ثم تقوم بتحويل هذه الرضيبة إىل الحكومة  ، أي أنها وسيط بني 

 .00العديد من القضايا املتعلقة بطرق تتبع املعامالت االلكرتونية للعمالء ومدى تناقض ذلك مع قوانني الرسية واألمن 

 خامتة 

خطى ثابتة ولكن يبية بإن فرض الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية أمر قادم ال محال وهو ما تسري باتجاهه الترشيعات الرض           

ة ر متأنية تأكيدا ملبدأ املساواة بني التجارة االلكرتونية والتقليدية ، ومنعا للخسائر يف العوائد الرضيبية الناجمة عن عدم خضوع التجا

 االلكرتونية للرضيبة .

ب ضيق انتشارها لوقت الحايل بسبصحيح أن التجارة االلكرتونية ال تشكل أي تهديد لإلرادات الرضيبية يف الدول العربية يف ا

بني مواطنيها ، إال أن مزايا هذه التجارة وما ميكن فيها من إمكانات كبرية سيؤدي النتشارها وشيوع استخدامها يف السنوات  

القليلة القادمة  ، وعندها سنجد أن الحكومات العربية ستهرع راكضة لسن قوانني جديدة تضمن لها تعويض النقص الذي قد 
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يب حصيلتها الرضيبية  من جراء انتشار هذه التجارة ، ستواجه هذه الحكومات حينها مشكلة مفادها أنها مل تقم بإجراء أبحاث يص

 ودراسات عن الكيفية التي ستدخلها عىل قوانينها الرضيبية .

يها يقوم ة االقتصاد واملالية فولذلك فإين ادعوا الحكومة العربية عامة واملغربية عىل وجه الخصوص إىل إنشاء قسم خاص بوزار 

بإجراء دراسات وأبحاث حول اثر التجارة االلكرتونية وثورة االتصاالت عىل قوانينها ونظمها الرضيبية ، وحول السبل التي ميكن 

 إتباعها لحل ما يواجهها من مشكالت .

سموع املوضوع ليك يكون للدول العربية صوت م وكام ادعوها إىل املشاركة يف املؤمترات الدولية التي تنعقد كل عام لدراسة هذا

 فيها ولتؤخذ مصالحها بعني االعتبار عند وضع اطار دويل ينظم الجوانب الرضيبية للتجارة االلكرتونية 
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 األرسي القضايئ العمل يف التبليغ القضائية واملامرسة الجنائية املسطرة قانون مقتضيات بني العمومية الدعوى يف الجلسات عقد مراسم

 

بية العالقات لعربية الدول تجاه الصني سياسة وثيقة ضوء عىل الصينية العر ديات املضامني يف قراءة"  ا لتح  "وا

 

 

 محور الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسية
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Résumé 

Conformément à la nouvelle loi émirienne de l’arbitrage de 2018, la sentence arbitrale est définitive et 

non susceptible d’appel, seulement par une action en nullité qui se dépose devant la cour d'appel. La sentence 

arbitrale doit également faire l'objet de l'autorité de la chose jugée et jouir du même pouvoir exécutif que celui 

qui est prescrit pour le jugement, mais ne elle sera exécutée qu’après obtenir la ratification de la décision par la 

cour d'appel. Ce double contrôle judiciaire exercé sur la sentence arbitrale contredit avec les fondements sur 

lesquels reposait l'institution de l'arbitrage, en particulier la rapidité de résolution des litiges, et il est contraire à 

la volonté présumée des parties arbitrales, qui n’ont pas choisi l'arbitrage que pour éviter le système judiciaire. 

Par conséquent, cette étude est destinée à contribuer à l’unification du contrôle juridictionnel de la 

sentence arbitrale en examinant la possibilité de fusionner la procédure de nullité dans la demande de 

ratification tant sur le plan procédural que matériel. D’abord, Nous avons expliqué le mécanisme permettant 

d'annuler l’action de nullité et de la transformer en défense d’annulation sur la demande ou de l’action de 

ratification, et puis nous avons présenté les conséquences juridiques les plus importantes qui vont suivre. Nous 

avons ensuite évoqué les autorités bloquées par la juridiction d’appel tant dans la procédure en nullité que dans 

la demande de ratification. Nous avons souligné que les compétences de la juridiction en matière de nullité 

devraient être dévolues à la juridiction de ratification, censée reposée essentiellement sur les motifs de nullité de 

l’ordre public protectif et absolu. 

L'étude s'est terminée par une série de conclusions et de recommandations visant à souligner la 

nécessité d'annuler l'affaire de nullité, et à limiter le contrôle juridictionnel de la ratification ou de la 

reconnaissance de la sentence arbitrale et de la décision de l'exécuter. 

Mots clés : la sentence arbitrale – le pouvoir exécutif du sentence – les modes de recours – l’annulation – la 

demande de ratification – la cour d'appel – les autorités judiciaires – les motifs d'invalidité – l’ordre public absolu 

– l’ordre public protectionniste. 
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Introduction 

La sentence arbitrale figurant dans de nombreuses lois nationales sur l'arbitrage, en particulier la loi 

émirienne de l’arbitrage de 2018, présente les mêmes caractéristiques que la décision de justice. Elle a l’autorité 

de la chose jugée et prend effet dès son adoption307. Elle peut également être exécutée sous le contrôle du juge 

compétent et avec l’aide du pouvoir public308. La sentence arbitrale est l'une des décisions qui ne fait l'objet 

d'aucun moyens ordinaires de recours, tels que les recours en appel, ni des moyens extraordinaires de recours, 

tels que le recours devant la cour de cassation309. Malgré tous les avantages d'une sentence arbitrale, et si l’on 

considère comme si elle avait été rendue par le pouvoir judiciaire officiel, cela ne signifie pas qu'elle soit à l'abri 

de tout contrôle juridictionnel exercé par les tribunaux de l'État lorsqu'il devait l'exécuter. La sentence arbitrale 

est fondée sur un accord spécial entre les parties et il est prononcé par un arbitre ou des arbitres nommés parmi 

des personnes ordinaires n'ayant pas le statut de juge officiel310. 

En conséquence, la sentence arbitrale figurant dans la plupart des lois nationales sur l’arbitrage - y 

compris la loi émirienne de l’arbitrage - est soumise à deux types de contrôle juridictionnel, lorsque le condamné 

refuse de l’exécuter volontairement : un premier contrôle visant à vérifier la validité de la sentence arbitrale et 

ne violant pas le contrat d’arbitrage, et les règles relatives à l'ordre public, par le biais d'une action spéciale, à 

savoir la "nullité de la sentence"311. Et un autre contrôle visant à vérifier que la sentence arbitrale a pris en 

compte les conditions fixées par le droit national pour la ratification et l’exécution de cette disposition, par le 

biais d'une procédure spéciale appelée "demande de ratification de la sentence"312. Nous estimons que ce 

double contrôle exercé sur la sentence arbitrale ne respecte pas la volonté présumée des parties de l’arbitrage, 

qui n’ont accepté l’arbitrage que pour éviter les juridictions, et il est également contraires aux principes de 

rapidité et de confidentialité qui sont le fondement de l’arbitrage. 

Pour ces raisons, nous nous demandons ici : pourquoi le condamné dépose-t-il une demande 

d'annulation de la sentence arbitrale auprès de la Cour d'appel, exigeant l'annulation de la décision, c’est pour 

empêcher la mise en œuvre de la sentence arbitrale sur son bien ! D'autre part, pourquoi la partie profitante 

présente-elle une demande de ratification de la même sentence devant la Cour elle-même, c’est dans le but 

d’exécuter la sentence arbitrale sur le bien du condamné ! Ainsi, les deux actions - nullité et ratification - 

représentent le même différend dont l’essence est "l’exécution de la sentence." Les deux procédures ont 

également pour objet la divulgation de la position du pouvoir judiciaire sur l’exécution de la sentence arbitrale, 

c’est pourquoi ces deux procédures doit être unifier dans une seule procédure. Et nous pensons qu’il est possible 

d’unifier le contrôle juridictionnel exercé sur la sentence arbitrale, de sorte que la procédure de recours contre la 

nullité de la sentence soit annulée et que le maintien d’un contrôle juridictionnel unique soit exercé sur la 

sentence arbitrale en demandant sa ratification. 

                                                           

307 L’article  94 la loi émirienne de l’arbitrage. 

308 L’article  99 la loi émirienne de l’arbitrage. 

309 مدى إمكانية تعايش التحكيم والطعن معًا، بحث مقّدم إلى مؤتمر "التحكيم التجاري الدولي: أهّم الحلول البديلة أحمد علي السيد خليل،  

.919، ص41/13/4119 – 49لحّل النزاعات التجارية"، أبو ظبي   

310 Ngouin Claih Lucien Mathieu, L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours, Etudes offertes au 

Professeur Joseph Issa-Sayegh, AIDD, 2006, p. 4. 

311 إبراهيم أحمد إبراهيم، بطالن حكم التحكيم في ضوء قانون التحكيم المصري مقارنة بالتشريعات العربية، سلسلة ورش عمل التحكيم  

.46/13/4119-61مصر،  –التجاري الدولي في الوطن العربي، القاهرة   

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan023999.pdf 

312 Henry Motulsky, L’exécution des sentences arbitrales étrangères, Journal du Droit International, 1963, p. 141. 

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rfd/doc/1964_Motulsky.pdf 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan023999.pdf
http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rfd/doc/1964_Motulsky.pdf
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En effet, parmi les premiers qui ont plaidé en faveur de l'unification du contrôle juridictionnel sur la 

sentence arbitrale, Philip Fouchard313, cela afin de résoudre le problème de l'annulation de la sentence arbitrale 

internationale de l'État du domicile (l'État dans lequel l'arbitrage a eu lieu) et de la mise en exécution de la même 

disposition de la loi de l'État d'exécution (l'État dans lequel le jugement est demandé). Où, il arrive que la 

sentence arbitrale internationale ait été annulée par les tribunaux de l’État du siège, alors que la même sentence 

a été reconnue et ordonnée par les tribunaux de l’État chargé de l’exécution, nonobstant la protection aux 

tribunaux de l’État chargé de l’exécution, de l’annulation de la sentence arbitrale international dans l'État du 

siège. Pour cet auteur, la solution idéale - au niveau international - consistait à mettre en place un organe unique 

de contrôle international pour exercer un contrôle juridictionnel sur toutes les sentences arbitrales international, 

son unique autorité est de déclarer la nullité ou la reconnaître de la sentence arbitrale international, à condition 

que soient ses décisions obligatoires dans tous les États parties ou rejoins à la Convention qui l’instituant314. Au 

niveau national, l'auteur estime qu'il est nécessaire d'éliminer toute recours de nullité visant la sentence arbitrale 

internationale315, et de conserver un contrôle juridictionnel unique exercé sur ce type de sentences arbitrales, le 

demande de l'ordonnance d’exécution qu’elle se présente à la juridiction de l'État requérant l’exécution sur son 

territoire316. 

L’auteur susmentionné ci-dessus a indiqué que la proposition qu’il avait appelée en faveur de la 

résolution de l’action de l’annulation, avait déjà été adoptée dans un certain nombre de pays, tels que la Suisse 

et la Belgique. En Suisse, l’action de l’annulation de la sentence arbitrale internationale a été annulée 

conformément aux règles de l'arbitrage international prévues par la loi fédérale sur le droit international privé317 

de 1987 (articles 176 à 194) 318 La Belgique a ensuite poursuivi la Suisse à cet égard, où le recours de la nullité de la 

sentence arbitrale international en Belgique a été abrogé au titre de l’article 1718 de la loi belge sur la 

                                                           

313 Philippe Fouchard, La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine, Rev. 

Arb., 1997, p. 329 et suiv. Cité par : 

.51، ص4111القاهرة،  –حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية   

314 Philippe Fouchard, ibid, p. 350.  

315 L’écrivain Philip Fuchard est l’un des principaux écrivains français de l’arbitrage en matière d’arbitrage et sa thèse 

de doctorat, qu’il a soutenu le 14/05/1963 à l’Université de Dijon, devrait susciter un grand intérêt : "L'arbitrage 

commercial international". 

316 Philippe Fouchard, La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine, op. 

cit., p. 351. 

317 L’article 192/1 du loi fédérale sur le droit international privé prévoit que : « Si les deux parties n’ont ni domicile, ni 

résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention 

d’arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral ; elles peuvent 

aussi n’exclure le recours que pour l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’art. 190, al. 2 ». 

318 Jan Paulsson, Arbitrage international et voies de recours : la Cour Suprême de Suède dans le sillage des solutions 

belge et helvétique, JDI 1990, p. 589. 
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magistrature319 depuis 1985320. La justification la plus importante de l'annulation de l’action de l'annulation de la 

sentence arbitrale internationale de ces États était l'inutilité de la compétence de l'État des lieux pour contester 

la nullité de la sentence arbitrale internationale tant que cette sentence ne serait pas exécutée sur son territoire, 

ajoutant aussi l'inutilité de juger l'invalidité de la sentence arbitrale internationale et son annulation dans l'État 

de siège, alors que cette sentence peut n'avoir aucun effet dans l'État d'exécution! 

Alors, nous nous demandons : est-il possible d’annuler l’action en nullité même pour la sentence 

arbitrale national, de sauvegarder uniquement la demande de la ratification et l’ordre d’exécution ? Nous 

pensons que la réponse à cette question doit être positive, et qu’il est possible d’unifier le contrôle juridictionnel 

exercé tant sur la sentence arbitrale nationale qu’internationale, en supprimant l’action en nullité et en limitant 

ce contrôle à la demande de ratification. Notre proposition risque de ne pas être largement soutenue par les 

auteurs dans le domaine de l'arbitrage, car le contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale par le biais de la 

nullité représente une "solution fixe" dans la plupart des systèmes juridiques, comme l'indique par exemple 

Mme Hafitha Al-Haddad, qui appelle certains juristes - en particulier Philip Fouchard – qui avaient déjà proposé 

de limiter le contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale à la procédure de l'ordre d'exécuter n'est qu'une 

offre difficile à convaincre les législateurs nationaux, mais cela n'empêche pas de la considère le début d'exiger 

un changement législatif susceptible de se produire à l'avenir321. 

Sans aucun doute, l'adoption du principe de l’unification du contrôle juridictionnel de la sentence 

arbitrale exige que le juge de ratification reçoive le même pouvoir que le juge de nullité face à la sentence 

arbitrale, en particulier la vérification de l'absence de causes de nullité. Cela a été déjà fait par le législateur 

émirien, l'article 55/2 de la loi émirienne de l’arbitrage l’indiqué expressément. Il en découle que, dans 

l'hypothèse où le contrôle juridictionnel serait limité à la procédure de ratification de la sentence arbitrale, le 

tribunal de ratification doit se charger de vérifier que la sentence est exempte de toute raison de nullité, s'il est 

le cas, il doit reconnaitre la sentence arbitrale et accepte sa ratification et ordonne son exécution. S'il a été 

prouvé le contraire que la sentence arbitrale contenue l'un des causes de nullité, il devait alors décider la nullité 

de la sentence et refuser de la ratifier. 

L’article 52 de la loi émirienne de l’arbitrage dispose que la sentence arbitrale à l’autorité de la chose 

jugée, tandis que l’article 53 de ladite loi n’accepte le recours ni l’appel que par le biais d’une affaire en 

annulation dans laquelle le condamné doit invoquer l’un des causes de nullité. Ce même article a mentionné que 

le pouvoir du contrôle juridictionnel du tribunal de nullité est limité aux causes de nullité énumérés dans la loi. En 

ce qui concerne la demande de ratification de la sentence arbitrale, l’article 55/2 de la loi émirienne de l’arbitrage 

dispose que le Président de la Cour d’appel ou l’un de ses juges nommés doivent approuver la demande et 

ordonner l’exécution de la sentence dès lors qu’il est établi qu’aucune cause de nullité n’existe dans la sentence 

arbitrale. Aussi longtemps que l'étendue du contrôle juridictionnel dans l’action de l’annulation de la sentence 

arbitrale et la demande de ratification de celle-ci, est unique, alors pourquoi ce double contrôle de la sentence 

                                                           

319 L’article 1718 du code judiciaire belge prévoit que : « Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la 

convention d'arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d'une sentence arbitrale 

lorsqu'aucune d'elles n'est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence 

habituelle en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique, son siège statutaire, son principal établissement 

ou une succursale ». 

320 Jean-Matthieu Jonet, La réforme du droit belge de l’arbitrage : une nouvelle transposition de la loi type de la 

commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Yvon Blais, 2015. 

321 .643حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدة، مرجع سابق، ص   



 

 

 9102 وليوزي 46دد ــالع

165 

arbitrale ! Cette double censure ne contredit pas avec les impératifs de rapidité et de confidentialité de 

l'arbitrage ! 

Sur la base de ce qui précède, nous nous demandons : l’action en nullité peut-elle être intégrée à la 

demande de ratification (I) ? Est-il possible de fusionner les pouvoirs du tribunal de nullité avec ceux du tribunal 

de ratification (II) ? 

I- la possibilité de fusionner la procédure de nullité dans la demande de ratification 

Selon l'article 53 de la loi émirienne de l’arbitrage, si le but est de faire objection à la sentence arbitrale, 

la partie mécontente doit former un recours contre cette décision devant la cour d'appel, et prouver que l'un des 

causes de nullité prévus dans cet article est existé pour obtenir un arrêt de la cour prononçant la nullité de la 

sentence322. En ce qui concerne la ratification de la sentence arbitrale, l’article 55 de ladite loi dispose que la 

partie bénéficiaire qui vaut exécuter le sentence arbitrale doit formuler une demande de ratification et le 

déposer au président de la cour d’appel, à condition qu’un nombre des pièces spécifiées dans ledit article lui 

soient annexées. Si la sentence arbitrale est jugée conforme à toutes les exigences de la loi et ne contenue 

aucune cause de nullité, le juge décide de ratifier la décision et en a ordonné l’exécution323. 

Puisque notre principale proposition dans cette étude est d’unifier le contrôle juridictionnel de la 

sentence arbitrale, en limitant ce contrôle à la procédure de ratification de la sentence arbitrale, nous 

présentons ci-dessous notre conception du mécanisme de fusion de l’action de nullité dans la demande de 

ratification (A), et puis nous expliquerons certaines conséquences attendues de cette intégration procédurale 

(B). 

A) le mécanisme permettant d'intégrer l'action en annulation dans la demande de ratification 

La perception de la mise en œuvre de notre proposition de fusion de la procédure d'annulation d'une 

sentence arbitrale en une demande de ratification n'est pas facile, néanmoins il existe certains éléments qui 

peuvent faciliter la mise en œuvre de cette proposition sur le terrain, notamment l'unité de l'autorité judiciaire 

compétente chargée de statuer l'annulation de la sentence arbitrale et sa ratification. Ici, nous pensons à la cour 

d’appel fédérale ou locale agréée par les parties ou relevant de la compétence de l’arbitrage, ainsi que le 

stipulent les articles 53/1 et 55/1 au sens de l’article 1 de la loi émirienne de l’arbitrage. En fait, la fusion de l’action 

d'annulation de la sentence arbitrale dans la requête de ratification requiert l'examen de la possibilité d'annuler 

ladite action et de la transformer en une forme de défense déposée par le condamné qui refuse l'exécution 

volontaire de la sentence, lorsque la demande de ratification de cette sentence est présentée par la partie 

bénéficiaire (i). A condition que cette demande transforme d’une requête à une demande déposée 

conformément à la procédure habituelle de l’action (ii). 

i) Annuler l'action en nullité et la limiter au moyen de défense dans l’action de ratification 

L’action en nullité de la sentence arbitrale soulève de nombreux problèmes. D'une part, la question 

suivante se pose : l'action en nullité de la sentence arbitrale est-elle une action ou un recours contre un jugement 

? En fait, de nombreux juristes considèrent que l'affaire introduite par le condamné demandant la nullité de la 

sentence arbitrale, est une action préliminaire engagée conformément aux procédures habituelles devant la 

juridiction compétente324. Cependant, nous demandons : Comment l'affaire est-elle introduite et portée 

                                                           

322 ، 4111مصر،  –ة في قانون التحكيم المصري والمقارن، دار النهضة العربية، القاهرة عيد محمد القصاص، حكم التحكيم: دراسة تحليلي 

.493ص  

323 Cass. Com. Dubai, Arrêt n. 225, 2005, 10/12/2005. 

324 د، ؛ حفيظة السيد الحدا616، ص6551مصر،  –أحمد شرف الدين، سلطة القاضي المصري إزاء أحكام التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة  

؛ إبراهيم 54، ص6551مصر،  –الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية 

.3، ص4161، 4مصر، ط –أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة   
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directement devant la juridiction d'appel325? Et comment se déroule la procédure si la cour qui statue l’action 

n'est pas habilité à étendre le litige faisant l'objet du procès avec toutes les demandes, défenses et preuves ?! Par 

conséquent, certains auteurs soutiennent - et nous les soutenons - que la bonne qualification de "l’action en 

nullité" est qu'elle est "un recours", et non comme son nom l'indique "une action préliminaire"326. 

Si la demande d'invalidité est appelée une action en justice, elle est en effet un appel contre la sentence 

arbitrale, mais s'agit-il d'un appel ordinaire ou extraordinaire ? Les dispositions du code de procédure civile des 

Émirats arabes unis a organisé des moyens de contester les décisions de justice, ils sont énoncés aux articles 150 

à 188 de ladite loi, qu'il s'agisse de moyens de recours ordinaires tels que l’appel ou de recours extraordinaire tels 

que le recours en cassation et l'interception327. Quant à l’action d'annulation, elle n’est pas mentionnée parmi 

des voies de recours organisées par le législateur émirien dans le Code de procédure civile, ordinaires ou 

extraordinaires. Par conséquent, à notre avis, l’action d'annulation ne peut pas être considéré comme un recours 

ordinaire ou extraordinaire, il s'agit d'un moyen de recours inhabituelle et intru à l'organisation juridique des 

moyens de recours contre les décisions judicaires, alors pensons à la rejeter concernant les sentences arbitrales ! 

D’autre part, le regard de la loi sur l’arbitrage émise par les EAU, à la sentence arbitrale comme un 

jugement définitif qui n’est soumis à aucune recours, puis retirer de ce principe et soumettre ladite sentence à 

un moyen de recours exceptionnel, "l’action en nullité", cela implique, à notre avis, un non-respect de volonté 

présumé des parties qui ont eu recours à l'arbitrage uniquement pour éviter les juridictions de tous ses 

avantages et inconvénients. Par conséquent, nous estimons que le respect de la volonté présumée des parties à 

l'arbitrage 328nous oblige à réexaminer l’action en nullité, et préposer peut-être la rejeter ! 

Sachant que la volonté présumée des parties de l’arbitrage joue un rôle important et efficace dans la 

procédure de l’arbitrage. Ce rôle est reconnu dans toutes les législations nationales et les conventions 

internationales relatives à l'arbitrage. Le respect de cette volonté exige la reconnaissance de la sentence 

arbitrale, de son inhabilité à contester par tout moyen de recours ordinaire ou extraordinaire, et même pas 

exceptionnel ou inhabituel, y compris l’action en nullité. Au cas où la sentence arbitrale serait contraire à l'ordre 

public, nous estimons qu'une telle infraction doit être considérée comme un obstacle à l’exécution de la 

sentence arbitrale nationale et internationale. La haute cour fédérale a déclaré dans l'un de ses arrêts : "Le rôle 

de la cour (la Cour de ratification) se limite à vérifier que l'exécution de la sentence arbitrale ne fait pas obstacle 

à la loi d'arbitrage et au respect du principe de la confrontation des parties dans le litige. Elle ne doit pas être 

contraire à un jugement précédemment émis entre Les mêmes parties et dans le même sujet, et son objet dont il 

a statué n'est pas contraire à l'ordre public et à l'éthique329. 

Compte tenu de ce qui précède, il serait logique de proposer l'annulation de l’action en nullité de la 

sentence arbitrale, et de limiter le contrôle juridictionnel exercé sur la sentence arbitrale à la procédure de 

ratification, à condition que la solution alternative soit une demande de nullité de la sentence présentant sous 

forme un moyen de défense contre la demande ou l’action de ratification. Et confirmant l'applicabilité de cette 

proposition, le législateur émirien déclare que la contestation de l'invalidation de la sentence arbitrale peut être 

formée soit par une action en nullité intentée par le condamné devant la cour d'appel soit par une défense 

contre la demande de ratification présentée par la partie bénéficiaire à la même cour. L'article 53/1 de la loi 

                                                           

325 L’article  94/6 la loi émirienne de l’arbitrage. 

326 ؛ أحمد علي السيد خليل، مدى إمكانية 411، ص6551مصر،  –علي سالم إبراهيم، والية القضاء على التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة  

.995تعايش التحكيم والطعن معًا، مرجع سابق، ص  

327 ، 4اإلمارات العربية المتحدة، ط  –امعة، الشارقة أحمد صدقي محمود، قواعد المرافعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مكتبة الج 

وما بعد. 415، ص4119  

328 .91حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدة، مرجع سابق، ص   

329 Haute Fédé. Abu Dhabi, Arrêt n. 92, 25, 08/06/2003. 
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émirienne de l’arbitrage dispose : "Une opposition à une sentence arbitrale ne peut être acceptée que par une 

demande en nullité adressée à la juridiction (la cour d'appel) ou lors de l'examen de la demande de ratification 

de la sentence...". 

ii) soumettre une demande de ratification de la forme d'un procès au lieu d'une pétition 

Aux termes de l'article 53/1 de la loi émirienne de l’arbitrage, l'action en nullité de la sentence arbitrale 

est susceptible de recours devant la Cour d'appel, tandis que l'article 55/1 prévoit que la demande de ratification 

de la sentence doit être soumise au président de la Cour d'appel. Le dépôt de la demande de ratification est 

censé être effectué conformément aux procédures habituelles de dépôt d’une action ordinaire ou aux 

procédures relatives aux ordres sur requêtes prévus aux articles 140 à 142 du code de procédure civile des 

Émirats arabes unis ? En fait, si nous analysons le texte de l'article 55/1 de la loi émirienne de l’arbitrage, nous 

concluons que la demande de ratification de la sentence arbitrale doit être présentée sous la forme d'une 

requête et non d'une action, pour les raisons suivantes : 

1. L'article 55/1 de la loi émirienne de l’arbitrage stipule expressément que la demande de ratification d'une 

sentence arbitrale doit être soumise au président de la cour d'appel et non à la cour d'appel entier, ce qui est 

conforme aux dispositions de l'article 140/1 du code de procédure civile des Émirats arabes unis, qui prévoit que 

la requête doit être soumise au juge Si le tribunal est composé d'un juge individuel, ou au président du tribunal 

s'il comprend plus d'un juge, ce qui est le cas de la Cour d'appel. 

2. Conformément à l'article 55/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, le président de la cour d'appel ou l’un de ses 

juges doivent approuver la sentence arbitrale, ce qui signifie que la ratification n'est pas prononcée par un arrêt 

rendu par la cour d'appel entier, et après la tenue de délibération formel. Cela ne fait aucun doute que ces 

dispositions sont conformes au contenu de l'article 140/2 du Code de procédure civile des Émirats arabes unis, 

qui prévoit que l'ordonnance sur requête doit être rendue par le juge ou le président du tribunal, selon le cas. 

3. Conformément à l'article 57 de la loi émirienne de l’arbitrage, la décision de la cour ordonnant l'exécution de la 

sentence arbitrale ou son refus de l'exécuter, accepte grief devant la cour elle-même, conformément à l'article 

141 du Code de procédure civile des Émirats arabes unis, qui permet le grief contre l’ordonnance sur une requête 

émis par le tribunal compétent, que l’ordonnance ait été rendue en faveur ou non330. 

Malgré tout ce qui précède, nous estimons que la demande de ratification de la sentence arbitrale sous 

la forme d’une requête est critiquable. Si nous nous référons à l’article 55/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, 

nous constatons que le président de la Cour d’appel qui reçoit la demande de la ratification de la sentence 

arbitrale, doit ratifier la sentence arbitrale et ordonner son exécution, "sauf s’il constate qu’il existe un ou 

plusieurs causes de nullité dans la sentence arbitrale fondés sur la preuve de l’un des cas mentionnés à l’aléna 1 

de l’article (53) de cette loi". Bien entendu, les cas visés ici sont les causes de la nullité énumérée exclusivement 

dans la loi. Néanmoins, nous nous demandons : Comment le président de la Cour d’appel ou l’un de ses juges 

peut-il s’assurer seul que l’un des causes de nullité de la sentence a été prouvé, sans le reste des membres de la 

Cour et sans audience formelle ? En revanche, les causes de nullité de la sentence arbitrale elles-mêmes lorsque 

                                                           

330 L’arrêt rendu en appel contre l’ordonnance de la Cour d'appel sur la ratification de la sentence arbitrale, est-il rendu 

absolu ou susceptible de recours ? En fait, la loi émirienne de l'arbitrage est restée muet sur cette question, et si nous 

revenons aux dispositions du Code de procédure civile des Émirats arabes unis, nous constatons que l'article 141/4 

prévoit que la décision rendue en grief contre l’ordonnance de du tribunal sur une requête, qu’il s’agit l’admission, la 

modification ou l'abrogation de l’ordonnance, est susceptible de recours par un moyen de recours ordinaire. Cette 

solution ne peut pas être applicable à l’arrêt de ma cour d'appel contre l'ordonnance rendue en ce qui concerne la 

ratification de la sentence arbitrale, car celle-ci est rendue par la Cour d'appel et non par le Tribunal de première 

instance, et il est donc probable que la décision en question n'est soumise à aucune recours. 
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font l’objet de l’action en nullité de la sentence arbitrale, doivent être entendus par la Cour d’appel entier. N'est-

ce pas une grande contradiction ! 

Pour ces raisons, nous suggérons que la demande de la ratification de la sentence arbitrale soit déposée 

sous forme d'une action statuée promptement par la cour d’appel. Il y a en effet de nombreux points appuient 

cette proposition : 

1. Notre proposition consistant à L’annulation de l’action en nullité et limitant le contrôle juridictionnel exercé sur 

la sentence arbitrale, ne peut être mis en offre qu'en transférant la forme de la procédure de ratification de la 

sentence d'une requête à une action. Cela permettra à la cour d'appel dans son ensemble d’examiner la 

sentence, de permettre au défendeur de présenter ses arguments et de vérifier que la sentence est exempte de 

tous les causes de nullité prévues par la loi. 

2. Si la sentence arbitrale à exécuter est étrangère, la demande de sa ratification doit être présentée sous la 

forme d'une action conformément aux dispositions du code de procédure civile des Émirats arabes unis de 1992. 

Les articles 235 et 236 de ladite loi stipulent que la demande d'exécution de la sentence arbitrale étrangère doit 

être soumise à la juridiction compétente (le tribunal de grand instant) conformément à la procédure normale de 

l’action, cela ne fait aucun doute que notre proposition contribuera à l’unification de la forme de la demande de 

ratification ou à la reconnaissance de la sentence arbitrale nationale et étrangère. 

3. La Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, 

dans son troisième article en particulier, stipule qu'il n'est pas permis d'imposer des conditions plus strictes ni 

des frais plus élevés pour la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère que ceux 

applicables à la sentence arbitrale nationale. Cela exige au législateur émirien d’unifier le traitement entre la 

sentence arbitrale nationale et la sentence arbitrale étrangère, de sorte que la demande de ratification des deux 

types de sentences soit déposée sous la forme d’une action. 

Par conséquent, de notre point de vue, la demande de ratification de la sentence arbitrale doit être 

soumise à la cour d'appel selon la procédure ordinaire d’une action. Et après le dépôt de l’action de la ratification 

de la sentence et l’annoncée à la personne condamnée, celle-ci peut présenter une défense de l'annulation de la 

sentence et demander à la cour de rendre la décision en refusant la rectification, après avoir approuvé que la 

sentence est entachée à l'une des causes de nullité énumérés dans la loi. Le délai de 24 heures imposé par 

l'article 140/2 du code de procédure civile au juge qui statue sur la requête qui lui est soumise331, ne suffit pas 

pour statuer sur la demande de ratification de la sentence arbitrale si celle-ci reste sous forme de requête. À 

notre avis, le législateur émirien doit prévoir explicitement que la cour d'appel devant laquelle l’action de la 

ratification de la sentence, est tenue à statuer rapidement sur cette affaire dans un délai déterminé, pendant une 

période maximale de quatre-vingt-dix jours, compte tenu de l'urgence de régler les litiges comme l'un des piliers 

les plus importants de l'institution Arbitrage332. 

B) les résultats de la fusion de la procédure d'annulation dans la demande de ratification 

En cas d’adoption de notre proposition d’annuler l’action en nullité et de limiter le contrôle juridictionnel 

exercé sur la sentence arbitrale à la seule action de ratification ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale 

                                                           

331 Cet article stipule que : "Le juge ou le chef du département doit, selon le cas, donner son ordre par écrit sur l'un 

des exemplaires de la requête du lendemain au plus de sa présentation, et il n’est pas tenu de motiver son ordre s'il 

n'est pas contraire à un ordre déjà émis ...". 

332 Le Code de procédure civile émirien a déjà imposé une telle obligation à la cour statuant le litige contre un juge. 

Par exemple, l’article 199 du ledit Code dispose : "La cour statue rapidement, et accepte le différend après avoir 

entendu le demandeur ou son représentant, le juge ou le poursuivant, selon le cas, par lui-même ou par un agent de 

justice, et les déclarations du procureur, s'il intervient dans l'affaire". 
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et de son exécution, il en découle la levée de la gêne qui contredit avec les fondements de l’arbitrage. En 

d'autres termes, la fusion de l'action en nullité dans l’action de la ratification de la sentence aura de nombreux 

résultats positifs pour l'institution de l'arbitrage, le plus important étant l'absence de la nécessité de demander 

la suspension de l'exécution de la sentence arbitrale pendant le déroulement de la procédure de l’action en 

nullité (i), et l’inaptitude de la renonciation de l’action Mentionné (ii). 

i) la non-nécessité de demander la suspension de l’exécution de la sentence arbitrale 

On se pose souvent la question de savoir si le dépôt de l’action en nullité de la sentence arbitrale devrait 

entraîner la suspension de cette sentence, ce que l'on entend sans doute comme un moyen d’aider le condamné 

à tergiverser dans l'exécution de la sentence, en prenant cet acte comme moyen d'atteindre son objectif, même 

lorsqu'il n'y avait aucune cause de nullité à prétendre contre la sentence visée. La loi type de la CNUDCI (la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international) sur l’arbitrage de 1985, modifiée en 2006, 

a toujours été un choix favori des législateurs nationaux qui ont la volonté de mettre à jour le règlement national 

d’arbitrage. Il est important de connaître la position de ladite loi sur la question de la suspension de l’arbitrage. 

Elle a adopté une règle selon laquelle la demande en nullité de la sentence arbitrale n’est pas suspendue, 

néanmoins le tribunal compétent peut décider de suspendre l’exécution de la sentence pour une période 

déterminée s’il le juge nécessaire et à la demande de l’une des parties333. 

Cette position législative de la CNUDCI a été adoptée littéralement dans de nombreuses lois et règles 

d'arbitrage nationales. Par exemple, le Code de procédure civil français ne permet pas l'exécution d'une 

sentence arbitrale durant la période de l'exercice du droit de former un recours en nullité ou en annulation, et 

l’action en nullité n’entraîne pas la suspension de l’exécution de la sentence. Toutefois, le tribunal compétent 

peut décider de suspendre l'exécution de la sentence arbitrale pour une période déterminée à la demande de la 

partie intéressée, comme le prévoient les articles 1496 et 1497 de ladite loi. Tel est c le cas de la plupart des lois 

arabes sur l'arbitrage, en particulier la loi égyptienne334 et la loi syrienne335, où une position juridique unifiée a été 

adoptée concernant la question de la suspension de l’exécution de la sentence arbitrale. Dans ces lois, il a été 

décidé de ne pas permettre l’exécution de la sentence arbitrale avant la date d'expiration de l’action en nullité. 

Toutefois, le tribunal compétent peut ordonner la suspension de l'exécution de la sentence à la demande du 

demandeur en nullité lorsque sa requête est fondée sur des motifs graves. 

En ce qui concerne la position de la loi sur l'arbitrage émise par les EAU sur la question de la suspension 

de la sentence arbitrale, elle est très proche de celle de la loi modifiée de 2006 de la CNUDCI sur l'arbitrage, ainsi 

que de nombreuses lois nationales d'arbitrage, où la règle générale sait : "Le recours en nullité ne suspend 

l’exécution de la sentence arbitrale". Toutefois, cette loi a permis au demandeur de nullité de demander la 

suspension de l'exécution de la sentence dans l’action en nullité ou du déroulement de la procédure de cette 

action. La cour d'appel qui statue sur l’action en nullité, a été autorisée à répondre à la demande de suspension 

de l'exécution lorsqu'il a été établi que la demande était fondée sur des motifs sérieux. Cela a été confirmé par 

l'article 56/1 de la loi émirienne de l’arbitrage qui prévoit : "L’action en nullité n'entraîne pas la suspension de 

l'exécution de la sentence arbitrale. Toutefois, le tribunal qui statue sur l'annulation de la sentence peut 

ordonner la suspension de l'exécution à la demande de l'une des parties si la demande était basée sur des 

raisons sérieuses". 

En vertu de l'article 56/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, la cour d'appel doit statuer sur la demande de 

suspension de la sentence arbitrale dans les quinze jours, à compter de la date de la première audience de 

l’action. Et Selon l’article 56/3 de ladite loi, la cour d’appel peut, en cas d’accepter une demande de suspension 

de l’exécution, ordonner au demandeur de nullité de fournir une caution ou une garantie financière. Que la 

                                                           

333 L’article 35/2 de la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage de 1985, modifiée en 2006. 

334 L’article 57 et 58/1 de la loi égyptienne de l'arbitrage de 1994. 

335 L’article 55 et 56/1 de la loi syrienne de l'arbitrage de 2008. 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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décision soit prise par ladite juridiction d’accepter ou de rejeter la demande, le demandeur peut faire grief de la 

décision devant la même juridiction dans les 30 jours suivant le jour de l'annoncement de la décision. 

Et ici nous nous demandons : Pourquoi toute cette complexité dans les procédures ? Ces dispositions 

n’aideraient-elles pas le condamné à remettre à plus tard l’exécution de la sentence ? Ces dispositions ne font 

pas opposition avec les impératifs de rapidité de l'arbitrage et avec la volonté présumée des parties. Par 

conséquent, si l’on facilite les procédures en limitant le contrôle juridictionnel exercé sur la sentence arbitrale à 

une seule procédure, il s’agit d’une action de ratification ou de reconnaissance de la sentence, nous n’avions plus 

besoin de demander la suspension de l’exécution de la sentence arbitrale. En particulier lorsque le tribunal saisi 

est la même de la ratification ou la reconnaissance de la sentence arbitrale. 

ii) L'inutilité de renoncer à la demande d'invalidité de la sentence arbitrale 

La question qui se pose souvent est de savoir dans quelle mesure il est possible de renoncer au droit de 

former un recours de nullité d’une sentence arbitrale avant ou après l’émission de celle-ci. En fait, la loi modifiée 

de la CNUDCI sur l’arbitrage de 2006 ne traitait pas de cette question. Si nous revenons aux textes des lois 

nationales sur l’arbitrage, nous trouvons que certaines d’elles permettent la renonciation du droit de déposer 

l’action de nullité même avant l’émission de la sentence, mais ces lois limitent le droit à une telle renonciation 

aux personnes qui n’ont pas de domicile ni de résidence dans le pays concerné, par exemple le droit suisse336, le 

droit suédois337 et le droit tunisien338. 

Si nous nous interrogeons sur la position du droit français, nous constatons qu'il existe une différence 

de traitement entre la sentence arbitrale nationale et la sentence arbitrale étrangère. Il a été décidé d'interdire la 

renonciation au droit de former un recours de nullité de la sentence arbitrale nationale, que cette renonciation 

ait été obtenue avant ou après la sentence. L’article 1491 du code de procédure civile français a statué que toute 

sentence arbitrale national acceptait un recours en annulation, et qu'aucun accord ou condition contraire n'était 

pris en compte339. En revanche, et conformément à l'article 1522 du code de procédure civile français, les parties 

à l'arbitrage peuvent à tout moment convenir de renoncer expressément à la contestation de l'annulation de la 

sentence arbitrale internationale340. 

Il existe d’autres lois nationales sur l’arbitrage qui interdisent la renonciation à la nullité avant 

l’attribution de la sentence, une telle renonciation devrait être considéré comme nul et non avenu pour violation 

de l’ordre public, faute de quoi la renonciation du recours en annulation signifie la renonciation du recours 

contre des fautes imprévisibles dans la sentence341. Au sens contraire, cela est permis après le prononcèrent de 

la sentence, conformément au principe selon lequel "il n'est pas permis de disposer du droit avant qu'il ne se 

produise, et il est permis par la suite". Parmi les lois nationales de l’arbitrage qui ont adopté cette tendance, on 

                                                           

336 L’article 192/1 de la loi international privé fédéral suisse de 2019. Noter que cet article autorise la renonciation à la 

nullité dans la convention d'arbitrage et avant la prononciation de la sentence, uniquement à ceux qui n'ont pas de 

domicile, de résidence ou d'entreprise commerciale en Suisse. 

337 L’article 51 de la loi suédoise de l'arbitrage de 1999. 

338 L’article 78/6 de la loi tunisienne de l'arbitrage de 1993. 

339 L’article 1491 du Code de procédure civil prévoit que : « La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en 

annulation… Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». 

340 L’article 1522 du Code de procédure civil prévoit que : « Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment 

renoncer expressément au recours en annulation ». 

341 .669حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدة، مرجع سابق، ص   
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cite la loi égyptienne342 et la loi syrienne343, ainsi que la loi des Émirats arabes unis. L'article 54/5 de la loi 

émirienne de l’arbitrage dispose : "L’action en nullité reste acceptable si le demandeur a renoncé à son droit de 

la lever avant la sentence." En général, la renonciation de l’action en nullité doit être explicite. Toutefois, la 

renonciation implicite à la nullité est admise, spécialement celle qui peut être déduite de l’exécution volontaire 

de la sentence arbitrale344, ou de l’expiration de la date de la demande en nullité sans prendre aucune action. 

Mais que se passe-t-il si la sentence arbitrale était contraire à l'ordre public qui protège l'intérêt public, 

et si le condamné a déjà renoncé à la demande de nullité, ce practice protège-t-il la sentence de la nullité et, par 

conséquent, la cour d'appel doit-elle approuver la demande de ratification et ordonner l’exécution ? Nous ne 

croyons pas. À notre avis, la sentence arbitrale qui exempte de nullité en cas de renonciation à la demande de 

nullité par le condamné, n’est que celle exempte de violation de l’ordre public, ou qui inclut une violation de 

l’ordre public, mais qui protège les intérêts privés de la personne. En revanche, si la sentence arbitrale comporte 

une violation de l’ordre public de l’intérêt public, par exemple une sentence arbitrale sur un litige relatif à des 

dettes résultant d’un trafic de drogue, une telle sentence n’est jamais exempte de nullité et reste irrectifiable et 

inexécutable. 

En conclusion, nous adoptons la position du législateur français en ce qui concerne la sentence arbitrale 

nationale, et nous proposons l’application de cette solution à toutes les sentences arbitrales nationales et 

internationales, à savoir la nullité de tout accord ou déclaration de renonciation au droit de former un recours en 

nullité, que ce soit avant ou après la sentence. A notre avis, il n’est pas acceptable de fortifier la sentence 

arbitrale des causes de nullité, qui sont pour la plupart liées d’ordre public, cela est juste en cas de maintien de 

l’action en nullité. Toutefois, si notre proposition visant à annuler l’action en nullité de la sentence est adoptée et 

si la détention des causes de la nullité de la sentence devient un moyen de défense en répondant à l’action de 

rectification, il ne sera pas nécessaire de continuer de penser à la renonciation à l’action en nullité, et la 

controverse about la validité ou l’invalidité de la renonciation de la nullité faite avant ou après la prononciation 

de la sentence, sera sûrement close. 

II- la possibilité de fusionner les pouvoirs de la cour de nullité avec ceux de la cour de ratification 

La majorité des lois nationales sur l'arbitrage reconnaissent que la sentence arbitrale est un jugement 

absolu345 et n'accepte pas de recours. Mais comme l'arbitre est un humain et non infaillible, lesdites lois a permis 

d’exercer un moyen de recours exceptionnel contre la sentence arbitrale, à savoir "l’action en nullité". L’objet du 

contrôle juridictionnel est de vérifier uniquement l’existence des causes de nullité précisés dans la loi ; il est 

interdit au tribunal de traiter de l’objet du litige dans lequel la sentence arbitrale a été statué346. En outre, la 

sentence arbitrale dispose de l'autorité de la chose jugé et jouit du même pouvoir exécutif que s'il s'agissait d'un 

jugement judiciaire. La personne condamnée doit donc l'exécuter immédiatement, mais si cette dernière refuse 

                                                           

342 L’article 54/1 de la loi égyptienne de l'arbitrage de 1994. 

343 L’article 51/1 de la loi syrienne de l'arbitrage de 2008. 

344 Cass. Civ. Dubai, Recours n. 121, 2008, 01/06/2008. 

345 Un jugement ou un arrêt absolu est la décision qui statue les demandes de fond, en partie ou dans l’affaire soulevée 

au cours du différend, qu’elles soient objectives en tant que la nomination du contrat, ou procédurales comme la 

compétence du tribunal de l’affaire. Tandis que le jugement non absolu est la décision formulée dans les demandes 

temporaires poursuivre ou atteindre l'adversité. 

؛ فتحي 961، ص4111مصر،  –المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية  انظر بهذا المعنى: أحمد أبو الوفا، نظرية األحكام في قانون المرافعات، دار

 -ة والي، الوسيط في قانون القضاء المدني: قانون المرافعات المدنية والتجارية وأهّم التشريعات المكملة له، دار النهضة العربية، القاهر

.115، 6591مصر،   

346 Cass. Com. Dubai, Recours n. 653, 2013, 21/12/2014. 
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de l'exécuter volontairement, cela obliger l’autre partie à demander l’exécution forcée. Étant donné que le 

tribunal arbitral qui rend la sentence arbitrale est exclu de "l'épée" de l'autorité publique, la sentence arbitrale 

ne sera exécutoire qu'après avoir été ratifiée par le tribunal compétent et ordonnée d'être exécutée. La raison 

de l’inexécutabilité de la sentence arbitrale est qu’elle n’est pas émise par une autorité judiciaire générale, mais 

par une autorité judiciaire privée qui n’a pas le pouvoir d’ordonner l’autorité publique d’exécuter son jugement 

ou sa sentence sur les biens du condamné347. 

Cependant, du fait du double contrôle juridictionnel exercé par le tribunal de nullité et le tribunal de 

ratification, l'arbitrage perd son efficacité en tant que moyen de résolution des litiges, car la simple existence 

d'un moyen de contester la sentence arbitrale signifie l'instabilité de la présomption qu'il est censé acquérir dès 

sa prononciation. Cela serait contraire au but fondamental du recours à l'arbitrage, à savoir la rapidité du 

règlement du différend et le retour des parties à ses relations normales. En conséquence, pour étudier la 

possibilité de fusionner les pouvoirs du tribunal de nullité avec ceux du tribunal de ratification, il faudrait 

commencer par tenter de déterminer les pouvoirs de ces tribunaux qu’ils disposent (A), et puis chercher la 

possibilité de confier à la juridiction de rectification les pouvoirs du tribunal de nullité (B). 

A) Déterminer les autorités des tribunaux de nullité et de ratification 

En vertu de l'article 53/1 de la loi émirienne de l’arbitrage, la cour d'appel est compétente pour statuer 

sur l’action en nullité de la sentence arbitrale, mais elle n’examine pas l'affaire au font tout entier, ses pouvoirs 

sont limités. Elle n’a droit de décider la nullité de la sentence que s'il est prouvé l’existence de l’une des causes 

de nullité énumérés dans ladite loi. Et en ce qui concerne la demande de ratification de la sentence, 

conformément à l'article 55 de la loi émirienne de l’arbitrage, le président de la cour d'appel ou un autre membre 

de la cour délégué par lui, l'examine et n'ordonne la ratification de la sentence que si toutes les conditions 

légales requises par la loi ont été remplies, et qu’il a été prouvé l’absence des causes de nullité dans la sentence 

arbitrale. 

Ce qui précède indique que les pouvoirs du tribunal de nullité et du tribunal de ratification sont étroits. Il 

sera donc important d'indiquer les autorités initialement bloquées à la fois du tribunal de nullité et du tribunal de 

ratification (i), avant de clarifier l'étendue du chevauchement des pouvoirs entre les deux tribunaux. 

i) les autorités qui sont bloquées des tribunaux de nullité et de ratification 

La cour d'appel compétent à l’action en nullité de la sentence arbitrale peut apparaitre comme une 

"juridiction de révision de la sentence arbitrale", mais elle n'est jamais une juridiction d’appel de jugements348. En 

d’autres termes, la cour d’appel ne statue pas l’affaire de nullité comme un second degré de contentieux, mais 

plutôt une nouvelle affaire, différente de celle de l’action arbitrale349. Le tribunal de nullité ne peut jamais 

réexaminer l'objet du litige pour lequel la sentence a été statuée. Contrairement au rôle du tribunal d'appel qui 

se prononce sur le jugement de la juridiction de première instance, le tribunal de la nullité est appelé à statuer 

sur la sentence arbitrale, et prononcer sa nullité ou son invalidité if elle constate l’une des causes de nullité 

prévues dans l’article 53 de la loi émirienne de l’arbitrage. Le tribunal de nullité ne sera pas autorisé à accepter 

des arguments et des preuves concernant l’objet du litige, ni à examiner la sentence arbitrale en ce qui concerne 

le bon jugement du tribunal arbitral quant à la preuve du cas et la validité des dispositions de la loi. Par 

conséquent, il ne peut pas prononcer la nullité de la sentence arbitrale du fait d’une interprétation erronée des 

clauses du contrat faisant l’objet du litige, ou de l’erreur dans l’appréciation des faits et de la preuve350. 

                                                           

347 .394، ص4111لبنان،  –حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت    

348 Cass. Civ. Cairo, Recours n. 7307, 76, 08/02/2007. 

349 .144، ص4111مصر،  –فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، اإلسكندرية    

350 .336، ص4111مصر،  -لمجيد، األسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، اإلسكندرية منير عبد ا   
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Malgré ce qui précède, certains auteurs voient, à juste titre, que le tribunal de nullité à tout pouvoir pour 

réexaminer tous les éléments du litige en termes de fait et de droit, et examiner aussi l'ensemble des demandes, 

moyens de défense, preuves et documents présentés devant le tribunal arbitral, afin de s'assurer de la non-

existence d’une des causes de nullité. Tels que l'invalidité de la convention d'arbitrage ou le dépassement du 

tribunal arbitral des limites de ladite convention ou la non-arbitrabilité du différend ou autre351. La Cour de 

cassation française a confirmé dans l'un de ses arrêts : "Le juge de nullité ne doit pas limiter son pouvoir 

d'enquêter qui s’étend sur tous les causes de fait et de droit, relatives aux vices énoncés à l'article 1502 du code 

de procédure civile, sans être lié par l'évaluation de la sentence arbitrale"352. 

En ce qui concerne la demande de ratification de la sentence arbitrale, le rôle du tribunal de ratification 

s'écarte peu du rôle joué par le tribunal de nullité de la sentence arbitrale, en particulier après que le législateur 

émirien a explicitement déclaré dans l'article 55/2 de la loi sur l'arbitrage, qu’une sentence ne peut être ratifiée 

que si elle est exempte de toute cause de nullité. En conséquence, le tribunal de ratification ne peut contrôler la 

sentence arbitrale au fond et sa conformité avec la loi, sauf en ce qui concerne l'ordre public353, et il ne peut 

introduire à l'évaluation des preuves présentées au tribunal arbitral par les parties, ni à la mesure dans laquelle la 

disposition est conforme à la loi. Étant donné que le tribunal de ratification n'a le droit d’examiner le litige 

comme une juridiction de recours ordinaire, il examine simplement dans quelle mesure la sentence arbitrale 

tenait compte des règles de l'ordre public354. La haute cour fédérale a noté dans un arrêt que : "Lorsque le 

tribunal ratifie une sentence arbitrale, il n’a pas à réexaminer l’affaire au fond et en droit"355. 

Par conséquent, l’action en nullité et la demande de ratification toutes les deux visent la sentence 

arbitrale en tant qu’un acte juridique356, et elles sont fondées sur une erreur de procédures et non sur une erreur 

d'évaluation, et les défauts que la personne condamnée peut contracter dans les deux formes procédurales sont 

basés sur les causes de nullité énumérées par le législateur émirien dans l’article 53 de la loi de l’arbitrage, de 

sorte qu'il n'est pas permis de les mesurer. Tout cela est pour empêcher le tribunal de nullité et le tribunal de 

ratification de réexaminer le litige d'arbitrage, et rassurer le respect du principe de l’autonomie de la volonté. 

Rappelant que les parties du litige n’ont conclu le contrat d'arbitrage que dans le but d’exclure les tribunaux 

ordinaires et de soumettre leur différend à l'arbitrage357. 

Il ne fait aucun doute que l'unification du contrôle juridictionnel exercé sur la sentence arbitrale, sa 

limitation dans l’action de ratification ou de reconnaissance de celle-ci, et la déclaration de la cour d'appel 

comme une juridiction compétente pour son examen, ne sont pas contraires au principe consistant à retenir le 

pouvoir de réexaminer litige au fond. La cour de ratification doit exercer un contrôle formel et apparent sur la 

sentence arbitrale. Elle doit s'assurer qu'il existe un accord valide d'arbitrage, que la sentence arbitrale a été 

rendue dans le cadre du ledit accord, et que la sentence respecte les données obligatoires spécifiées dans la loi 

sur l'arbitrage et ne viole pas l'ordre public et la moralité de l'État. 

                                                           

351 .144فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص   

352 Cass. Civ. Paris, 06/01/1987, JDI, 1987, 683, note B. Goldmen. 

353 ؛ 41/66/4113، تاريخ 4113لسنة  99؛ تمييز دبي، طعن تجاري رقم 46/16/4113، تاريخ 44لسنة  669االتحادية العليا، طعن مدني رقم  

.4111، تاريخ ؟؟؟ 4111لسنة  414تمييز دبي، طعن تجاري رقم   

354 Cass. Com. Dubai, Recours n. 270, 2008, 24/03/2009. 

355 Haute Fédé. Abu Dhabi, Recours n. 165, 1992, 28/11/1992. 

356 Cass. Imm. Dubai, Recours n. 513, 2015, 15/06/2016. 

357 .491، ص6559مصر،  –محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة    
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ii) L’intégration des autorités du tribunal de nullité et du tribunal de ratification 

Conformément aux dispositions de la loi émirienne de l’arbitrage, l’action en nullité de la sentence 

arbitrale est une action préliminaire intentée par la personne condamnée devant la cour d'appel, en demandant 

que la sentence soit déclarée nul vis-à-vis de l’autre partie, de manière à l'empêcher de demander la ratification 

de la sentence et l’ordonnance de l'exécuter. Le demandeur de nullité de la sentence doit s’appuyer sur une ou 

plusieurs causes de nullité qui sont prévues à l'article 53 de la loi sur l'arbitrage, et qui n’acceptent ni addition ni 

mesure358. Le tribunal compétent décide de l'affaire de manière positive ou négative, en fonction de la capacité 

du condamné à prouver ou non la cause de la nullité, et de sa condamnation de la validité des moyens de preuve. 

La demande de ratification de la sentence est une requête soumise à la Cour d'appel par la personne 

gainier, ce dernier demande la ratification afin qu’il puiss exécuter forcément la sentence sur les fonds du 

condamné. Conformément à l'article 55/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, "Le président de la Cour ou l’un de 

ses collèges délégués ordonnent la ratification et l'exécution de la sentence arbitrale ... à moins qu'il ne constate 

l'existence d'une ou de plusieurs causes justifiant la nullité de la sentence, en se fondant sur l’un des cas visés à 

l’article 53, paragraphe 1, de la présente loi". Cela signifie qu'une fois que le condamné a pu prouver qu'il existe 

une cause de nullité dans la sentence, le tribunal de ratification doit rejeter la ratification de la sentence359. 

La question qui se pose ici est de savoir si le condamné doit prouver deux fois que l'une des causes de 

nullité est constatée dans la sentence arbitrale : pendant la procédure de l’action en nullité, ainsi que pendant 

l'examen de la demande de ratification ! La cour d'appel doit-elle vérifier que l'une des causes de nullité de la 

sentence a également été prouvé à deux reprises : lors de la procédure de l’action en nullité et lors de l'examen 

de la demande de ratification ? La fusion de la procédure de nullité dans la procédure de ratification ne 

permettrait-elle pas de combiner les efforts de la Cour d’appel et des parties à l'arbitrage, de rationaliser la 

procédure, de raccourcir les délais et d'économiser de l'argent. 

À notre avis, le contrôle judiciaire exercé sur la sentence arbitrale devrait être limité à la procédure de 

ratification, et les pouvoirs du tribunal de ratification devraient déterminer dans quelle mesure la demande de 

ratification remplit les conditions de forme et les documents à joindre au dossier, notamment la convention 

d’arbitrage, une traduction certifiée en arabe de la sentence et une copie du procès-verbal de dépôt de la 

sentence devant la Cour d’appel, comme prévu à l’article 55/1 de la loi émirienne de l’arbitrage. Lorsque le 

tribunal examine au fond l’objet de l’action de la ratification, il doit s’assurer que la sentence arbitrale en cause 

ne porte pas atteinte à l’ordre public360, c’est-à-dire qu’elle est exempte de toute cause de nullité prévu à l’article 

53 de la loi susmentionnée, de manière à pouvoir résoudre le cas par ratification ou reconnaissance de la 

sentence. En revanche, si le condamné prétend la nullité de la sentence arbitrale et peut prouver que la sentence 

est entachée d’une ou plusieurs causes de nullité, le tribunal doit dans tel cas refuser de ratifier la sentence.  

B) Confier les pouvoirs de la cour en nullité à la cour de ratification 

Le législateur émirien a consacré l'article 53 de la loi sur l'arbitrage pou énumérer les causes de nullité de 

la sentence arbitrale, si la cour d'appel avait estimé que l'une d'entre elles avait entaché la sentence, la cour doit 

refuser la ratification. Si nous revenons au premier paragraphe du ledit article, nous trouvons qu'il se concentre 

sur l'énumération des causes de nullité liées à la violation de la volonté des parties à l'arbitrage et des 

fondements de la procédure. Telles causes ont été reconnues en faveur des parties à l'arbitrage, de sorte qu'ils 

relèvent de la notion '"d’ordre public protectif". Le deuxième paragraphe de l'article 53 de ladite loi avait pour 

objet de mentionner les raisons de l'invalidité de la sentence arbitrale contraires à ce que l'on appelle "l'ordre 

public absolu". En conséquence, si notre proposition de limiter le contrôle juridictionnel en l’action de ratification 

de la sentence est adoptée, les mêmes pouvoirs de la cour de nullité seront attribués à la cour de ratification. 

                                                           

358 .341حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص   

359 Cass. Com. Dubai, Recours n. 182, 2018, 20/05/2018. 

360 Cass. Com. Dubai, Recours n. 653, 2013, 21/12/2014. 
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Cela signifie que la cour de ratification ne prononcera la ratification ou la reconnaissance de la sentence arbitrale, 

que s’il constate que La sentence arbitrale est exempte de toute cause de nullité liée à l'ordre public protectif (i) 

et à l'ordre public absolu (ii). 

i) Les causes de nullité liées à l'ordre public protectif 

Les causes de nullité de la sentence arbitrale relative à l'ordre public protectif sont celles que la partie 

intéressée peut invoquer dans son action, son premier defense ou la première audience de la cause relative à la 

ratification de la sentence, que la cour ne peut invoquer seul. Les causes de nullité de l'ordre public protectif 

peuvent être déduits du premier paragraphe de l'article 53 de la loi émirienne de l’arbitrage, qui énonçait en fait 

huit causes de nullité de la sentence, qui devaient tous être détenu par le demandeur de la nullité ou le 

défendeur dans l’action de ratification, et par l’initiative de la cour. L'ensemble de ces raisons est donc considéré 

comme un ordre public protectif, c'est-à-dire qu'il a été décidé en faveur des parties à l'arbitrage. Si nous 

examinons les causes de nullité mentionnées ci-dessus, nous constatons qu'elles peuvent être divisées en deux 

groupes : des causes de nullité liées à la convention d'arbitrage ou à la volonté des parties à l'arbitrage361, et des 

autres causes liées aux droits de la défense et aux fondements de la procédure362. 

- Les causes de nullité liées à la convention d'arbitrage ou à la volonté des parties à l'arbitrage 

Bien que le conseil d’arbitrage inspire son pouvoir "judiciaire" de la convention d’arbitrage, il était donc 

nécessaire que la cour de ratification vérifie son existence et sa validité pendant la procédure, c’est-à-dire à 

compter de la date à laquelle la procédure arbitrale a été ouverte, jusqu’au moment de la prononciation de la 

sentence arbitrale. Ici, le pouvoir de la cour d'appel se limite à vérifier l'existence d'un accord d'arbitrage valide 

et productif de ses conséquences juridiques en vue de garantir sa compétence dans l'arbitrage363. Rappelons-

nous que l'arbitrage est "un justice exceptionnelle" vis-à-vis la justice ordinaire. Si le tribunal arbitral tranche dans 

un litige fondé sur une convention d'arbitrage inexistante, invalide ou expirée, il serait statué le différend en 

s’appuyant sur une "autorité judiciaire" nulle. Sinon, pourquoi l’article 55/1 de la loi sur l’arbitrage stipule-t-il que 

la demande de ratification de la sentence arbitrale doit être accompagnée d’une copie de la convention 

d’arbitrage, qui constitue le document du processus d’arbitrage dans son intégralité. 

Conformément à l’article 55/2 et aux termes de l’article 53/1 de la loi émirienne de l’arbitrage, la cour de 

ratification doit refuser la ratification ou la reconnaissance de la sentence arbitrale dès lors qu’il est établi qu’il 

n’existe pas de convention d’arbitrage ou que le présent accord est nul ou a été expiré avant la prononciation de 

la sentence, ou a été conclu par une personne incapable, ou par une personne qui n'a pas la capacité ou n'a pas 

le pouvoir de conclure un tel accord364. Outre ce qui précède, la cour d’appel doit rejeter la ratification ou la 

reconnaissance de la sentence arbitrale si cette sentence repose sur une loi autre que celle que les parties sont 

convenues d’appliquer à l’objet du litige. La situation sera la même si le tribunal arbitral a commis une grave 

erreur en appliquant la loi convenue par les parties d'une manière équivalant à l'exclusion directe de l'application 

de cette loi365. 

La cour de ratification doit également refuser la ratification ou la reconnaissance de la sentence arbitrale 

si le différend a été réglé par un tribunal arbitral non formé conformément à l'accord des parties ou aux 

dispositions de la loi qui s'y rapportent366, ainsi que si la sentence a tranché sur des questions n’étant pas 

couvertes par l'accord d'arbitrage ou sortant du cadre du ledit accord. Sachant que si des parts de l'arrêt qui ont 

                                                           

361 Les alénas (a – b – c- j -w – h) de l’article  94/6 de la loi émirienne de l’arbitrage. 

362 Les alénas (d – w) de l’article  94/6 de la loi émirienne de l’arbitrage. 

363 Cass. Imm. Dubai, Arrêt n. 38, 2016, 25/05/2016. 

364 Cass. Com. Dubai, Arrêt n. 331, 2018, 20/05/2018. 

365 .636، ص4119لبنان،  –عبد الحميد األحدب، التحكيم في البلدان العربية، الكتاب األول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت    

366 Cass. Com. Dubai, Recours n. 156, 2009, 27/10/2009. 
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été réglées des questions couvertes par l'accord de l’arbitrage, puissent être séparées des autres parts de 

l’affaire non couvertes par l'accord, la cour rende la décision de ne ratifier que les parts de la sentence couverts 

par l'accord, et cela conforme à l'article 55/2/H de la loi de l'arbitrage. Conformément à ce qui procède, la cour de 

cassation de Dubaï décide que lorsque la cour tranche sur une demande de ratification d’une sentence arbitrale, 

il dispose du pouvoir absolu d'interpréter les termes de la convention d'arbitrage et de déterminer dans quelle 

mesure le tribunal arbitral ne se désiste pas de ces termes, sans aucun contrôle par la cour de cassation367. 

- Les causes de nullité liées aux droits de la défense et aux fondements de la procédure 

Les causes de nullité relative aux droits de la défense et aux fondements de la procédure mentionnés à 

l'article 53/1 de la loi émirienne de l’arbitrage sont inclus dans la notion d'ordre public protectif-procédural, qui 

constitue l'ensemble des règles de procédure sans lesquelles une sentence équitable ne peut être établies368. 

Parmi les plus importants exemples sur les causes de nullité relatives à l’ordre public protectif-procédural, on 

cite : la défense du condamné de ne pas être notifié de manière correct dans le cadre de la procédure arbitrale, 

en particulier la procédure de nomination du tribunal arbitral369, le non-respect des fondements de procédure 

comme le principe de confrontation et le principe d'égalité entre les parties devant le tribunal arbitral370, ainsi 

que la violation des droits de la défense, par exemple ne pas permettre à une partie de présenter sa défense 

parce qu'elle n'est pas correctement notifié ou à cause d’une raison indépendante de sa volonté, de même la 

défense de la nullité de toute procédure arbitrale qui affecterait la sentence arbitrale, comme si cette action 

portait atteinte aux droits de la défense ou au principe de confrontation entre les parties. 

Le condamné doit présenter sa défense consternant les causes de nullité reliées à l’ordre public 

protectif-procédural, dans la première audience contre le requérant la ratification de la sentence arbitrale, faute 

de quoi il perdra le droit de faire valoir ces causes ultérieurement, et la cour ne pourra pas les invoquer par lui-

même. Dès que la cour de ratification relève l’existence d’une des causes de nullité de la sentence arbitrale lié 

aux droits de la défense ou aux fondements de procédure, il doit rejeter l’action de ratification de la sentence. En 

revanche, si le condamné s’apparait incapable de prouver une cause de nullité, la cour ratifiât la sentence et 

ordonne son exécution forcée. 

ii) Les causes de nullité relatives à l'ordre public absolu 

Les causes de nullité de la sentence arbitrale relative à l'ordre public absolu sont celles qui peuvent être 

invoquées par la partie intéressée ainsi que par la cour de sa propre initiative à tout stade de la procédure. Si 

nous nous référons à l'article 53/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, nous constatons qu'il a limité les causes de 

nullité relatives à l'ordre public absolu à deux questions : a) l'objet du litige n’est pas susceptible d'un arbitrage. 

                                                           

367 Cass. Com. Dubai, Recours n. 225, 2005, 10/12/2005. 

368 Cass. Civ. Paris, Arrêt n. 63980-2011, 18/07/2011. 

369 .319، ص4111لبنان،  –حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت    

370 .433مصر، دون تاريخ، ص –ر النهضة العربية، القاهرة محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دا   
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b) La sentence arbitrale est contraire à l'ordre public371 et à la morale publique372. Nous estimons que l’aléna (a) 

concernant les différends insusceptibles d’arbitrage est inclus implicitement dans l’aléna (b) lié à la violation de 

l’ordre public, il est donc inutile de le prévoir dans la loi, notamment que l’article 4/2 de loi mentionnée ci-dessus 

dispose explicitement que : "L’arbitrage ne peut être convenu dans des matières où la conciliation n’est pas 

permise", et ce texte est considéré de l'ordre public absolu, car il s'agit d'une norme impérative de jus cogens qui 

est déterminée à préserver les intérêts suprêmes de la société. L’adoption de la conception de l’ordre public et 

de la moralité publique a pour but de protéger le système politique, social et économique de l’État, elle est la 

soupape de sécurité nécessaire pour protéger les intérêts suprêmes de la société373. 

La question peut se poser de savoir si toutes les normes impératives de la loi constituent un ordre public 

absolu ? En fait, certains auteurs voient, à juste titre, les normes impératives ne sont pas toutes d'ordre public 

absolu, ce qui signifie que les normes impératives qui protègent des intérêts supérieurs de la société, constitue 

seules l'ordre public absolu, le jus cogens, alors que celles qui protègent des intérêts particuliers des individus 

sont considéré comme un ordre public protectif. Cela a été confirmé par la cour d'arbitrage de la chambre de 

commerce internationale à Paris (CCI) dans l'une de ses décisions : "Les lois qui protègent les intérêts publics 

sont d'ordre public, et elles diffèrent des normes impératives protégeant des intérêts particuliers"374. En 

conséquence, le tribunal arbitral est lié par l’application de normes impératives qui protègent les intérêts publics 

par elles-mêmes, tandis qu’il doit prendre en compte les règles générales protégeant les intérêts particuliers 

lorsque celles-ci sont tenues par la partie déterminée à son avantage375, comme l’on a indiqué ci-dessus. 

En s’appuyant sur ce qui procède, la cour de ratification doit rejeter la ratification de la sentence 

arbitrale violant des règles d’ordre public protégeant l’intérêt public par elle-même. En revanche, elle ne peut 

refuser la demande de ratification si la sentence est contraire au jus cogens qui protège l’intérêt privé des 

particuliers, et la partie concernée ne présente une défense de cela conformément à la règle de droit. Mais 

comment peut-t-on distinguer ces deux types de jus cogens ? Avant de répondre à cette question, il convient de 

rappeler que le juge dans ce domaine est "le maître de l’arène". Selon Abdul Razzaq Al-Sanhuri : "Le cercle de 

l'ordre public et de la moralité s’étend ou se serre selon des développements sociaux, économiques et moraux 

dans la génération et l'environnement, et aussi selon la manière dont le public comprend le système de son 

époque… Le juge est presque un législateur dans ce cercle flexible, mais c'est un législateur qui adhère à 

l'éthique de son temps, aux systèmes de sa nation et à ses intérêts généraux"376. Par conséquent, le juge doit 

                                                           

371 Selon Abdul Razzaq al-Sanhuri, "les règles juridiques qui sont considérées comme de l'ordre public sont des règles 

destinées à réaliser un intérêt public, politique, social ou économique, liées au système de la société supérieure et 

supérieures aux intérêts des individus. Tous les individus doivent tenir compte de ces intérêts et les réaliser. Ils peuvent 

s'opposer à des accords entre eux, même si ces accords ont des intérêts individuels, ceux-ci ne sont pas au service de 

l'intérêt public. 

، 4طراجع: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، نظرية االلتزام بوجه عام: مصادر االلتزام، دار نهضة مصر، 

.455، ص4166  

372 Dr. Abdul Razzaq al-Sanhuri définit la morale publique comme "un ensemble de règles que les citoyens se sont vus 

obligés de respecter conformément à une loi littéraire qui prévaut dans leurs relations sociales. Cette loi littéraire est 

le résultat de croyances héritées, de coutumes inhérentes, de coutume et d'humilité". 

.455رزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، نظرية االلتزام بوجه عام: مصادر االلتزام، المرجع السابق، صانظر: عبد ال  

373 .411، ص4111مصر،  –أبو العال النمر، المشكالت العملية والقانونية لدعوى بطالن حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة    

374 CCI, Sentence n. 6142, 1990, Rec. CCI, II, p. 420. 

375 Pierre Mayer, La sentence contraire à l’Ordre Public au fond, Rev. Arb. 1994, p. 622. 

376 .316عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، نظرية االلتزام بوجه عام: مصادر االلتزام، مرجع سابق، ص   
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déterminer personnellement ce qui est contraire à l'ordre public. C'est dans cette idée que le législateur apprécie 

ce qui est dans le système de société, l'éthique de son temps et les intérêts de sa nation, et ce qui est en dehors 

de ce cadre377. 

La règle générale est que la sentence arbitrale ne peut être ratifiée ni être exécutée si elle est jugée 

contraire à l'ordre public de l'État concerné à l’exécution. En d’autres termes, la cour de ratification n’a pour 

pouvoir que de s’assurer que la sentence arbitrale ne porte pas atteinte à l’ordre public378, qu’il s’agisse des 

règles de l’ordre public absolu - procédurales ou matérielles379. Parmi les exemples de violations des règles 

absolues d'ordre public on cite : la prononciation d'une sentence arbitrale sans respecter les données 

obligatoires prévues à l'article 41 de la loi sur l'arbitrage des Émirats, telles que la non-mention du nom et de la 

nationalité des arbitres et des parties, le texte de la convention d'arbitrage et le résumé des demandes des 

parties et leurs déclarations380, la place et date de l’émission de la sentence. 

Autre exemple de violation de l'ordre public absolu, la question de la nécessité d'assermenter les 

témoins avant leur témoignage devant le tribunal arbitral est un ordre public absolu qui peut être établi à tout 

moment par les adversaires et par le tribunal. La raison en est que l'article 33/7 de la loi émirienne de l’arbitrage a 

renvoyé la procédure d'audition des témoins aux lois en vigueur dans l'État. En référence aux dispositions de 

l'article 211 du code de procédure des Émirats arabes unis, la cour est tenue d'obliger les témoins à prêter 

serment avant leur témoignage. Sachant que le témoin qui ment est considéré comme l'auteur du crime de 

parjure prévu à l'article 252 du Code pénal des Émirats arabes unis. En conséquence, le tribunal arbitral ne peut 

pas disposer de ladite obligation et la violation de celle-ci rend la sentence arbitrale exposée à la nullité381 ou au 

refus de la ratification. 

La conclusion 

La loi émirienne sur l'arbitrage est récente, elle est émise le 03/05/2018. Néanmoins, elle est vivement 

critiquable car le législateur a imposé par cette loi un double contrôle juridictionnel sur la sentence arbitrale. 

Cette censure repose sur l'adoption de l’action en nullité qui se dépose devant la cour d’appel par le condamné, 

et l’imposition de la demande de ratification de la sentence, qui fait l’objet d’une requête adressée par la partie 

bénéficiaire au président de la cour d’appel. En pratique, ce double contrôle judiciaire de la sentence arbitrale 

génère un sentiment de déception de l’institution arbitrale, dans la mesure où il renvoie les parties de la 

convention d’arbitrage à la juridiction ordinaire après la prononciation de la sentence, bien que leur objectif 

d’accepter l’arbitrage ait été à l’origine de priver les juridictions ordinaires de leur compétence pour statuer sur 

le litige. 

Il est clair que la juridiction compétente pour examiner les deux formes de procédures - nullité et 

ratification - est la même "la cour d'appel", et que l’objet de ces deux formes est également l’exécution de la 

sentence arbitrale. Pour ces raisons et autres, nous avons tenté dans cette étude de chercher la possibilité de 

fusionner ces deux formes de procédures dans la pratique, avant d’exposer certaines conséquences résultant de 

cette fusion. Puis, nous avons expliqué la possibilité de combiner les pouvoirs de la cour de nullité avec ceux de 

                                                           

377 .434، ص4113مصر،  –سماعيل عمر، التحكيم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية نبيل إ   

378 Dominique Hascher, Les perspectives françaises sur le contrôle de la sentence internationale ou étrangère, Revue 

de Règlement des Différends de McGill, 2015, Vol. 1 :2, p. 11. 

https://www.arbitration-icca.org/media/7/43055682650856/hascher-20150415-gs-final.pdf 

379 Louis Christophe Delanoy, Le contrôle de l’Ordre Puplic au fond par le juge de l’annulation, Rev. Arb., 2007, p. 

177 ; Souad Babay Youssef, Le juge et l’arbitrage, A. Pedone, 2014, p. 210. 

380 Cass. Civ. Abou Dhabi, Recours n. 1, 58, 24/03/1991. 

381 Cass. Com. Dubai, Recours n. 322, 2004, 11/04/2005. 

https://www.arbitration-icca.org/media/7/43055682650856/hascher-20150415-gs-final.pdf
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la cour de ratification, en essayant de déterminer les pouvoirs de la cour dans les deux formes de procédure, et 

démontrant comment attribuer les pouvoirs de la cour de nullité à la cour de ratification. 

À la fin de cette étude, nous avons sorti d’un ensemble de conclusions et de recommandations. 

a) les conclusions 

1. La duplication du contrôle juridictionnel exercé sur une sentence arbitrale peut entraver et retarder 
l'exécution de cette sentence, souvent sans motif justifié. 

2. Le fait que la sentence arbitrale soit susceptible de recours par l’action en nullité devant la cour d'appel, viole 
le principe de l'indépendance de l'arbitrage vis-à-vis la justice ordinaire, et contredit la volonté présumée des 
parties à l'arbitrage qui ont choisi l'arbitrage comme un moyen de résoudre leurs différends loin du pouvoir 
judiciaire officiel avec tous ses avantages et inconvénients. 

3. L'annulation de l’action en nullité concernant la sentence arbitrale, et la limitation du contrôle juridictionnel 
à la ratification de la sentence sont possibles. Cela a déjà été proposé par certains juristes tels que Philip 
Fuchard, comme une solution aux problèmes de sentences de l'arbitrage international, et cette solution a 
déjà été adoptée par plusieurs pays, notamment la Suisse et la Belgique. 

4. L’action de l’annulation ou en nullité a été proposée dès l'origine par la CNUDCI, cette commission l’a 
incorporé dans sa loi type sur l'arbitrage de 1985. Et puis, cette action a été adoptée par plusieurs législateurs 
nationaux lorsqu'ils souhaitaient mettre à jour leur règlement national d'arbitrage. A ce point, la CNUDCI 
semblerait être le responsable de tous les problèmes découlant de l’action en nullité. 

5. Bien qu’il s’agisse d’une action en nullité, il s’agit en fait d’un recours contre la sentence arbitrale. Elle n’est 
ni un moyen recours ordinaire ni extraordinaire, c’est un moyen exceptionnel édicté spécialement comme 
un renvoi à la sentence arbitrale. Et certains législateurs nationaux l’appellent une révocation d’annulation 
et elle mérite vraiment d'être annulée. 

6. La soumission de la sentence arbitrale à la cour de ratification est nécessaire pour garantir le remplissement 
des conditions requises par la loi d'arbitrage, afin d’obtenir la ratification de la sentence et l’ordonnance de 
l'exécuter sous le contrôle du juge de l'exécution et avec le soutien de l'autorité publique. 

7. Si l'action en nullité a été incorporée dans l’action de ratification ou de reconnaissance de la sentence 
arbitrale, la nécessité de prévoir des dispositions spéciales pour suspendre l'exécution de la sentence 
arbitrale durant la procédure de l’action en nullité se disparaîtra, et la renonciation de droit de déposer une 
action de nullité de la sentence sera inutile. 

8. L’action en nullité et la demande de ratification toutes les deux relèvent de la compétence de la cour d'appel, 
mais cette juridiction ne peut pas les considérer comme une juridiction de deuxième dégrée, comme elle le 
fait avec les jugements de première instance, car elle n'a aucune compétence au fond. 

9. Il est clairement indiqué dans les dispositions de la loi émirienne de l’arbitrage, en particulier aux articles 53 
et suivants, que la cour d'appel doit vérifier à deux reprises que la sentence arbitrale est exempte de toute 
cause de nullité : lors de l'examen de l'action en nullité et lors du traitement de la demande de ratification. 
Cela conduit à une complexité des procédures et un épuisement des juges de la Cour et des parties à 
l'arbitrage. 

10. Les cause de nullité prévus à l'article 53/1 de la loi sur l'arbitrage des Émirats se divisent en deux groupes : 
des causes de nullité liées à la convention d'arbitrage ou à la volonté des parties, et des autres causes liées 
aux droits de la défense et aux fondements de la procédure. Toutes ces causes sont d’ordre public protectif ; 
la partie concernée peut les détenir lors de la première audience ou dans sa première défense, alors que la 
cour ne peut le soulever seul. 

11. Quant aux causes de nullité énoncés à l'article 53/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, ils sont considérés 
comme relevant de l'ordre public absolu et elles peuvent donc être invoqués par toutes les parties et par la 
cour de sa propre initiative et à toute stade de la procédure. 

12. Toutes les normes impératives de la loi ne constituent pas un ordre public absolu, car les intérêts pour 
lesquels elles sont déterminées doivent être prises en compte : si elles protègent les intérêts particuliers des 
individus, elles sont d'ordre public protectif, et si elles protègent les intérêts supérieurs de la société, elles 
sont d'ordre public absolu. 

b) Les recommandations 

1. L'arbitrage est une justice parallèle, non une branche de la justice officielle, de sorte que ses sentences 
soient susceptibles de recours de manière ordinaire, extraordinaire ou même exceptionnelle, telles que 
l’action en nullité ou l'annulation. Et si nous proposons d'annuler l’action en nullité, c’est pour défendre le 
principe de l'indépendance de l'arbitrage. 
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2. Le principe de l'unité du contrôle judiciaire sur la sentence arbitrale devrait être adopté, et l’action en nullité 
devrait être incorporée dans l’action de ratification, dans la mesure où cela contribuerait à la mise en place 
des bases sur lesquelles l'institution de l'arbitrage était fondée, en particulier la rapidité de résolution des 
litiges et la diminution d'efforts et de moyens financiers. 

3. Nous recommandons vivement d'annuler l’action en nullité et de limiter le contrôle juridictionnel de la 
sentence arbitrale à l’action de la ratification, à condition que le condamné ait le droit de demander la nullité 
de la sentence face à son adversaire demandeur la ratification de la sentence. Les causes de nullité doivent 
être considérés comme des obstacles à l'exécution de la sentence, avant qu’elles soient l’argument de 
prononcer la nullité de la sentence. 

4. La sentence arbitrale nationale doit subir le même traitement de la sentence arbitrale étrangère, 
conformément aux dispositions de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution 
des sentences arbitrales étrangères. L’exécution de toutes les deux exigent de déposer d'une action de 
reconnaissance et une ordonnance de l'exécuter si elles ont été jugées conforme à l'ordre public. 

5. Si l’on poursuit la prise de l’action en nullité de la sentence arbitrale, la loi sur l'arbitrage des États-Unis se 
demande une modification législative annulant la renonciation au droit de déposer ladite action, que ce soit 
avant ou après la prononciation de la sentence. Toutes les causes de nullité sont liées à l'ordre public 
protectif et absolu, et il n’est pas permis de renforcer la sentence arbitrale de nullité pour violation de l'ordre 
public. 

6. Le principe de refuser tout pouvoir de réexaminer le fond du litige dans lequel la sentence arbitrale a été 
statué en cas de ratification de la sentence doit être maintenu, et la cour d’appel doit continuer à exercer 
un control apparente, dans la mesure où la sentence arbitrale est fondée sur un accord d'arbitrage valide, 
et ne viole pas l'ordre public. 

7. Le pouvoir de vérifier l'absence de toute cause de nullité de l'ordre public protectif ou absolu dans la 
sentence arbitrale ne revient à la Cour d'appel que lorsqu'elle s'est prononcée en faveur de l’action de la 
ratification de la sentence, car ce sera le seul moyen d'exercer un contrôle juridictionnel de la sentence. 

8. La cour d’appel saisie de l’action de ratification de la sentence arbitrale statue sur les moyens de défense 
invoqués du condamné aboute les causes de nullité de la sentence, si celui-ci réussi à prouver ses prétendus, 
la cour décide le rejet de l’action de la ratification. En revanche, si le défendeur échoue, la cour admet 
l’action, ratifie la sentence et ordonne son exécution sur les biens du condamné. 

9. Nous recommandons la suppression de l'article 53/1, alinéas (b) et (c), de la loi émirienne de l'arbitrage, car 
il est couvert par l'alinéa (a) du même article, et parce que l'article 4/1 prévoit expressément la nullité d'un 
accord d'arbitrage s'il n'est pas conclu par une personne physique capable de disposer de ses droits, ou un 
représentant de la personne morale mandatée par lui. 

10. Nous recommandons également de supprimer l’alinéa (a) de l’article 53/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, 
car il est couvert par l’alinéa (b) du même article, et parce que l’article 4/2 stipule explicitement que 
l’arbitrage ne peut être convenu dans les cas où la conciliation n’est pas autorisée. 
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général à la lumière de la nouvelle constitution  : un amalgame entre le renforcement et  la rationalisation n  

Le crédit-bail au Maroc comme sûreté : Limites et perspectives 

 
 

 

Doctorant en droit privé  

Introduction : 

"La richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la propriété" 

                                                                                       Aristote 

Les mots « leasing », « to lease » veulent dire donner à bail, trouvent leur origine en Amérique. 

         Le crédit-bail appelé aussi leasing est un produit financier complexe assurant à la fois, le financement à moyen 
terme et la location. Le terme leasing est généralement employé pour désigner le leasing considéré comme une 
forme générique recouvrant des réalités très différentes, par opposition au crédit-bail qui désigne la forme 
française et par la suite la forme marocaine la plus proche. Il est caractérisé fondamentalement par la séparation 
entre la propriété juridique et la propriété économique d’un bien.  La dissociation de l’usage et de la propriété d’un 
bien est une pratique ancienne.  

         Le financement des biens en leasing trouve ses racines dans la civilisation sumérienne quelque 2.000 ans avant 
J.C.382  

         Aux Etats‐Unis, le crédit‐bail était initialement une technique destinée à améliorer les ventes, qui s’est 
transformée en service financier spécialisé permettant d’intégrer les achats de matériel à un programme de 
financement équilibré. C'est dans les années 50 que naît, dans ce pays, le "leasing" pratiquement sous sa forme 
actuelle. Dix ans plus tard, il franchira l'Atlantique pour atteindre le Royaume‐Uni puis la France où il prend le nom 
de crédit‐bail. 

Peu de temps après, en 1965, le crédit‐bail est introduit au Maroc à l'initiative conjointe de la Banque de Paris et 
des Pays‐Bas (dans le cadre de la réutilisation de la part locale de l'indemnité de rachat par l'État marocain de 
l'Énergie Électrique du Maroc et des Chemins de Fer du Maroc) et de la BNDE (Banque Nationale de 
Développement Economique) soucieuse de renforcer le financement des biens d'équipement pour l'industrie 
marocaine naissante. Ainsi est constituée la première société de leasing, Maroc Leasing. 

L’opération de crédit-bail met, en principe, trois parties en présence : 

L’entreprise (le preneur ou le crédit-preneur) qui choisit chez un fournisseur donné un bien dont elle a besoin et 
dont elle aura la charge de l’entretien ; 

Le fournisseur qui reçoit de la société de crédit-bail la commande et le règlement du bien après accord du preneur 
sur sa conformité ; 

La société du crédit-bail (le bailleur ou le crédit bailleur) qui loue à l’entreprise le bien dont elle est propriétaire.  

         L’opération crédit-bail représente un mécanisme relativement complexe et ambigu, qui s’explique par la 
disparité profonde et véritablement radicale entre la réalité économique et l’analyse juridique. Juridiquement, le 
vendeur consent la vente initiale d’un bien à l’établissement de crédit-bail et n’a aucun lien avec le client auquel ce 
bien est donné en location. Economiquement, la réalité est différente, les rapports se nouent en fait directement 
entre le vendeur et le client qui choisit le matériel comme acheteur ; c’est après avoir fait ce choix qu’il se tourne 

                                                           
382 Pascal Philipossian, Le crédit-bail et le leasing, SEFI, 1998, page 6 
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vers l’établissement de crédit-bail qui joue un rôle purement financier de bailleur de fonds. La propriété et le bail 
sont ainsi détournés de leur rôle naturel, prennent un nouveau sens et deviennent des sûretés. 

L’intérêt de traiter ce sujet réside dans l’évolution permanente de ce type de crédit dans le tissu économique 
marocain. 

  

         Bien que financière cette opération revête un tissu juridique qui est le contrat de louage mais un louage 
spécifique ambigu et complexe.  

         A cet égard il est fondamental de s’interroger sur le développement du crédit-bail au Maroc et dans quelle 
mesure le crédit-bail constitue une sûreté pour le crédit-bailleur ?  

 

Pour aborder une telle problématique, nous allons décortiquer dans un premier temps, le cadre juridique du 
contrat de crédit-bail et financement de l’entreprise et dans un second temps Les effets du contrat de crédit-bail 
et sa fin. 

Ainsi le plan de ce travail se présente comme suit : 

Chapitre1 : Cadre juridique du contrat de crédit-bail : 

Charitre2 : Les effets du contrat de crédit-bail : 

 

Chapitre1 : Cadre juridique du contrat de crédit-bail : 

 
          Le crédit-bail, vue sa nature complexe, apparaît comme un contrat sui generis ; c’est un contrat de son propre 
genre. Il présente trois éléments essentiels :  

               • L’achat du bien par le crédit-bailleur.  

               • La location du bien.  

               • La promesse unilatérale de vente avec l’option d’achat.  

Par conséquent, le contrat de crédit-bail a ses principes et ses caractéristiques (section1), et son cadre légal 
(section 2). 

Section1 : principes et caractéristiques : 

En principe le contrat de crédit-bail met en relation trois acteurs : 

Le crédit-preneur fixe le choix sur un bien déterminé et fixe les conditions d’acquisition avant d’introduire une 
demande auprès d’un établissement de crédit-bail ; 

Le crédit-bailleur s’il est d’accord, achète le bien, le livre au preneur et perçoit des redevances périodiques ; 

Le distributeur. 

   Au terme du contrat, l’option d’achat engage le bailleur à vendre le bien si le preneur lève l’option d’achat en 
manifestant l’intention d’acheter. En effet, le preneur a le choix entre : 

Acheter le bien moyennant le prix fixé auparavant dans le contrat ; 

Prolonger le contrat moyennant une redevance réduite ; 
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Restituer le matériel à la société de crédit-bail. 

              Le crédit-bail se distingue des autres techniques de financement notamment la location pure et simple qui 
ne comporte pas d’option d’achat, et la location-vente383, qui est une location se transformant automatiquement 
en vente à la fin du paiement des loyers. « La différence est évidente par rapport à la vente assortie de crédit ;(la 
vente à tempérament). »384 

          Le crédit-bail se présente comme le moyen de financement le plus sollicité pour les entreprises en raison de 
ses avantages qui sont multiples : 

Le financement intégral des investissements ; ainsi le crédit-bail permet le financement intégral des 
investissements cependant le crédit classique ne couvre pas la totalité de ce dernier, 

« Une trésorerie préservée : en offrant un financement total de l’investissement, le crédit-bail permet de préserver 
la trésorerie de l’entreprise qui conserve ses fonds propres pour les affecter au financement des besoins de son 
exploitation.  

Une fiscalité attrayante : le crédit-bail a été doté par le législateur d’un régime fiscal approprié. 

Une grande souplesse : le crédit-bail se distingue par sa souplesse dans la mise au point du contrat de location. 
Grâce à des barèmes personnalisés, il permet d’adapter au mieux le financement aux caractéristiques de l’activité 
professionnelle de l’entreprise et au cycle de vie du matériel à financer. »385  

            Le crédit-bail est un crédit qui repose sur la propriété juridique à titre de garantie pour le crédit bailleur. Elle 
est la meilleure des sûretés car le droit de propriété figure au sommet de la hiérarchie des droits réels, car le crédit- 
bailleur peut reprendre le bien mis à la disposition du preneur si ce dernier n’honore pas ses obligations ou s’il est 
frappé d’une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation. 

            « Dans le contrat de crédit-bail, le droit de propriété sur le bien est dédoublé durant tout le déroulement de 
l’opération en raison des pouvoirs distincts que chacune des parties peut exercer sur les différentes qualités de la 
chose louée. »386 Ainsi le preneur jouit de l’usage de la chose pendant la durée irrévocable du contrat qui coïncide 
généralement avec l’épuisement de la substance et donc de toutes les utilités matérielles et économiques de la 
chose. Cependant le crédit- bailleur ne cherche dans la propriété du bien que la garantie de sa créance.  

             Alors la propriété se trouve donc temporairement dissociée en une propriété d’affectation dite « juridique 
» et une propriété d’exploitation dite « économique »387. 

            Après avoir évoqué les principes du contrat de crédit-bail, il nous parait judicieux de parler de ses 
caractéristiques. 

                Les principales caractéristiques du contrat de crédit-bail sont : 

Un contrat solennel : c'est-à-dire un contrat qui, en plus de l'échange des consentements, requiert 
l'accomplissement d'un formalisme de solennité afin d'être valide. La forme imposée est le plus souvent la 
rédaction d'un écrit, selon les cas notariés ou sous seing privé. Que le contrat nécessite une forme particulière 
(acte sous seing privé) ; 

                                                           
383 La loi 51-00 du 11 novembre 2003, relative à la location-vente. 

384 Mohamed Azzouzi article « le crédit-bail comme technique de financement de l’entreprise » revue semestrielle des 

juristes d’affaires, numéro 1 février 2008 p 12. 

385 Mohamed Azzouzi article « le crédit-bail comme technique de financement de l’entreprise » revue semestrielle des 

juristes d’affaires, numéro 1 février 2008  p 13. 

386 Ahmed Bennouna « Aspects fondamentaux du crédit-bail mobilier au Maroc. Arbitrage entre le crédit-bail et 

l’emprunt » 2012 p 53 

387 Brigitte Raybaud – Revue Française de comptabilité n° 263 – page 85  
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Un contrat synallagmatique : c'est-à-dire un contrat bilatéral dans lequel le crédit-bailleur s'engage à délivrer le 
bien objet du crédit-bail et le crédit-preneur s'engage à payer le loyer pendant la durée de location ; 

Un contrat à titre onéreux : vu l'existence d'une prestation (bien) et d'une contre prestation (loyer) ; 

Un contrat commutatif : les prestations que chacune des parties s'est engagée à fournir à l'autre, sont d'une valeur 
équivalente puisque l'avantage réciproque des contractants est connu dès la conclusion du contrat (jouissance du 
bien et paiement des redevances) ; 

Un contrat de gré à gré : le contrat n'est valable que s'il y'a consentement des parties contractantes. 

Un contrat successif : Contrat qui implique pour son exécution l'écoulement d'un certain temps, soit que les 
prestations aient été échelonnées, soit qu'il existe entre les parties un rapport continu d'obligation (contrat de 
crédit-bail) puisque l'exécution du contrat de crédit-bail s'échelonne dans le temps. 

Ainsi, la rédaction d'un écrit est donc nécessaire à la validité de ce contrat et il crée des obligations réciproques à 
la charge de chacune des parties. 

         Le contrat de crédit-bail est constitué : 

D’un contrat de vente entre le fournisseur du bien et la société de financement par crédit-bail qui a acheté le bien 
choisi par le preneur ; 

D’un contrat de location entre la société de crédit-bail (crédit bailleur) et le preneur (locataire ou crédit-preneur) ; 

D’une promesse de vente entre la société de crédit-bail et le preneur. 

         Le noyau central du contrat de crédit-bail est toujours la conclusion du contrat de bail. Malgré ses 
caractéristiques, le contrat crédit-bail se colle au contrat de louage de choses tel que prévu par l’article 627 et 
suivants du Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913)388. 

            Il faut préciser à cet égard, que le contrat de louage se trouve altéré à deux niveaux :  

D’abord l’irrévocabilité de la durée du crédit-bail ne respecte pas les dispositions du droit commun du bail, 
puisqu’elle commande une répartition des charges dérogatoires à ce droit ; les sociétés de leasing se déchargent 
des obligations qui incombent au bailleur à savoir la garantie de la jouissance paisible de la chose et son entretien, 
par des clauses insérées au contrat de crédit-bail ; 

Le lien de location est assorti d’une promesse de vente donnant au crédit preneur la possibilité d’acquérir tout ou 
partie des biens loués. 

                   Le consentement du crédit-preneur se trouve altéré car le contrat de crédit-bail est un contrat 
d’adhésion ; ainsi le locataire va donner son consentement à un contrat dont les clauses sont préétablies par le 
crédit-bailleur et auxquelles il doit adhérer. 

        « D’où la réduction du champ de l’autonomie de la volonté dans cette opération qualifiée par certains auteurs 
comme abusive par ses clauses »389. 

         En ce qui concerne l’objet du contrat, les opérations de crédit-bail prévues par le législateur ne portent que 
sur les objets mobilier ou immobilier. Il faut distinguer d’entre les objets mobiliers qui ont le caractère de biens 
d’équipement et le matériel outillage. Encore, il faut distinguer d’entre les biens à caractère immobilier ceux à 
usage professionnel et ceux qui ne présentent pas cette qualification. 

                                                           
388 Article 627 du DOC : «  Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance 

d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l'autre partie 

s'oblige à lui payer ». 

389 Mohamed Ali Lamtiri Said avocat, revue l’actualité juridique n° 19,1999, p14 
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       Alors, ils sont exclus du champ d’application de la loi, les opérations portant sur des biens qui par leur nature 
ne sont pas qualifiés de l’outillage ; du matériel d’équipement ou des immeubles à usage professionnel.  

        Qu’en est-il des véhicules automobiles de tourisme dont la location avec option d’achat qui est pratiquée sous 
la dénomination du crédit-bail par des sociétés commerciales qui ne sont pas des établissements de crédit. Cette 
position a été remise par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 20 novembre 1973, qui  a précisé 
que le terme de « bien d’équipement » doit être entendu dans son sens le plus large et comprend tous les biens 
mobiliers équipant le locataire y compris les automobiles utilisées pour le fonctionnement de la société.390 De 
plus, la location de quelque nature que ce soit, qui ne comporte pas la clause d’option d’achat, n’entre pas dans le 
cadre de la réglementation du crédit-bail. 

        La jurisprudence marocaine s’est prononcée en la matière à travers l’arrêt n° 2896 en date du 29-05-2012 de la 
Cour d’appel de commerce de Rabat. L’arrêt évoque : « Il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée 
a fondé sa décision sur les dispositions de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur et a 
considéré que le contrat liant l'appelante au défendeur est un contrat de crédit à la consommation et qu'il 
nécessite l'application de l'article 202 de la loi précitée qui accorde la compétence territoriale au tribunal du 
domicile du consommateur ».  

       Quant à la cause du contrat, elle consiste à l’usage d’un bien par un crédit-preneur comme s’il était propriétaire 
pendant un certain délai et à un prix fixé d’avance. Cependant, pour la société de crédit-bail, d’assurer le 
recouvrement d’un montant de loyer pour une durée déterminée dite irrévocable. Et permettre au locataire 
d’acquérir, à la fin de cette période irrévocable, le bien loué pour une valeur résiduelle faible tenant compte des 
loyers perçus.   

       La remarque la plus pertinente c’est que les sociétés de crédit-bail marocaines ne pratiquent que le leasing 
mobilier. Le leasing immobilier, très courant aux Etats-Unis et dans certains pays européens, n’est pas encore 
développé au Maroc. 

         Par ailleurs, les garanties accompagnant le crédit-bail sont assez rares car les matériels restent la propriété 
des sociétés de leasing. On peut trouver des assurances couvrant les sinistres éventuels ainsi que les sûretés 
personnelles garantissant le déroulement normal des opérations (loyers). 

          En outre, les sociétés de leasing prennent un risque lié à l’insolvabilité éventuelle des crédits-preneurs. Pour 
lutter contre une éventuelle insolvabilité du locataire, certaines formalités sont exigées avant la conclusion du 
contrat de crédit-bail : 

Le client est invité à remplir une demande de financement comprenant quatre volets : des informations sur 
l’identité de l’entreprise, son historique et ses principales caractéristiques, son patrimoine, ses moyens humains 
et matériels et l’objet de la location ; 

La conclusion du contrat est établie par écrit et contient des clauses couvrant le déroulement de l’opération de 
son début à sa fin ; ses clauses sont relatives à la commande du matériel de sa livraison, de son installation, la 
maintenance, la surveillance, l’assurance du matériel, l’expiration du contrat et l’option d’achat et le règlement 
des litiges. 

Pour les pièces complémentaires, le contrat de crédit-bail est complété par d’autres documents ayant pour objet 
de préciser certaines clauses et de définir leurs conditions d’application. Ces documents peuvent comprendre : la 
commande, les attestations de réception, la promesse de vente, les titres de paiement, les cautions …etc. 

       En ce qui concerne les conditions de fond, le contrat de crédit-bail doit remplir les conditions générales de droit 
commun : la capacité des parties contractantes, le consentement valable, la détermination de l’objet et la licéité 
de la cause du contrat.391 

                                                           
390 Mohamed Ali Lamtiri Said avocat, revue l’actualité juridique n° 19,1999, p14 

391 Art 2 du Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats. 
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         Après avoir évoqué les principes et les caractéristiques du contrat de crédit-bail, il fallait aborder son cadre 
légal. 

Section2 : le cadre légal du crédit-bail : 

Le cadre légal du contrat de crédit-bail s’étale sur la loi bancaire (1), le code commerce (2) et le régime fiscal des 
opérations (3). 

1) la loi bancaire 103-12 : 

               L’article 3 de la loi bancaire 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés a déterminé 
les opérations de crédit et parmi celles-ci, on trouve les opérations de crédit-bail392.  Donc, le législateur marocain 
a qualifié l’opération de crédit-bail comme une opération de crédit. 

        Alors que l’article 4 de cette même loi a déterminé les différents types de crédit-bail : Les opérations de 
location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité 
d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix 
convenu tenant compte, au moins pour partie, de versements effectués à titre de loyers ; Les opérations 
par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour 
son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir 
propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ; Les opérations 
de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur 
qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de 
commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour 
partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à 
l’ancien propriétaire, dudit fonds ou l’un de ses éléments.393 

La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne 
aussitôt en crédit-bail.  

           Après avoir analysé les articles de la loi bancaire 103-12, il est temps de décortiquer les articles contenus 
dans le code de commerce du 1er août 1996 concernant le contrat de crédit-bail. 

2)le code de commerce 15-95 : 

         Le code de commerce 15-95 du 1er août 1996 a élargi le cadre juridique applicable au crédit-bail par le 
renforcement de la protection des intérêts des parties d’un contrat de crédit-bail à savoir : spécificité du 
contrat de crédit-bail par rapport à d’autres formes de location, institution d’une publicité des contrats de 
crédit-bail mobilier auprès des greffes des tribunaux. Il a déterminé, par ailleurs, les modalités de traitement 
des difficultés des entreprises, en l’occurrence du crédit-preneur. 

         Les articles 431 à 442 de la loi n° 15-95, formant code de commerce du 1er août 1996, ont confirmé la 
définition des opérations de crédit-bail et a renforcé la protection des intérêts des parties de ce contrat. 
Dans le cadre de cette loi, l’article 434 est considéré par les professionnels du crédit-bail le principal ressort 
du développement du crédit-bail immobilier.394  

                                                           
392 Article 3 du Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii 1er 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n 103-12 

relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. 

393 Article 4 du Dahir n 1-14-193 du 1er rabii 1er 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 

relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 

394 Article 434 de la loi 15-95 formant code de commerce : « Les dispositions du dahir du 18 rabii II 1372 (5 janvier 

1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, celles 
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          La première synthèse qu’on peut tirer des douze articles du code de commerce du 1er août 1996, c’est 
qu’ils sont calqués sur la loi française du crédit-bail de 1966. Le problème consiste dans le législateur 
marocain qui n’a pas introduit des amendements sur cette loi comme a fait le législateur français pour 
combler les lacunes constatées dans la pratique marocaine en s’inspirant de la jurisprudence marocaine et 
française.395 

        Dans la définition du crédit-bail relevé dans l’article 431 du code de commerce du 1er août 1996, le 
législateur marocain n’a pas visé seulement les biens mobiliers d’affectation professionnelle, par ailleurs, le 
code de commerce de 1988 a précisé la qualification professionnelle de biens d'équipement et de matériel 
ou d'outillage. C’est un pas en arrière sur cette qualification omise dans la version de 1996 malgré que 
certains considèrent que « biens d’équipement et du matériel ou d’outillage » ne peuvent être que de 
qualification professionnelle. 

         Au contraire, le législateur français et égyptien ont doté l’opération de crédit-bail de lois contenant 
plusieurs articles qui dépassent les trentaines. Ils ont donné des définitions précises, un aménagement des 
relations contractuelles et les effets découlant de ces relations. 

         Le code de commerce marocain du 1er août 1996, dans ses douze articles n’a pas précisé le sort des biens 
mobiliers et qui sont attachés à un bien immobilier du crédit-preneur devenant ainsi un bien immobilier par 
destination. Ce qui pose un problème sur la qualification de l’opération toute entière ; est-ce que c’est un 
contrat de crédit-bail mobilier ou un contrat de crédit-bail immobilier. C’est vrai que la qualification de la 
nature juridique de l’opération se détermine au moment de la signature du contrat. 

        Le code de commerce du 1er août 1996 a institué une publicité juridique des contrats de crédit-bail 
permettant ainsi l’identification des parties et des biens baillés. En effet, l’article 436 précise qu’en matière 
de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite à la requête du bailleur sur un registre ouvert à cet effet au 
greffe qui tient le registre de commerce du crédit-preneur. 

        Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre de 
commerce. 

         Par ailleurs, l’article 437 précise que les modifications affectant les renseignements en cause sont 
publiées en marge de l’inscription existante. Et l’article 438 précise les modalités de radiation et de 
prescription de ces inscriptions. Précisant que, la radiation est effectuée sur la base de l’accord des parties 
ou en vertu d’une décision de justice en dernier ressort. Notons que les inscriptions se prescrivent par cinq 
ans sauf renouvellement. 

          Le défaut de publication du contrat de crédit-bail entraine son inopposabilité aux tiers, c’est ce qui 
précise l’article 439 de la même loi. Ainsi, la société de crédit-bail qui n’a pas accompli les formalités de 
publicité, ne peut opposer son droit de propriété aux tiers sauf si elle établit que les intéressés avaient eu 
connaissance de ce droit.396 

          Alors, l’opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur aux tiers est acquise lorsque toutes les 
formalités de publicité ont été accomplies. 

         Par ailleurs, l’article 441 du code de commerce du 1er août 1996, précise qu’en matière de crédit-bail 
immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la 

                                                           

du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et 

celles de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation 

ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), ne sont pas 

applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. » 

، 4119، 1الدكتور رياض فخري، عقد اإلتمان اإليجاري بين مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات اإلتمان، مجلة الحقوق المغربية، ع 395 
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396 Article 440 du code de commerce du 1er août 1996. 
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conservation foncière conformément aux dispositions de la loi sur l’immatriculation des immeubles. Alors 
que, l’article 442 prévoit que le défaut de publication du contrat entraine son inopposabilité aux tiers. 

       La loi égyptienne n° 95 du 1995 concernant le crédit-bail, a consacré toute une partie pour cerner les 
rapports contractuels et les effets découlant du contrat. Ce vide juridique dans la législation marocaine, 
notamment dans l’aménagement des rapports contractuels entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, a 
conduit les sociétés de crédit-bail à se dispenser de la garantie des vices cachés prévue par le Dahir des 
obligations et des contrats dans son article 654 et qui précise que : « Le locateur est tenu envers le preneur 
pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent 
impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond également 
de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose…  ». 
Souvent, on trouve dans les contrats de crédit-bail des clauses qui dispensent le crédit-bailleur de la garantie 
des vices cachés sous prétexte que le crédit-preneur a choisi lui-même le bien, c’est lui qui a déterminé ses 
caractéristiques et c’est lui-même qui prend livraison chez le fournisseur et par conséquent supporte 
l’apparition des vices cachés après la conclusion du contrat de crédit-bail. Par conséquent, le crédit-preneur, 
en cas d’un vice caché, doit revenir sur le fournisseur en personne même s’il n’y a aucune relation directe 
entre eux. Ainsi, le législateur marocain devait intervenir pour aménager cette relation en s’inspirant des 
législations étrangères et des conventions internationales tant que les juges et durant une longue durée ne 
dispensaient pas le crédit-bailleur de la garantie des vices cachés sauf si ces conditions sont remplies397 : 

 Si le crédit-preneur choisit librement le bien objet du crédit-bail, 

 Si le crédit-preneur prend livraison directement du fournisseur et établit le procès-verbal de 
réception en attestant que les caractéristiques techniques du bien sont conformes, 

 Si le crédit-bailleur mandate le crédit-preneur pour revenir sur le fournisseur en cas de vices 
cachés, 

 Si le fournisseur prend connaissance de ce mandat et en est d’accord. 

       Le législateur égyptien a donné au crédit-preneur le droit de revenir directement sur le fournisseur dans 
tous les recours concernant les vices cachés.398Par ailleurs, le législateur marocain n’a pas aménagé ce 
rapport entre le crédit-preneur et le fournisseur. 

        L’article 433 du code de commerce du 1er août 1996 précise que : « Les contrats de crédit-bail prévoient, 
à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas 
échéant, intervenir… ». Ainsi le législateur marocain a laissé la porte ouverte à l’autonomie de volonté et 
surtout la partie forte à savoir le crédit-bailleur qui impose souvent ses clauses concernant les cas de 
résiliation et aussi la clause pénale. Ce qui conduit le crédit-bailleur à réaliser son gain du contrat, et 
l’indemnisation et l’exécution du contrat. 

       L’alinéa 1er de l’article 435 du code de commerce du 1er août 1996 précise que : « En cas d'inexécution par 
le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues 
exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de 
l'immeuble au vu du constat de non-paiement ». Cet article concerne les immeubles seulement sans parler 
des biens meubles. 

         La jurisprudence marocaine s’est prononcée en la matière dans une ordonnance du tribunal de 
commerce de Casablanca n° 821 en date du   15-03-2005 : « Le crédit-bail portant sur un véhicule permet au 
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propriétaire, en cas de non-paiement par le locataire des échéances dues, de saisir le juge des référés à l'effet 
de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et d'ordonner la restitution du véhicule ». 399 

           Après avoir traité et analyser les articles du code de commerce du 1er août 1996 régissant le contrat de 
crédit-bail, il fallait traiter le régime fiscal des opérations relevant de ce contrat.  

       Charitre2 : Les effets du contrat de crédit-bail : 

Le contrat de crédit-bail est un contrat synallagmatique ; ainsi le crédit-bailleur et le crédit-preneur sont 
tenus par des obligations réciproques (section1), et pour s’assurer de l’exécution de ces obligations des garanties 
et sûretés sont établies (section 2). 

          Section 1 : Obligations des parties : 

          Tout d’abord le crédit-preneur a le droit de choisir le bien et a le droit à sa délivrance mais, en 
contrepartie il a assez d’obligations : 
           Le paiement des loyers est bien sûr l’obligation essentielle du crédit-preneur ; ainsi il a l’engagement 
de s’acquitter régulièrement des loyers. Il faut observer, en effet, que les loyers sont plus élevés en 
comparaison avec ceux dans une location ordinaire car ils dépendent d’un remboursement d’un crédit. A 
défaut de paiement des loyers, le crédit-bailleur peut s’adresser à la justice quand le montant de la redevance 
est exigible, et le bailleur justifie qu’il a épuisé toutes les modalités de règlement à l’amiable des litiges. 

           Ainsi, sont pris en compte les éléments suivants : prix initial du matériel, marge bénéficiaire, frais fixes 
de fonctionnement de l’établissement, frais de dossiers et d’enquêtes, frais de refinancement, etc… 

          La Cour d’appel du tribunal de Casablanca s’est prononcée en date 20/05/2014 sur l’affaire concernant 
le non-paiement des loyers, entre Maghrebail et la société marocaine des travaux électriques. Ainsi, le 
tribunal a ordonné la reprise du matériel par le crédit-bailleur(Maghrebail).  

         Cette obligation de payer les loyers est détachable de la jouissance du bien financé. Les redevances des 
loyers sont portables et non quérables.  

           On retrouve dans les conditions générales l’article suivant : « Par dérogations aux articles 643 et 
suivant de la loi formant code des obligations et contrats, le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité 
du bailleur, ni diminution de loyer, ni même droit à résiliation du contrat en cas d’arrêt d’utilisation du 
matériel pour quelque cause que ce soit y compris les cas de force majeure et ce quelle que soit la durée 
d’inutilisation du matériel 400». 

          Ces clauses dérogent au droit sur les contrats de bail classique, mais se justifient par la nature financière 
de l’opération de crédit-bail401. 

          Par ailleurs, la convention de crédit-bail est marquée d’intuitu personae, elle n’est cessible qu’en cas de 
stipulation de l’accord ultérieur des parties, il ne peut en outre ni le louer ni le nantir ou l’hypothéquer 
puisqu’il n’est pas le propriétaire. Cependant, le transfert de propriété du bien par la société du crédit-bail 
est permis par la loi ; l’article 432 du code de commerce prévoit que : « En cas de cession du bien compris 
dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la même durée de l’opération, des 
mêmes obligations que le cédant, lequel reste garant ». 

                                                           
399 Publié sur Site de Jurisprudence du Cabinet Bassamat & Associée - Avocats à Casablanca, date de consultation : 

22/06/2016. 

400 Convention de crédit-bail de sogelease, article 7 

401 Ahmed BENNOUNA, le crédit-bail au Maroc un mode de financement original, L’Harmattan, p 54    
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      Aussi, le locataire a l’obligation d’entretenir la chose louée et de la conserver en bon état. En plus, il doit 
souscrire une assurance pour couvrir les risques de destruction ou de détérioration402. Ainsi, le crédit-
preneur assume une obligation générale d’information du bailleur sur tous les incidents. 

       Le crédit-preneur s’engage à restituer la chose louée au terme de la période convenue, sauf en cas de la 
levée de l’option d’achat qui sera acquis en payant une valeur résiduelle prédéterminée. 

       Par ailleurs, dans le cas d’une défaillance financière du crédit-preneur qui ne paie pas les redevances, le 
bailleur dispose en outre des actions ordinaires en paiement forcée403, ou le droit à la résiliation du contrat ; 
cette faculté est prévue par l’article 435 du code de commerce du 1er août 1996 qui permet au président du 
tribunal de statuer en référé et de prononcer la résiliation. Mais ce recours ne peut intervenir qu’après 
épuisement des modalités de règlement à l’amiable. 

        En ce qui concerne les obligations comptables et fiscales, le mode de traitement du contrat de crédit-
bail, préconisé par la loi comptable marocaine404 repose sur l’analyse juridique de la relation existant entre 
le crédit-bailleur et le crédit-preneur et non sur l’analyse économique de l’opération. Ainsi, la normalisation 
comptable marocaine s’est fondée sur les aspects juridiques suivants : 

        Le contrat de crédit-bail est une opération de location de biens d’équipement meubles ou immeubles 
acquis par les sociétés de crédit-bail qui en gardent la propriété juridique entière, mais les donnent en 
location à d’autres entreprises, avec la possibilité de se porter acquéreurs de tout ou partie des biens loués, 
moyennant un prix convenu à l’avance, qui tient compte, des redevances qu’elles ont payées à titre de 
loyers. 

        De l’autre côté, le DOC précise que le droit de propriété d’un bien emporte celui de jouir et de disposer 
de ce bien de la manière la plus absolue. 

       Alors, le contrat de crédit-bail ne pourrait être traitée que sous la forme d’une convention de location 
assortie, le cas échéant, d’une promesse de vente à la fin du contrat et à un prix convenu à l’avance entre 
les parties. Donc, le bien utilisé par une entreprise par voie de crédit-bail, ne peut être appréhendé comme 
immobilisation de l’entreprise prenante et par conséquent, ne peut pas figurer à son actif tant qu’elle n’a 
pas levé l’option d’achat. 

       Lorsque l’entreprise aura levé l’option d’achat, elle doit faire figurer le bien parmi ses immobilisations 
pour sa valeur de rachat qui est la valeur résiduelle prévue dans le contrat de crédit-bail, et l’amortir sur la 
durée prévisible d’utilisation. 

       Par ailleurs, les obligations du crédit-bailleur sont comme suit : 

        En premier lieu et selon les dispositions du DOC, le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance de la 
chose louée. En réalité, le crédit-preneur bénéficie d’un mandat de la part du crédit-bailleur pour retirer la 
chose louée, c’est ainsi qu’il est usuel que le preneur renonce à tout recours contre le bailleur en cas de 
défaut de livraison ou de livraison partielle qui ne correspondrait pas aux spécificités contractuelles405. Ainsi, 
le crédit-preneur doit être vigilant lors de la signature du procès-verbal de réception, il lui appartient de 
formuler des réserves en cas de livraison de matériels non conformes à l’objet du contrat. 

        Comme tout bailleur, la société de crédit-bail est tenue de garantir une jouissance et une possession 
paisible de la chose louée en se conformant aux dispositions de droit commun, cependant, il faut bien voir 
que le choix de la technique de bail est seulement pour l’établissement du crédit au moyen d’avoir une 
garantie efficace en cas de non-paiement des loyers. En pratique, la société de crédit-bail rejette sur le 

                                                           
402 Cohen(A), le crédit-bail immobilier, Dalloz, Paris, 1996, p : 57 

403 Arrêt n° 2501/2003 de la CAC de Casablanca en date du 29/03/2004, dossier n° 7362/2003/6. 

404 Loi 9_88 relative aux obligations comptables des commerçants. 

405 Bénabent(A), Droit civil-les contrats spéciaux, Montchrestien, 1995, p : 517. 



 

 

 9102 وليوزي 46دد ــالع

192 

fournisseur du bien loué ses obligations de garantie et la responsabilité qui pourra être liée à son 
manquement. 

     Dans la pratique, le crédit-bailleur et le crédit-preneur peuvent insérer une clause au contrat qui permet 
au crédit-preneur d’exercer lui-même contre le fournisseur ou le constructeur les actions de garanties406. 

       Le crédit-bailleur s’est interdit de résilier arbitrairement le contrat. Il doit respecter l’option d’achat 
promise au début de l’opération en faveur du crédit-preneur. 

        Le crédit-bail fait courir un danger aux créanciers de l’entreprise locataire, ils peuvent croire que cette 
dernière est propriétaire du matériel alors qu’elle n’en a que la jouissance et dont la propriété reste 
exclusivement de la société du crédit-bail. C’est dans un souci de protection des tiers que le législateur a 
instauré une obligation de publicité du contrat de crédit-bail selon les dispositions de l’article 436 du code 
de commerce du 1er août 1996. 

        C’est une protection des tiers qui ne peuvent être induits en erreur par le locataire pour qu’il obtienne 
auprès d’eux un crédit ou autres, en lui faisant croire qu’il est propriétaire dudit matériel. 

Section 2 : garanties et sûretés : 

          Les sûretés peuvent être définies comme l’affectation au bénéfice du créancier d’un bien, d’un 
ensemble de biens ou d’un patrimoine par l’adjonction d’un droit d’action accessoire au droit de créance. 
Cette présentation permet de mettre en exergue certains éléments essentiels des sûretés qui confèrent, par 
essence, au créancier un pouvoir d’agir à titre par rapport au lien de droit existant déjà avec le débiteur 
« contrat de crédit-bail ». Les sûretés ont vocation à intervenir dans un second temps, après la naissance 
d’une obligation préalable ainsi sécurisée. Elles attribuent par là même un droit d’agir, c’est-à-dire un droit 
de poursuite contre une personne ou sur un bien déterminé, en conférant une situation privilégiée au 
créancier, qui n’a pas à subir la loi du concours avec les autres créanciers. 

                  Le crédit-bail peut porter sur un meuble, un immeuble ou un fonds de commerce. Le crédit-bailleur 
qui est un établissement de crédit achète un bien à la demande de son client. Il acquiert ensuite la qualité de 
bailleur, mais par des clauses du contrat, il transfère en réalité sur le locataire l’essentiel des prérogatives 
reconnues à un propriétaire. Ayant conservé la propriété du bien loué, l’établissement de crédit n’a pas à 
craindre la défaillance de son client. La situation du crédit-bailleur est donc bien meilleure que celle d’un 
établissement de crédit qui aurait consenti un prêt permettant à son client d’acquérir le bien garanti par un 
nantissement sur le matériel. Cette sûreté n’offre en effet pas la même garantie au créancier.  

              Les conventions de crédit-bail sont en réalité des contrats de crédit qui reposent sur la propriété 
juridique à titre de garantie en faveur du crédit bailleur. 

              La propriété est la mesure la plus grande des pouvoirs que l’homme peut exercer sur les choses, elle 
peut être la plus efficace des garanties407. En retenant la propriété d’un bien à titre de garantie, les créanciers 
privés ont cherché refuge et sécurité ailleurs que dans le patrimoine de leurs débiteurs. Ainsi, le droit de 
propriété est mis en œuvre pour servir de garantie. 

              Effectivement, la propriété utilisée à titre de garantie est une « super-sûreté ». Elle est efficace dans 
la mesure où elle échappe aux procédures collectives et à tous les tiers créanciers du crédit-preneur. Le 
crédit-bailleur -propriétaire d’un bien garantissant sa créance, n’entre pas en concurrence avec les autres 
créanciers du crédit-preneur ; le premier se paie sur son bien alors que les autres se paient sur les biens de 

                                                           
406 Article 2 du contrat de crédit-bail mobilier n° 3459.001 en date du 21/07/2006 enregistré à Casa Ain Sebaa le 

20/11/2006 sous n° 5768, contrat conclu entre Chaabi Leasing et Pharmacie Marhaba. 

407 Au sommet de la hiérarchie des droits réels, figure ce droit réel par excellence qui est le droit de propriété c’est 

dans ce dernier que la notion de droit réel trouve son illustration la plus complète la plus puissante et la plus achevée. 

Voir « droit civil et droit commercial » Martin et Raiss. Collection C.I.F.P.B 1983 P.68. 
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leur débiteur. C’est une garantie simple car elle peut être exécutée par une simple procédure de référé ; 
ainsi, le créancier propriétaire peut sans autres formes de procès reprendre son bien entre les mains du 
crédit-preneur lorsque celui-ci manque à ses obligations408. La propriété utilisée à titre de garantie est parmi 
les seules garanties et sûretés à produire des effets dans les procédures collectives. 

             L’utilisation de la propriété comme une garantie prime sur les sûretés traditionnelles.  

            Le code de commerce du 1er août 1996 prévoit des mesures de publicité des contrats de crédit-bail 
qui permettent à la société de crédit-bail d’opposer aux créanciers ou ayants causes à titre onéreux du crédit-
preneur son droit de propriété409. 

           La supériorité du droit du crédit-bailleur sur celui du crédit-preneur trouve son explication dans 
l’efficacité de la garantie que la propriété juridique confère au bailleur. Alors, la propriété juridique permet 
de restreindre les pouvoirs et les prérogatives de son débiteur. 

          Les sociétés de crédit-bail, pour se prémunir contre toute insolvabilité du crédit-preneur, exigent 
d’autres sûretés. 

          Dans les débuts, la formule du crédit-bail au Maroc était presque inconnue au sein des tribunaux. Les 
juges l’assimilaient parfois à une location ou une vente à tempérament. Ainsi, ils condamnaient les preneurs 
à honorer les redevances de loyers impayées sans prononcer la restitution du matériel. Ils jugeaient en se 
référant au droit cambiaire. Par conséquent, le crédit-bailleur avait du mal à récupérer son bien en cas 
d’inexécution des obligations du crédit-preneur. Le droit de propriété du crédit-bailleur était controversé et 
son opposabilité n’a pas été reconnue. 

          Dès le début des années 90, nous constations une évolution intéressante dans les décisions des 
tribunaux marocains. Ces derniers consacraient la spécificité du contrat de crédit-bail en confirmant le droit 
de propriété du crédit-bailleur. 

           Le contrat de crédit-bail, comporte une opération de location, reste alors régi parle dahir formant code 
des obligations et contrats. Par conséquent, certaines obligations du droit commun s’appliquent. Il s’agit de 
l’obligation de garantie et les garanties supplémentaires qui peuvent être prévues notamment la caution et 
l’assurance des biens acquis en crédit-bail. 

      La caution :  

         L’intervention d’une personne physique ou morale est envisagée par les sociétés de crédit-bail pour 
cautionner les engagements contractés par le crédit-preneur dans le cadre du crédit-bail. Cet engagement 
de cautionnement fait l’objet de conventions séparées. Il a pour objet de faciliter la réalisation de l’opération 
de crédit-bail, il est ferme et irrévocable pour garantir la bonne exécution de tous les engagements du crédit-
preneur qu’elle qu’en soit la nature dès l’instant où ils découlent des conditions générales ou particulières 
du contrat de crédit-bail ou des avenants qui pourraient y être apportées. 

         L’assurance des biens acquis en crédit-bail : 

               L’assurance des biens acquis en crédit-bail comporte l’assurance responsabilité civile et l’assurance 
responsabilité dommage et perte du matériel : 

               L’assurance responsabilité civile compte de la date de mise à disposition du matériel jusqu’à la fin de 
la location. Le crédit-preneur, détenteur du matériel loué est gardien de son fonctionnement ; il est 
responsable de tous dommages causés par le matériel ou à l’occasion de son emploi, à des personnes ou à 
des biens, notamment si ces dommages résultent d’un vice de construction ou d’un défaut de montage. Par 
conséquent, le crédit-preneur s’engage à souscrire une police d’assurance qui garantit sa responsabilité 

                                                           
408 Ordonnance de référé 92/994 du 4 août 1993 du tribunal de 1ère instance de Casablanca « Wafabail et société 

Delta ». 

409 Article 440, Loi 15/95 du 1er août 1996. 
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civile de gardien utilisateur du matériel pris en location. Il s’engage à obtenir de ses assureurs que le bailleur 
bénéficie de la qualité d’assuré additionnel car il est le propriétaire du matériel. 

               Quant à l’assurance responsabilité dommages et pertes du matériel, cette assurance dure de la date 
du transfert effectif de la propriété du matériel au crédit-bailleur et pendant toute la durée du contrat de 
crédit-bail. Le crédit-preneur demeure responsable de tous les risques de détérioration ou de perte et/ou 
destruction partielle ou totale du matériel, quelle que soit la cause du dommage même s’il s’agit d’un cas 
fortuit ou d’un cas de force majeure : pour les matériels de transport, le crédit-preneur s’engage à souscrire 
une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile illimitée conformément à toutes les prescriptions 
édictées en matière d’assurance terrestre, les risques de vols, incendie, explosions et les personnes 
transportées. Par ailleurs, pour les matériels d’équipement et afin de garantir ce matériel aux mieux des 
intérêts des deux parties, le crédit-bailleur souscrit une police d’assurance dont les termes et les conditions 
dûment acceptés par le crédit-preneur sont précisés et lui sont signifiés à la signature du contrat de crédit-
bail. Le règlement de l’ensemble des frais relatifs à cette police d’assurance est à la charge du crédit-preneur 
et effectué par lui dès réception des factures correspondantes. Il se peut que le crédit-bailleur puisse 
permettre au crédit-preneur de faire assurer le matériel auprès d’une compagnie d’assurance de son choix 
ayant l’agrément du crédit-bailleur410.  

Conclusion 

              En guise de conclusion, le contrat de crédit-bail est essentiellement une opération de crédit qui est garantie 
par une sûreté originale. La propriété et le bail sont ainsi détournés de leur rôle naturel, prennent un nouveau sens 
et deviennent des sûretés. La propriété dite propriété juridique du crédit-bailleur est artificielle et a uniquement 
pour objet une garantie, la location de la chose est également assez fictive : les redevances loyers sont, non les 
revenus de la chose, mais les intérêts d’un capital prêté. L’opération de crédit-bail est une pratique réalisée par 
des établissements de crédit spécialisés, et pratiqués couramment par les entreprises.  

           Par ailleurs, le cadre juridique du contrat de crédit-bail présente un vide dans l’aménagement des 
relations contractuelles entre les parties d’où la naissance des litiges. Ainsi, l’intervention du législateur 
marocain pour combler ce vide est sollicitée. 

           Nous constatons que certaines sociétés de crédit-bail contractent avec des particuliers comme : les 
avocats, les médecins dentistes même-si ces derniers ne sont pas des commerçants. Ceci est considéré 
comme une évasion fiscale d’où la nécessité de cette intervention. Par ailleurs, les pertes que subissent les 
sociétés de crédit-bail à cause du non contrôle du matériel loué sont considérables. 

            D’un autre côté, les sociétés de crédit-bail doivent penser sérieusement à l’assurance-vie du crédit-
preneur et précisément lorsque son âge dépasse soixante ans, car les sociétés d’assurance refusent souvent 
sa souscription, ajoutons que le cout de l’assurance tout risque et trop élevé ce qui pousse le crédit-preneur 
à souscrire une assurance responsabilité civile seulement, ce qui peut entraîner des litiges lors des incendies 
et les catastrophes naturelles. 

           L’intervention du législateur marocain est sollicitée pour déterminer la durée légale à ne pas dépasser 
pour la restitution de la chose louée en crédit-bail.     

 Nous avons remarqué encore, lors de l’analyse des différents avantages de cette technique de 
financement, que cette dernière ne manque pas des risques et incidents qui peuvent entraver sa bonne 
marche. Ces risques peuvent être regroupés comme suit : 

 En cas d’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur, les droits du crédit-bailleur se 
trouvent menacés si le juge décide un plan de continuité de l’entreprise et que le bien loué est 
nécessaire au maintien de l'activité de cette dernière. 

 Le deuxième risque que peut affronter le crédit-bailleur est la détérioration de la substance du bien 
loué auprès du crédit-preneur, dans cette situation, et vu la diminution de la valeur du bien, le crédit-

                                                           
410 Bulletin d’information périodique, n° 86, juillet, août 1999 p : 35. 
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bailleur n’a pas intérêt à sa restitution en cas de litige car cela représente un coût relativement plus 
élevé. 

          L’intervention du législateur marocain au niveau du règlement à l’amiable à travers l’instauration 
d’une procédure bien précise est sollicitée. En ce sens, nous recommandons aux étudiants chercheurs 
un sujet de recherche concernant le règlement à l’amiable des différends en matière de crédit-bail. Par 
ailleurs, comment l’arbitrage et la médiation peuvent jouer un rôle primordial dans le règlement des 
différends en la matière ? 
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